
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آن ، عصر روز برگزاريآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  13ون 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
  چهارمجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)20/04/1399(  

  )پيش( زبـــان
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@sanjesheduc 

: هـا  گزينه

ات فارسي 

يات فارسي 

رحلـة ابـن   

واع شعر نو 

 122ـفحه  

ـري فعـل      

cationgroup

بررسي ساير. ت
  . يات سوم

ژگان كتاب ادبيا

واژگان ادبي). حيل

ر). صفهاني است

  .ي دوم

ت مربوط به انو

صـ. اسـت  شـده 

متحـرك و ديگـ

 

  

نيز آمده است 4 
ادبيا 12صفحه  

بخش واژ( 186 

رحي(رهيل : 3نه 

  )سي سوم

  . بسطامي

 ميرزا حبيب اص
  .ي دوم

فارسي 80صفحه 

توضيحا. ي است

  .رسمي دارد

  .سوم

اين اثر انتخاب 

معنـاي هـواي م

 )20/4/1399 رم

دانشگاهي پيش

 در بيت شماره
.ي صحيح است

و 182: صفحات

؛ گزين)سدره(ره د

فار( 109: صفحه

 عارفان، بايزيد

رجم اين كتاب
ادبيات فارسي 1

ص. استان آمده

شعر نيمايي 4ه 

شخصيت لحني ر

ادبيات س 94حه 

ت، اين اشعار از ا

كي از بادها، به م

)لوم انساني

2  

چهارجامع نوبت 

رسي پفا 1-148

اين معنا.  است
به معناي 3زينه 

ص. رومي هستند

صد: 2؛ گزينه )ه

ص.  و فراغ است

طاووس.... د كه

متر(فهاني است 
86و  144، 14

ل در طول داستا

ر سپيد و گزينه

در اين گزينه ش
  .  هاصيت

نواع ادبي، صفح

ك و نوجوان است

ها يكساير گزينه

ويژة غير عل(ي 

(يش؛ زبــــان 

146: صفحات.ت

ت و غيرمجروح
گز/ معني كامال 

 بهار در تقويم ر

 )ت

خواسته( خاسته 

ها معونتح آن

اند قسمت آورده

حاجي باباي اصف
41، 88: صفحات

تفصيلنارديه به 

شعر 3ي، گزينه 
  . استه

 عاميانه است، د
صوص لحن شخص

حات مربوط به ا

 مخاطب كودك

در س. عايي است

ادبيات فارسي

سنجش پي

 واژه چوك است

 معناي تندرست
2گزينه /  دقيقا

هاياز ماه) ايار

احاطت(، اهاطت 
،)برخاسته(سته 

 و صورت صحيح

در. فارسي دوم 

ح 2 غلط گزينه 
ص. است االنظارة

 خانم و آقاي تنا

شعر نيمايي 1نه 
آمد 123صفحه 

هار ساير گزينه
ضيحات در خص

توضيح. داستاني

يات كه مناسب

ر معناي فعل دع
  .ت پيش

 زبان و ا

   
 

 .رست است
 شده مربوط به

 .رست است
مونه درست به
رست به معناي

 .است رست
آذار، نيسان و ا(
(  

 .رست است
)صفوت(سفوت 
برخواس: ها گزينه

 .رست است
اق غلط هستند
 .رست است
99مي صفحه 
 .رست است

تنها: هار گزينه
تحفةديگر كتاب 
 .رست است

دازي مربوط به
 .رست است

گزينه: هار گزينه
ي هر كدام در ص

 .رست است
  دوم دبيات

 .رست است
د حن شخصيت

دبيات سوم، توض
 .رست است

وصف است و نه
 .رست است

محتوا و زبان ابيا
  

 .رست است
ينه دردر اين گز

ادبيا 4صفحه . 

www.sanjeshse 

  
  
در 4گزينه  

تعريف ارائه
در 1گزينه  

در عبارت نم
در: 1گزينه 

در 2گزينه  
(مصرع دوم 
)دوم انساني

در 4گزينه  
، س)بحر(بهر 

بررسي ساير
  .سال سوم

در 2گزينه  
مئونت و فرا

در 3گزينه  
بايزيد بسطا

در 2گزينه  
بررسي ساير
بطوطه نام د

در 3گزينه  
پردشخصيت

در 2گزينه  
بررسي ساير

هايو ويژگي
در 4گزينه  .

ا 26صفحه 
در 1گزينه  .

درحاليكه لح
ا 25صفحه 

در 3گزينه  .1
اين گزينه و

در 1گزينه  .1
با توجه به م
.كتاب سوم

در 1گزينه  .1
هر دو باد، د
دعايي است
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مصـري در   

. اسـت شـده  

ن حضـرت  

ت و نيـازي      
. كالم است

رزي آمـده   

cationgroup

  . پيش

ت زنـان من دسـ  

 واژه جنـاس ش

ن در چاه افتادن
  .شبيه دارند

  .سوم

يي كامـل اسـت
 شنيدن ادامه ك

مـر بيـات بـرون   

  . غلط

 

ادبيات پ 15حه 

ان بريده شـدن
  .)ضمه است

ير لحن بين دو

تلميح به داستان
ها فقط تش گزينه

  . ن متصور شد

  )د

فارسي س 156ه 

به لحـاظ معنـاي
شنونده منتظر 

ي مربوط بـه ادب

هر كدام يك 4 

  .گاهي

 )20/4/1399 رم

صفح. گويدن مي

تلميح به داستا 
وت ـُـ صداي ض

 تكيه باعث تغيي
  )و دو رود

 عالم به چاه و ت
ساير. آب و گل

 فعل را براي آن

اين كردار نيايد/ 

صفحه. واهد داد

بيتي است كه به
4و  3، 1هاي ه

هاي يات مضمون
  . رستان

و 3لط، گزينه 

دانشگسي پيش

)نساني

3  

چهارجامع نوبت 

هايش سخندي

)/ردن، پرنده باز
منظور از مصو (

ها يكير گزينه
درود و 3گزينه 

تشبيه: ب// س
ن خلقت آدم از آ

توان اينجزا مي

/ب اضافي است

 عملي انجام خو

ب 2بيت شماره  
در گزينه: هازينه

در ساير ابي. ارند
فارسي دوم دبير

بدون غل 1گزينه 

هنما؛واژگان فارس

ويژة علوم ان( 

(يش؛ زبــــان 

شاه به واسطه بد

بازي كر(بازي  
.مله كامل شود

در ساي: هاگزينه
گ//رند و بر دارند

تان حضرت يونس
لميح به داستان

ه قرينه ساير اج

هل مروت تركيب

  .  است

 و طبيعت خود

  »ط

. بودن آن است
بررسي ساير گز

ري و عرفاني دا
رزي در ادبيات ف

گ: هار گزينهساي

اوج، عبادت، راه 

دبيات فارسي

سنجش پي

ن فره ايزدي پادش

:ايهام/ راغ با باد
يي مصوت و جم

بررسي ساير گ. ت
گزينه دو بردار/ 

 و تلميح به داست
به تركستان و تل

است و بهف شده

اه/ مان را بگسلي

 و برتري عشق

س بر حسب ذات

حرف ط« آرايي 

لمعانيموقوف ا
ب. را تكميل كند

 

اي استعارت معن
 ادبيات برون مر

بررسي س) اندده

  

:معنايي// سورت

  .ست

 زبان و اد

   
 

 .رست است
 به از بين رفتن

 .رست است
برافروختن چر: ا

واج آرا)/ ع(سف 
 .رست است

 رود و رود است
// دفتر و دف تر
 .رست است

 نفس به ماهي و
تشبيه آن دنيا به

 .رست است
دون قرينه حذف

 .رست است
پيم/ ه تو نگفتم
 .رست است

ديگر در رد عقل
 .رست است

بگو كه هر كس 
 .رست است

 از آسمان، واج
 .رست است

 ماقبل ترجيع، م
يت معناي آن ر

 .فارسي سوم 
 .رست است

غداد در اين بيت
حات مربوط به

 .رست است
ه اشتباه معنا شد

 .رست است
 . سي دوم

 .رست است
زقن، ارقند، س: 

 .رست است
ح واژه فرايض اس

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
در اين بيت

در 4گزينه  .1
متناقض نما
ديدار با يوس

در 4گزينه  .1
جناس بين

گزينه يك(
در 1گزينه  .1

تشبيه: الف
ت: د// يوسف

در 4گزينه  .1
فعل است بد

در 3گزينه  .2
به: نگفتمت(

در 4گزينه  .2
سه گزينه د

در 1گزينه  .2
:ترجمه آيه

در 2گزينه  .2
پير استعاره

در 2گزينه  .2
الزمه بيت 

نيست كه بي
151صفحه 

در 3گزينه  .2
سمرقند و بغ

توضيح. است
  
  
در 4گزينه  

هر سه واژه(
در 1گزينه  

واژگان فارس
در 2گزينه  

غلط اماليي
در 4گزينه  

شكل صحيح
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 اين مـتن  
 راهنمـاي   

  .43حه 

 غزالي نامه 

ـت بعـدي   
اب شـفاي  

 . د دارد

 )بندي؟

cationgroup

ها نيامده، پسه
هـامـدت ) مـرد 

فارسي دوم صفح

  

 

 .) است

وشته همايي و
  .صر است

در بيـ. ده اسـت 
 به ابن سينا كتا

، تكرار وجود3ه 

دست رستم را بب

  م عاشق

 

مرد در گزينهيله
مگيله(ن داستان 
ف. بينيمشكار مي

.123رسي سوم 

 .ارد

 . گر است

 

.فارسي پيش 3

راي اين ويژگي
فرار از مدرسه نو
 و سيدحسين نص

دين خواند ن بي
خر نيز با تاختن

ورده و در گزينه

ت كرد بگويد د

بر ثبات قدم 4ة 

 )20/4/1399رم 

ما از آنجا كه گي
اين: ل دوم آمده

بريم به طور آشي

فار)  آمده است

زمان ضحاك ندا

حتي اگ ه معناي

.معنايي شده اند

31صفحه )شودي

 من الضالل دار
ف. نطبق نيستند

ين جهانبگلو وام

. 

ن را قصة عاشقان
در بيت آخ. تازد

ف را به وجود آو

چه كسي جرئت (

 دارند اما گزينة

4  

جامع نوبت چهار

ام. حتوايي است
شم فارسي سال
از رنجي كه مي

هابه معني شب

 .طة ظلم است

باطي با اوضاع ز

به 3ا در گزينه 

ن دچار تحول م

ديوانگي فرد مي

ها المنقذ گزينه
ه و نام كتاب من
 نيز گفتگوي را

پيش دانشگاهي

ر اينجا شاعر آن
ت بر فردوسي مي

ش تبعي معطوف

. تحقيري دارد

تأكيدتي عميق 

(يش؛ زبــــان 

 داراي چنين مح
بتداي درس شش
تان را بر كتاب ا

ها ب ساير گزينه

ة ايزدي به واسط

اره شده كه ارتب

كار رفته است اما

رف در گذر زمان

جب آشفتگي و د

ف است، در بين
 انتساب نويسنده
جوي امر قدسي

فارسي پ 64حه 

گاني است كه در
گونه بر امد و اين

واو عطف نقش 2 

ر اين بيت جنبة

بر مفهوم دوستي 

سنجش پي

مرداستان گيله
در ا. وايي است

، تأثير اين داست

ني چوپان و در

از بين رفتن فرّة

 انواع هنرها اشا

به كا "يا"معني 

مزخر/ دستور/ضر

ستن در ماه موج

كه نوعي اعتراف
هاي ديگر دره

وجدر جست. ست

لصبيان در صفح

لدين اسعد گرگ
نا وغ و محال مي

و 1در گزينه . ت

  .)است

استفهام در -19

1-3ابيات  -20

   
 

 .رست است
   

 .رست است
سي سال دوم د
ي با چنين محتو
دگان مبارز بود،

 .رست است
ينه شبان به معن

 .رست است
به باور باستاني ا

 .رست است
 به وجود آمدن
 .رست است

در م "گر"ها ينه
 .رست است

محض: هار گزينه
 .رست است

د داشتند نگريس
 .رست است

كه مضمون متن 
گزينه: هار گزينه
كوب اساد زرين

 .رست است
امربوط به نصاب
 .رست است

ال ين سرودة فخر
درو  حماسي را

 .نامد ي

 .رست است
واو مقابله است 

 .رست است
رم شناسه فعل ا

 .رست است
 .رست است

9ها در سوال  نه
 .رست است

0ها در سوال  نه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  
.ادبيات دوم

در 3گزينه  
در سال فارس
درباره كتابي
عمل نويسند

در 2گزينه  
در اين گزي(
در 3گزينه  

اشاره به بيت
در 2گزينه  

در اين بيت
در 4گزينه  .

در همه گزي
در 1گزينه  .

بررسي ساير
در 3گزينه  .1

قدما اعتقاد(
در 1گزينه  .1

با  توجه به(
بررسي ساير
اثري از استا

در 1گزينه  .1
توضيحات م

در 2گزينه  .1
ويس و رامي

هاي داستان
او را زهر مي

در 4گزينه  .1
4در گزينه 

در 4گزينه  .1
م در اخضر(

در 1گزينه  .1
در 4گزينه  .1

بررسي گزين
در 3گزينه  .2

بررسي گزين
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ه معشـوق   

شم تو خون 
ادة بسـيار   

cationgroup

ي عاشـق در راه

  .)شم تو شود

ن است كه چش
سـا: نما متناقض

  .شوده مي

 

به جان فشاني 4 

 .است» بودن

واست شبيه چش

ياهي زلف تو اين
م// سرو، شمشاد 

  

  .استده

 

 مشكالت مواجه

  . است

 )20/4/1399 رم

 دارد اما گزينة

س از رفتن و نب

 

خوه نرگس مي

علت سي:  تعليل
گلبن، شكوفه، س

  .ت

.استجمه نشده

ستي ترجمه نشد

 .بر خطرهاست

كه باد، هنگامي

  .ست

وبن برايتان خ

)يلوم انسان

5  

چهارجامع نوبت 

 راه عشق اشاره

قدر دانستن پس« 

.مثل يكي است

ن بيت گفته شد

حسن. // شود ي
گ: تناسب.) // شد

استترجمه نشده

درستي ترجبه... 

درسبه... و» العام

  .استه نشده

  .استه نشده

  .استشده

سوار شدن بر] ي

كند نااميدي مي

لي از سختي اس

كه آنيد درحالي

ويژة غيرعل(ن 

(يش؛ زبــــان 

هاي  به سختي

 هر دو بيت بر

الم  بيت و ضرب

شود اما در ايني

ال من ديده مي
گرفت و سياه ش

درستي تبه... و» 

.و» با توكل« ،»

ا« ،»البطارية عةِ 

درستي ترجمهه

درستي ترجمهبه

رستي ترجمه نش

گروي[ آرزوها در

پس او احساس

مان كرد دنيا خا

چيزي بدتان بياي

ي، زبان قرآن

سنجش پي

ساير ابيات -21

مفهوم كلي -22

مفهوم كلي -23

رگس تشبيه مي

ا چشم شود، حا
ر اين عزا ماتم گ

»ديروز« ،»اران

رزمنده مسلمان

صناع« ،»َصدِّرُ 

لُ « ،» به... و» ُتَحوِّ

ب... و» شهرين« 

 »دربه... و» صيد

  .ست

رسيدن به آ : از

  : از
ي عادت كند، پ

كه گمكسي : از

چه بسا از چ : از

 عربي

   
 

 .رست است
1ها در سوال  نه
 .ند

 .رست است
2ها در سوال  نه

 .رست است
3ها در سوال  نه

 .رست است
دبي چشم به نر

 .رست است
اگر گوش شما :

بنابراين در(ديد 

  .رست است
اتاق بيما« هاينه

  .رست است
اين دو ر« هاينه

  .رست است
ُيص َسوف« هاينه

  .رست است
»ُتَصدِّقُ « هاينه

  .رست است
«،»وجدنا« هاينه

  .رست است
«،»العلم« هاينه

  .رست است
ه معني بستن اس

  .رست است
نه، عبارت است
  .رست است

نه، عبارت است
زندگي راحتي در 

  .رست است
نه، عبارت است

  .رست است
نه، عبارت است

www.sanjeshse 
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@sanjesheduc cationgroup

  ستتر

  .ت

 

المس» أنت« مير

  .يل هستند

وصف است» يرة

 )20/4/1399 رم

فعل و فاعله ضم

 

اسم تفضي» أورع

، األمطار الکثي

  .كند

  .هيموغلوبين

.  

 

)نساني

6  

چهارجامع نوبت 

ف/ مبني للمعلوم

 .ش مفعولي دارد

أ، أوسع، أعلم« 

کتشافات علمية،

  .درست است

ك را منصوب مي

زءًا مهّمًا ِمن اله

  .»رد
  .ي باشد

جمه نشده است

 .مه نشده است

ويژة علوم ا( 

(يش؛ زبــــان 

  .ست

م -متعد - ثالثي

  .ستند

 جمله نيز نقش

«هار ساير گزينه

ء المسلمون، اک

  .ب باشد

بنابراين عجباً ناد

رع پس از خود

  :ست
   َلها ِمن ِشّدةٍ 

  :ست
ِألنَّها ُتشکُِّل جزء

 گناه بسياري دا
نظر مي مورد ةين

به درستي ترج. 

جمبه درستي تر

ي، زبان قرآن

سنجش پي

ي ارائه نموده اس

مزيد - مخاطب

هس» افتعال« ب

فاعل است و در

وجود ندارد و در

  .ل است

 الدينية، العلماء

خاطبين و منصوب

  . تفعل است

  .آيدم مي

خود فعل باشد؛ بن

ست و فعل مضار

 به اين شكل اس
البشرّيَة َفالُبدََّة 

 به اين شكل اس
جسِم اإلنساِن ِأل

 سنگيني كم و
گزي رين عبارت

...و» مراراً « و » 

ب... و» يطلب«  

 عربي

   
 

  .رست است
ينه پاسخ درستي

  .رست است
للم -فعل مضارع
  .رست است

 اين گزينه از با
  .رست است

اسم ف» ينحسن
  .رست است

نه اسم تفضيل و
  .رست است

ن عبارت موصول
  .رست است

واجباته« هاينه
  .رست است

ح بايستي للمخ
  .رست است

ل ماضي از باب
  .رست است

جنس بر سر اسم
  .رست است

ق بايد مصدر خ
  .رست است

 حروف ناصبه اس
  .رست است

ي كامل عبارت
َقد ُيفِسُد الطَّبيعة

  .رست است
ي كامل عبارت
حديِد َضروريٌة ِلج

  .رست است
زبان«:سؤالت 

ترنزديك ترجمه،
  .رست است

»أعترفُ « ها ينه
  .رست است

و» قنط« ها ينه

www.sanjeshse 
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در اين» ما« 

در 1گزينة  .4
گزيدر ساير 

در 2گزينة  .4
گزينه صحيح

در 3گزينة  .4
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نفي ج» ال« 

در 4گزينة  .4
مفعول مطلق

در 3گزينة  .4
از» حتي« 

در 2گزينة  .4
گذاريحركت

إنَّ الرَّخاَء َق
در 1گزينة  .5

گذاريحركت
إنَّ ماّدَة الح
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@sanjesheduc 

  .ت

ت، اعـراب   

  .ت

cationgroup

ت هماهنگ نيست

  .ست

اسـت» سم مقصور

ل امر غايب است

 

كه با مفهوم بيت

  ».عناي باطني

  ». شان

  ».آن است

كه نادرست اس »

 

اس« اين كلمه، 

نيامده، فعل گري

 )20/4/1399 رم

  .شده است

  .ت

  

ك ».زويش برسد

  .ت

 دارند و يك مع

ي از هواي نفس

طر عقلي كه در آ

».ر پيدا مي شود

 .ن نشده است

ا توجه به اينكه

ل از آن فعل ديگ

  .ت

7  

چهارجامع نوبت 

رستي ترجمه نش

جمه نشده است

.مه نشده است

رص ورزد به آرز

رجمه نشده است

 معناي ظاهري

 به خاطر پيروي

ي هست به خاط

 كه فقط در سر

ستي بيانبه در. 

با .و مرفوع است

  .شده است

  .ت

  .باشده مي

ه به اين كه قبل

اهري اصلي است

(يش؛ زبــــان 

به در... و» مانان

به درستي ترج.. 

به درستي ترجم 

رت كسي كه حر

درستي تربه ... و

م و كلمات يك

 رفتن عقلشان

ب شعور و فهمي

يز تنهايي است

..و»  إعالل فيه

بوده و» كان«ه 

حذف ش» تقدموا

  .ست

منصوب است ديراً

جازمه» فليغتنمه

ا توجهآن و نيز ب

صوب با اعراب ظا

  . است

سنجش پي

مسلم« و » اشي

.و» إساءته« و  

...و» ترّبی« و  

به ندر« :ست از

و» أصبتَ « و » 

مفاهيم« :ست از

از بين« :ست از

در قلب« :ست از

عقل چي« :ست از

ال« و » بالقلب 

مؤخر فعل ناقصه

ت« ز انتهاي فعل

كلي صحيح اسه

سم مقصور و تقد

ف« جر بوده و در

وجه به مفهوم آ

به و منصومفعول

 شرط و مجزوم

   
 

  .رست است
سالمتي« ها ينه

  .رست است
»إعمل« ها ينه

  .است رست
»أبلغها« ها ينه

  .رست است
نه صحيح عبارتس

  .رست است
»الثبات« ها ينه

  .رست است
نه صحيح عبارتس

  .رست است
نه صحيح عبارتس

  .رست است
يح عبارتسنه صح

  .رست است
نه پاسخ عبارتس

  .رست است
إعالله« ها ينه

  .رست است
اسم م» يفت «ه
  .است 

  .رست است
از» ن« نه حرف

  .رست است
 گزينه، جمله به

  .رست است
اس» اليتامي«نه 

  .رست است
حرف ج» له« در 

  .رست است
با تو» ليجتهد«نه

  .رست است
م» المعاصي«نه

  .رست است
جواب» يره« ت

www.sanjeshse 
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ترجمة گزين

در 2گزينه  .3
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ترجمة گزين

در 1گزينه  .3
در ساير گزي

در 2گزينه  .3
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»ل« حرف
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در اين عبارت
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@sanjesheduc 

» سـمرقند 
مجـرور بـه     

شـيعه و  ) 
يهودياً و ال 

ر ي بايد هـ 
  

  .ارد

كـه   اسـت    

ها و  آسمان

. شـاره دارد 
  . د

ـد و آن را  

cationgroup

س «ه و منصـوب،  
عطـف بيـان و م

ع(ـرت ابـراهيم  
ما كان ابراهيم ي

يعني. شود ب مي
 .ت، انجام دهد

جتماعي اشاره د

جـود مجـرّد ـو 

شدن همة اهل آ

 شريفه به آن اش
رساند  مردم مي

كنـ ب خارج مـي 

 

بـهمفعـول » ينة
ع» بن «نصوب،

كار رفته و حضـ
م«.  ناميده است

  .  در دارد

 جمع بر او واجب
را كه ممكن است

عبادي از نوع اج

هاي مـ ز ويژگي

ول و مدهوش ش

است كه آية) ص
 كم و كاست به

  . ت

هان را از قلب گنا
  »لهال ذنب 

 )20/4/1399 رم

  .است) ف

المدي «،وع به واو
 ظرف زمان و من

  

ك ه همين معنا به
نيز» مسلم«را 

 است كه هفت

بت دهد، كفارة
تواند هر كدام ر ي

شد و به توحيد ع

ت زمان و مكان ا
   

به نفخ صور او» 

ص(مبر اكرم  پيا
كرد و بدون مي

ر در انسان است

ت است و توبه گ
ن الذّنب كمن ال

مي

8  

چهارجامع نوبت 

اجوف: قوم( قوموا

فاعل و مرفو» ن
فيه ومفعول» م

.اليه و مجرورند

  .د هستند

رآن كريم نيز به
ريم آن بزرگوار ر

رد و آن جهنم

غي به خدا نسبت
مكن نباشد، مي

باش مي» طاغوت

ت از محدوديت
.بردار نيست ت

»...ن في االرض

رسالت هايمرو
 وحي دريافت م

  ر را سزا؟
  كند؟

هد وجود اختيار

 در وادي ضاللت
التائب من«: رمايد

و معارف اسالم

(يش؛ زبــــان 

و تق) ناقص: سي

.  

المقاتلون «،مقدر
أيـام«صرف است،

مضاف ا» العزيز 

جامد» سعادة« 

در قر. فدار است
كه قرآن كر  اين

  »)67/ ن 

شت هشت در دا

ل كند، مثالً درو
هر دو برايش مم

نفي ط«همراه  ،د

و فراغت استجرّد 
شود و محدوديت ي

م و ماواتني الس

مردم يكي از قلم
كامل از فرشتة 

يي من دهم بدر
ي عقابي كس ك

ه و شواها  نه ز نشا

خطرناك سقوط
فر مي) ص( خدا

 فرهنگ و

سنجش پي

نس(ون، تنس)مثال

.باشدمي) ج و د

 مبني بر فتحه م
غير منصحه زيرا 

«و »عبد« و »ر

«و» وسيلة«، »

 پيرو، يار و طرف
با. ي شده است

آل عمران(سلماً 

وس است و بهش

وزة خود را باطل
البته اگر ه. دهد

وند  پرستش خدا

 موجود غير مجر
ن شامل آن نمي

ور فصعق من في

ندن آن به م رسا
طور  كريم را به

ور نياي/  فردا بيا 
هيچ با سنگي/ د 

باشد كه يكي از

هاي خ  از پرتگاه
ين دليل پيامبر

   
 

  .رست است
م: وعد(تعدوات 

  .رست است
ج( »جد« ي فعل

  .رست است
 ماضي غائب و
و مجرور به فتح

عمر «،ضاف اليه
  .رست است

»وصول« هاينه

  . ست است
ت به معناي لغ

معرفي) ع(ت نوح
ن كان حنيفاً مس

  . رست است
دو فر ،جة بهشت
  . رست است

مي رو چيز حرا 
د شده را انجام د

  . رست است
دعوت مردم به

  .ست استر
هاي ي از ويژگي

رّد، زمان و مكان
  .ست است

و نفخ في الصو«
  .  دارد

  . رست است
و ابالغ وحي و ر

آيات قرآن) ص
  .رست است

 گويي سنگ را
مر كلوخي را زند

ب پذيري مي وليت
  .رست است

 و عادت به آن،
به همين .دهد مي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
در اين عبارت

در 3گزينه  .4
حروف اصلي

در 2گزينه  .4
فعل» غزا« 

مضاف اليه و
تبعيت از مض

در 1گزينه  .5
در ساير گزي

 

در 4گزينه  .5
در» شيعه«

پيرو حضرت
نصرانياً ولكن

در 3گزينه  .5
باالترين درج

در 1گزينه  .53
اگر كسي با
دو كفارة ياد

در 4گزينه  .5
بعثت براي د

در 2گزينه  .5
پذيري تالش

موجود مجرّ
درس 1گزينه  .5

«آية شريفه 
زمين اشاره

در 3گزينه  .57
به دريافت و
(رسول خدا

در 2گزينه  .58
هيچ: ابيات

هيچ عاقل م
بيانگر مسئو

در 3گزينه  .5
توجيه گناه

شو م و شست
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@sanjesheduc 

. باشـد  مـي  

  .ن است

براين،  بنا. د
ت مـؤمن،   

زيـرا كـار    

انسـان بـه   

غيبت براي 

نتيجـة آن   

ـفاي قلـب    

) ع(علـي م  
  . ر است

ـان مهلـت        
د، كمك به 

  . شاره دارد

cationgroup

نـواده م ضـاي خـا       

عصمت پيامبران

   
شود ي ناميده مي
نيـت» رٌ من عمله

.ـود قـرار دهـد     

  . قت است

ن و گناهكار به ا

ز اين رو عصر غ

ر قرآن كـريم، ن

ت را پـاكي و صـ

امـامو  ؛ت اسـت  
شود، اما خيانتكار

ن خـاطر بـه آنـ
 الهي اشاره دارد

ها و زمين اش انم

 

عـالي تمـام اعض

هاي ع گر ويژگي

.شود  ناميده مي
 كه حسن فعلي

المؤمن خيرٌ نيةُ

اش رسـالت خـ

كيمانه بودن خلق

  .د

ران وسو افراد ه

و االيت ظاهري 

 است و به تعبير

تر اصلي حركت

يبـتغ در عصـر    
شو گر ظاهر مي ت

فقـط بـه ايـن: د 
دن سنت امداد

وند در آسم  خدا

 )20/4/1399 رم

ـد اخالقـي و تع
  . ست

رود و بيانگ ت مي

 و حسن فاعلي
باشد ن روح مي

ن«: موده است فر

را پـادا) القربـي 
  . د بپردازد

دد و نشانگر حك

ينش اشاره دارد

 و پستي باشد و

يني و قلمرو وال

بودن زن و مرد

بست» ل خدا ديد

مـت اسـالمي و
ر لباس نصيحت

مايـد فر دد و مي
گير بود به فرا» اً

  . نعي ندارد

قيت و مالكيت

9  

چهارجامع نوبت 

ن به هـدف رشـد
ين شكل آن اس

دست  به دين از 

روح عمل است
سد و كالبد آنج

ف) ص(امبر اكرم

ا فـي  ةالمود(ت 
تواند وند مي  خدا

گرد مي ي مفهوم

بودن نظام آفري  

 پذيراي حقارت

مرو مرجعيت د

ت و مكمل هم ب

ديد اول يزي كه

گرو تشكيل حكو
چين د يرا سخن

گرد ن مفهوم مي
كمحظوراً طاء رب

ي پروردگارت منع

به خالق» ع االمور

(يش؛ زبــــان 

رد براي رسيدن
هرداري در بهتري

 و اعتماد مردم

وييم، به منزلة ر
 عمل در حكم ج

از اين رو پيا. ت

 دوستي اهل بيت
 اجر آن را فقط

ت بر حكمت الهي

نه شريفه به عادال

و در حالتي كه
 . شود ي

حروم ماندند؛ قلم
  . ده است

ز ازدواج، زوجيت
  . ت

به هر چي/  ديد 

در گ) عج(العظم
 شتاب مكن، زير

فران دهي به كا ت
و ما كان عط«ة 

 است و با عطاي

ي اهللا ترجعل و ا

سنجش پي

هاي زن و مر يت
جهاد زن، شوه: 

شود ميهي پيدا 

  : ل شده است
گو ا قصد نيز مي

كل و ظاهره ش
جاني بيش نيست

هد كه مودت و
بزرگ است كه

 بودن مخلوقات

دد و پيام آية ش

 ذّلت قرار دارد و
دار مي لكه ،كنند

مت مح قلمرو اما
گذاري شد ي نام

نواده پس از  خا
هاي يكديگر است

رفت نور و صفا

اهللا اال بقية ظهور
چين ديق سخن

مهلت»  لاَنفسهم
د بيفزايند و آية
اي پروردگارت

 و ما في االرض

   
 

  . ست است
ها و مسئولي قش

:مايد فر مي) ع(ن
  .ست است

ف در تعاليم الهي
  . رست است

 دو جزء تشكيل
ه به آن هدف يا

ر عمل كهو ظاه
ج كالبد بي  نيت، 
  .  اوست

  . رست است
ده مان مي خود فر

چنان عظيم و ب 
  .ست است

ه، آيات و نشانه
  .رست است
گرد د مفهوم مي
  .رست است

آدمي در مقابل
راني نگاه ك هوس

  . رست است
صر غيبت از دو ق

ترديد و دودلي صر 
  .رست است

امل پايداري در
ه ها و نقص ستي

  .ست است
دلي كز معر«ت 

  . مايد
  .ست است

گي براي ظ  آماد
در قبول و تصد 

  . ست است
 نملي لَهم خيرٌ

هان خود ه بر گنا
و بدكاران از عطا

  . ست است
ا في السماوات

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
هر يك از نق
اميرالمؤمنان

درس 1گزينه  .6
امكان انحراف

در 4گزينه  .6
هر عملي از

نيت كه: اول
شكل و: دوم

عمل بدون
برتر از عمل

در 2گزينه  .63
خومبر  به پيا

)ص(مبر پيا
درس 1گزينه  .6

از آية شريفه
در 3گزينه  .6

ضرورت معا
در 2گزينه  .6

عزّت نفس آ
چشم ابزار ه

در 4گزينه  .67
مردم در عص

عص شيعيان
در 3گزينه  .68

ترين عا مهم
پوشاندن كاس

درس 1گزينه  .6
پيام اين بيت

نم معرفي مي
در 4گزينه  .7

سازي هم فرا
:مايند فر مي

درس 2گزينه  .7
انّما«از آية 

دهيم كه مي
نيكوكاران و

درس 1گزينه  .7
و هللا ما«آية 
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نه  ط ظالما

نّ   هـل هـ  

زي با ابزار 

ي حاصـل     

cationgroup

 و با ظالم و روابط

 ارادني اهللا بضرّ

 حرام است و با

  .ساند

  . جي آن است

وار رحمـت الهـي

 

گيرد صورت مي

ان« آية شريفه 

صد قمار نباشد،

رس و به كمال مي

  . يرد

  .  است

  . كنند ر مي

مل تدريج د، تكا

 ابدي را در جـو

 )20/4/1399 رم

ن بر پاية عدل ص

داند و از ها مي
  . د

ند، اگرچه به قص

دهد و رشد مي ا

گي وي نشأت مي

  . ستگي دارند

در او» مادي غير

را انكار» ل غايي

  . هد رفت  خوا

باشد ش انسان مي

تا انسان حيات

هاي ديني

10  

چهارجامع نوبت 

 و تدوين قوانين

ه  و دفع ناگواري
گردد مفهوم مي 

ا خته شده ر شنا

را »ابعاد انسان«

و» ز تفكر مادي

  . است

نسان با هم پيوس

روح غ«ت انسان 

علل«را الزم و » 

بود آن، از بين

مايشتجربه و آز

حي انسان است ت

  . د

ه معارف  اقليت

(يش؛ زبــــان 

روابط اجتماعي

د در خيررساني
»سكات رحمته

عنوان ابزار قمار ه

  . رد

«همة گيرد و  مي

طرز« هستي از 

وند ا ح شدن خدا

  . دد

ن اهداف عالي ان

ي بودن حقيقت

»مادي و طبيعي

ت و در صورت نب

واردي محصول ت

وي و كمال روح

شو سنجيده مي

 فرهنگ و م

سنجش پي

تنظيم ر  است،

وند ا توانايي خدا
هل هنّ ممس مة

كه در جامعه به
  .باشد ام مي

مود بيشتري دار
 

نسان را در بر مي

مل  جهان و عوا

 منوط به مطرح

گرد و فطرت مي

راي محقق شدن
 

مادي ر اثبات غير

  . است 

علل م«ش جهان 
 

عوامل ديگر است

شري، كه در مو

حيات معنو  آن

س» عمال و افكار

   
 

  . رست است
م تمدن اسالمي

  . شود رزه مي
  .رست است

 مبناي توكّل را
حمرّه او ارادني بر
  .رست است

هايي ك يل و ابزار
نه نيز حرا ق رايا

  . رست است
چي و تنهايي، نم

 . رست است
همة ابعاد ان» ي

  . رست است
نسان، نسبت به
  . رست است
وند، ل نفي خدا
  .رست است

ب خالف عقل و
  .رست است

بر» اخالق مل و
 . رست است

هد تجربي د شوا
  .رست است

»زگاري دروني
  .رست است

ا براي پيدايشه
 . رست است

دش وابسته به ع
  .رست است

هاي دانش بش گي
  . رست است

تقالل انسان از

  . رست است
ا«نام دارد و » ب

www.sanjeshse 
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از داليل و ش
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  . نمايد
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  .دارد ي

  . كند  مي

 . ز فقراست

ضع حاضر، 

 .يا نباشد

   

ت اشـاره و  

يـا   toدون    

مـه ربطـي        

cationgroup

 خردورزي وا مي

داپرست را نفي

 رواني حاصل از

 .  

 درصد با ضد وض

ت درست باشد ي

ف تعريف يا صفت

ورت مصـدر بـد

د نـدارد، از كلم

 

و او را به تفكر و

 خداشناسانِ خد

هاي  دارد، عقده

.مان يافته است

  .  است

زيرا صد» ست

ممكن است» ست

  : جه كنيد
روفح+ كيفيت 

صـو فعل دوم بـه 

اطمينـان وجـو

 )20/4/1399 رم

ل خود كشيده و

نگي دبيگاز خو

ر دوران جواني د

سا» هاي خاص

فرين بودن بشر

صيت آن اشياء ا

  . آيد 

  .شود

ف پنج كتاب اس

ج ر ترتيب زير تو
صفت ك+ اندازه 

آيد و سپس ف ي

ن دو چيـز كـه ا

11  

چهارجامع نوبت 

سان را به دنبال

ا»  و جو او شود

خصوص در اد به

ه سنت«و » انين

يجة آن، خدا آف

خاص«اء، معلول 

  . يري است

بدست مي» هي

ش ت، استنباط مي

عدد پنج معرف«

ختار به سا. باشد
صفت ا+ ت سن 

فعول شخص مي

or n راي بيانب
  . ود

ان انگليسي

(يش؛ زبــــان 

ذهن انس»  وجود

حو گردد در وي

اي از افر ت پاره

  .كنند مي

قوا«ه بر اساس 

مارگر است و نتي

ي و تخريب اشيا

هاي تدبي فعاليت

خودآگاه«وع ن ن

امكان معاد است

  .د

 ت است و قضية

ب  قبل از اسم مي
صفت+ ت شكل 

مف»  سبب شدن

notيا  or كلمه 

شو استفاده مي) 

 زبا

سنجش پي

ب بر در و ديوار

مح/ ب جو شود 

رگي در معتقدات

تي معرفي م ملكو

است كه» محكم

 موجودي استثم

تگي، ناهماهنگي

نگر ف  انسان، بيا

ترين ين و عميق
 

ي كه از داليل ا

اند  هم درآميخته

ضرورتاً درست» 

د ترتيب صفات 
صفت+ فت رنگ 

وارد كردن،«ي 

همچنين وجود
)كه، آيا ه، يا اين

   
 

  .رست است
همه نقش عجب ن

  .رست است
كوزه چون در آب

  .رست است
دي كه سهم بز

  . رست است
م مادي و نيمه مه

  .رست است
نظام م«ت داراي 

  .رست است
 اقتصادي، بشر
  .رست است

تترياليسم، آشف
  . اشد

  . رست است
ي و عقالني در

  . رست است
تري ي الهي، عالي
 . رست است

ام مرگ و زندگي
  .رست است

 و انگيخته را با
  .رست است

» پنج فرد است

  .رست است
عد  بر اساس قوا

صف+ مليت + س 
  يت 

  .رست است
make به معني

  . د
 .رست است

معناي جمله و ه
آيا كه(به معني  

www.sanjeshse 
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در 3گزينه   .68
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ختار سا اين 
جنس+ اسم  

مقدار يا كمي
در 4گزينه   .7

بعد از فعل  
آيد ساده مي

در 3گزينه   .7
جه به م با تو 
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th  اختياري

ن ويـروس   

سيار توسعه 

  ي

بـراي كـل   

  ير

 زيـادي از    

ط زيسـت          

قتصـادي و  

   

cationgroup

hatكلمه ربطي 

زيرا ايـن. دهستن

  يريت كردن

 تا مدرسة ما بس

، تقدم، سخنراني

بي ب منبـع خـو   

ناپذ زير، اجتناب

مـل تعـداد  كـا  

افظـت از محـيط

ت اقت ـي مشـكال   

)نامربوط(باشد 

 

ود و همچنين ك

ه نا   ويروس كرو
  . ته است

مدي) 4 

انجام داد) كرد

ارائه) 4 

توانند يـك  مي

ناگز) 4 

راض و نـابودي

  رفتاري

ود را بـراي محا

  ف كردن 

بارة وجـود برخـ

  )نگ
  

ب ز موضوع ما مي

  

 )20/4/1399 رم

  : رار زير است

a شو استفاده مي

تبط به بيماري
راسر جهان كشت

 هده كردن 

ك(داكثر تالش را 

 ن 

نمايند و هم مي

  

جب انقر رزي مو

  ، الهام
كت، ارتباط، گر

ش و زمـان خـو

  ادن ل د
صاص دادن، وقف

ت خودش را دربا

آهن(ختن  ن، سا
ط برقرار كردن 

يد كامالً خارج ا
  

 ب 

12  

چهارجامع نوبت 

باشد  كه به قر ي
  فاعل + ل 

anيا  aشد، از 

  : ت

براي شرايط مرت
ران نفر را در سر

مشاه) 3 

را او حدفتيم، زي

سازمان) 3 

ه مالي زيادي فرا

مالي) 3 

كشاو) پيشرفته

تأثير،) 2 
مشار) 4 

 كـه تمـام تـالش

انتقال) 2 
اختص) 4 

ويسد كه نظرات

نوشتن) 2 
ارتباط) 4 

كني ه صحبت مي
مؤثر) 2 
مناسب) 4 

(يش؛ زبــــان 

 .........such مي
+ (such  +فعل

قابل شمارش با
  . و هم نه

  : رار زير است
s   
به قرار زير است 

 too+ صفت 

ها ل توليد دارو
كه تاكنون هزار

  كردن 

ستان تبريك گفت

 ترفيع 

چنين خدمات م

  

(هاي مدرن  ش

اند وجود داشته

اي يا محلي بنو ه

چه  زيرا دربارة آن

سنجش پي

............... thatر 
)a/an+ (فت ص

ختار مفرد ق ن سا
د استفاده شود و

به قر) قدر  يا آن
a  + صفت +so

)ي زياد يا آنقدر
ص+  a/an+ رد 

درگير يا مشغول
و كشنده است ك

اختراع) 2  

ش به مدير دبيرس

ارتقاء، تر) 2 

كنند و همچ  مي

رسمي) 2 

گويند كه روش مي
  . اند شده

  
  

در سراسر دنيا و

  
    

ه روزنامه منطقه

  
   دن 

 
ي خوب بفهمم،

   
   ضوع

   
 

  .رست است
ختار ر اساس سا

that + ( ص+ اسم
 كه اسم در اين

تواند ني هم مي
خيلي(به معني 
a/an+ سم مفرد 

خيلي(به معني  
اسم مفر+  to با 

  .رست است
 دارويي زيادي د
ماري خطرناك و
 مشغول بودن 
  .رست است

اش مان از ارتقاء 
 

  .رست است
 ما را نگهداري

  . د
 ذير 

  .رست است
 و پژوهشگران م

هاي وحشي ش ل
  نابودي 

 ده، خيال 
  .رست است

د خيلي زيادي د
  . اند اده

 اشتن 
دن، انجام دادن
  .رست است
اي به خواهد نامه

  . ان كند
 دن 

زدن، برآورد كرد
  .رست است

خن شما را خيلي
  مهم

 يا خارج از موض
www.sanjeshse 

در 2گزينه   .7
اين جمله بر 
 ................ )t
وقتي: جه تو 

باشد، يعن مي
به soكاربرد  
 )that(  +اس
tooكاربرد  

فعل مصدر 
در 1گزينه   .8

هاي كت شر 
چنان بيم آن

درگير يا) 1 
در 2گزينه   .8

ما از دوست 
 . پيدا كند

 جشن ) 1 
در 3گزينه   .8

ها پول بانك 
معه باشند جا

پذ انعطاف) 1 
در 1گزينه   .8

دانشمندان 
هاي گل گونه

اض،انقر) 1 
اثر، عقيد) 3 

در 4گزينه   .8
كنون افراد تا 

اختصاص دا
تأثير گذ) 1 
اجرا كرد) 3 

در 2گزينه   .8
خ دوستم مي 

اجتماعي بيا
اطالع دا) 1 
تخمين ز) 3 

در 3ينه گز  . 8
توانم سخ نمي

اساسي،) 1
نامربوط) 3
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هـا   و سلول

  دن

  ن

  

  ن

cationgroup

ها و نند ميكروب

گ كردن، درشت كرد

 كردن، انجام دادن

  ور اندك 

  اهدات

انگيز، عالي گفت

  . است......... 
ل كردن، راه انداختن

 

كه بتوانن ظور اين

رگبز) 4  

اجرا) 4 

بطو) 4 

مشا) 4  ها  يني

  وضع رواني

شگف) 4 

 . رد

.......................ن 
عمل) 4 

 )20/4/1399 رم

به منظ. كنند مي

دهي كردن  ان

 ظت كردن 

  مساوي 

بي ها، پيش گويي 

  ، گوناگوني
ت، خلق و وخو، و

 ول 

  . د

ز آن بدست آور

يكترين معني آ
 د كردن 

 .باشد ي

13  

چهارجامع نوبت 

استفاده م) مدرن

سازما) 3 

محافظ) 3   

بطور) 3 

پيش) 3 

تنوع،) 2 
حالت) 4 

مسئو) 3 

گويد مي............. 
 ي 

زتوان ا زيادي مي

ده است، كه نزد
توليد) 3 

  

گان و سيارات مي

(يش؛ زبــــان 

م(يلي پيشرفته 
  . ررسي كنند

  كردن 

 يا فراهم كردن

 درخشان 

 ها 

 ب 

...........................
ي مختلف زندگي

حصوالت مفيد ز

خط كشيد 2ف 
  يا تهيه كردن 

.  ديدن نيست

   متن است؟ 

   شناور 

  
  .يا عالم است

 بزرگي از ستارگ

سنجش پي

هاي خي وسكوپ
با دقت ممكن بر

ك فرا) 2  هم

تأمين) 2 

بطور د) 2  

ه عادت) 2 

  
   

مطلوب) 2 

.....................اره 
هاي ام در حيطه

ست چرا كه مح

در پاراگراف» دن
فراهم) 2 

مده از نفت قابل

ين عنوان براي

  . باشد مي.. 
است كه در فض

است؟  نشدهره 
شان در جهان ي

مل گروه كه شا

   
 

 (Clo 
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خـالي دوم   
شد و زمـان  

  : ت

ربـط دادن   

كـار   صدر به
 ing بدون 

  فاعل +  

  
us  +فاعل  

نـيم   تـوا  مي

 whichيا 
mu   بـراي

باشد و   مي
) همچنـين 

   اول مثبت
   اول مثبت 

  
  اول منفي

   اول منفي

فعول فعل 
  : ت

cationgroup

be used to 

get used to 

or ………ب  

 است و جـاي خ
باش ملة دوم مي

 به قرار زير است

 و هرگز بـراي ر

 ing يا اسم مص
صورت ساده يا

 +

 ing  +sed to

يكسان باشند، م

ي that مفعولي 
uchرد و كلمـه  

  . رود ي

جمله هم مثبت
و ه(هـا   عني آن

, and  +جمله
, and  +جمله

 , and  +جمله
, and   +جملة

   

صورت اسم مف به
به قرار زير است

 

كتة ديگر تركيـب
  . رود ار مي

درست ،باشد مي
عنوان مفعول جم
ول ماضي بعيد

  ل 

روند كار مي ي به

صورت ل دوم به
ص ند، فعل دوم به

+ ingفعل با  + 

ل ساده يا بدون

wh اگر فاعل ي

 اشياء از ضمير
 ديگر برتري دار

كار مي م انسان به

 گرفته شود و ج
باشد و مع زير مي

d+ فاعل دوم +  

d so+ ي مثبت 

+ل جمله دوم 
neither+ ت 

.ت باشديد مثب

، فعل دوم بايد ب
ختار آن ب سا. ت
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نك. رود كار مي به
كا فعل و غيره به

مي» )آيا(كه آيا «
ع به» مار و ارقام

ختار مجهو سا. ت
 +had  +مفعول

راه عبارت اسمي
  .باشند مي

شتن است و فعل
كن ته را بيان مي

.....

فعل

henيا  whileز 

نات يا يواح اسم 
ك اسم بر اسم
اي توصيف اسم

and s در نظر
ها به قرار ز ر آن

ل كمكي مثبت
فعل كمكي+ وم 

فاعل+ كي منفي 
فعل كمكي مثبت
كي بعد از آن باي

ي استفاده شود،
 كاري شدن است

ي
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ب toت مصدر با 
ند دو اسم، دو ف

whe  به معني»
sta  آم«به معني

تفاق افتاده است
 been+ صلي 

شوند، به همر ي
م» با وجود«و » 

معني عادت داش
ت در زمان گذشت

دن جمله بعد از
  . ذف نماييم

و براي توصيف
 اسم است كه يك

فقط برا whoي 

 ...o ………

ختار سا. رود  مي

too  +فعل
فاعل د

eith  +فعل كمك
ف+ فاعل دوم 

ابراين فعل كمك

ha مفعول شيئي
ني باعث انجام

صاصي انگليسي

(يش؛ زبــــان 

صورت فعل دوم به
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a  وthought ا
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تضاد استفاده مي
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باشد و صيفي مي
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كار الت منفي به
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باشد، بنا في مي
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askedان فعل 

عل اصلي يا قسم

ins براي بيان ت
ها بر خ معني آن
be use  ياd to

us  س«به معني
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laying يعني 

واره توص ك جمله
ين كل جمله بر
ش تر استفاده مي

too .……ار 

and براي جمال

n يك كلمة منف

ve بعد از فعل 

ه شود و يك فع
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يا اين« به معني 
  .رست است
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اسم مفعول فع + 
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سنجش پي

م
p +مفعول شيئي

hav مفعول مش
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نات بگ حيوا  را از 

 دست آوردن 
   ادن 

دهند كه هر ك ي

   )خون
  

ره ماه حول مح
ت(گان  كنند هده 

   
 

مفعول فعل دوم
past partici

veر بعد از فعل 

  .رست است
معناي كل جمله
در ارتباط با فعل

  :  كل جمله
شناسي  در روان
طور مس كنيم، به

  .رست است
ره توصيفي براي

ختار آن به قرا سا

ش ها اشتباه مي ر
.شود ستفاده مي

  .رست است
ي براي اين جمل

 research يك
رقابل شمارش با

  .رست است
ه تلويزيون كانال
ثالً بعضي برنامه

 خاص و ويژه 
  .رست است
اند ك  ثابت كرده

واند اين بيماري
رفتن يا دوباره بد
ص يا تخصيص د

  .رست است
اشت هشدار مي

  . يرد
پول، خ( جريان 
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اي بـر  بنـا . ب كـرد 
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د، حتي اگرچه ب
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 چيزي براي گف

   3

ها از ا  جلوي آن
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ن فنـاوري  

    ها ، ويژگي

د و آن بـه   
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 نفـر را در   
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كـار   به) عل
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در ايـن  . د
كلمه ربطي 
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رف تعريف 
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→ onزما قيد

يعني اگر ز. كند
تغ) ماضي بعيد(

دوم بعـد از فعـل
d نه براي فعل 

ing رو كار مي به
ك 4در گزينه . د

ادت در گذشته

كه فعل و ط اين

  : باشد مي
xplain+ شيئي 

مثـل whعـد از   

حر suchعد از 

 

ـد؟ بلـه تماشـا

 بزرگ چـين نام

كشته است و هم
 . گذاشته است

 ردن

فعل(ت معكوس 

nly when, on

ك رتر را بيان مي
(مل   گذشته كا

دارد كـه فعـل د
باشد مي eatل 

gصورت   دوم به

شوديد استفاده 
بقاً براي بيان عا

به شرط. رود ر مي

ول به قرار زير م
 +to  +مفعول ش

رود و جملـه بع  

عالوه بر اين، بع 

 )20/4/1399 رم

تماشـا كرديـي  
  . ست

 تركيبات ) 3

آن ديوار. كردند

 نيت، قصد ) 3

خيلي زيادي را ك
كشور تأثير گ 1
جلوگيري كر) 3

دوم بايد بصورت

nly after, on

شه يك زمان دور
مل باشد به ل كا

وجـود د» ـردن  
the f براي فعل

خو گرفتن فعل
 در اول جمله باي

us به معني ساب

كار به ingت ور

ه همراه دو مفعو
+فعول شخصي 

كار مـي جمله به

.شود  نوشته مي

  : باشد ي
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 فناوري پزشـكي
 انسان داشته اس

3  ها

ورشان احداث ك
  . ته شد

   3

كنون افراد خي تا
90بيش از  در 

  3

ه بيايد، جمله د

nly if, only t

باشد و هميش مي
ل شته ساده يا حا

اجتنـاب كـ«ني 
foodيرا مفعول 

 عادت كردن، خ
باشد كه مله مي

sed toو بعد از 

صو و فعل هم به

به explainعل 
مف....... + 

w در بين دو ج

صورت خبري ه

صورت زير مي به

(يش؛ زبــــان 

هاي اخير در ت
مختلف زندگي

ه خواص، دارايي) 

سراسر كل كشو
خت ل از ميالد سا

مان دستور، فر) 

نا ع ويروس كرو
ويروس در واقع

افزايش دادن) 
 )جمله

ره در اول جمله

then……..

عني اي كاش م
و اگر زمان گذش

 avoid به معن
 قبول نيست زي

get u به معني
ن فاعل كل جمل

باشد و روري مي
   

ت گرفته است

ختار فع د كه سا

whكلمات ربطي 

 how و غيره به

ساختار آن ب. ود
su 

سنجش پي

 قيد
 صفت

ن دربارة پيشرفت
هاي م  در حيطه

 2(

ها يك ديوار در س
ر قرن سوم قبل

 2(

گويد كه شيوع ي
اخيراً اين و. ست

 2(
ختار گرامري ج

a ،when و غير

يان آرزو و به مع
كند و ر پيدا مي

ختار فعل ين سا
قابل 2گزينه . د

  . ه است

 to  ياused to

some  عنوان به
some t غيرضر

.باشد مي ingن 

w  ياthat صورت
  .  باشد

explai باشد مي

واره اسمي با ك ه

h  يا +

رو كار مي  سم به
a/an + uch+ ت 

   
 

  .رست است
ه را در تلويزيون

تأثيرات زيادي 
 ها 

  .رست است
ها ل پيش چيني

تور اول چين د 

  .ترست اس
مياشت جهاني 

ن مبتال كرده اس
 دادن

ساخ(زاي جمله 
  .رست است

onl  قبلafter

  .رست است
I wish براي بي

ن گذشته تغيير
الوه بر اين، در اين

in رود كار مي به
كار رفته جهول به

  .رست است
o be used to 

teachersرت 

teachersد از 

ت ساده يا بدون
  .رست است
whoر موصولي 

 موصولي معلوم
inدر مورد فعل 

  .ترست اس
ختار جمله ه، سا

when  وhow

 همراه صفت و ا
صفت+ م مفرد 
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  وبي است

    

  .آيد

   كوچك
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  وم
     كنيد

آن ايدة خو) 4 

  وردن 

      

  توصيه ) 4 

   سخه دارو 

  هم باشيم

آ جمله مي فاعل 

ريز، بسيار) 4 

   يا شدن 

 

شو  ناراحت نمي
ي برچسب نگاه

 واهيد كرد

 زدن، تشريف آ

  
 ن 

  ر حقيقت

دست آوردن نس
  ش كردن آن 

د با هم يا كنار ه
   است

   بگويم
  نم  نگرا

  
   يا مثل

، يعني قبل از ف

  ن
ن، گرفتار بودن ي

 )20/4/1399 رم

مهم نيست،) 2
به قيمت روي) 4

شما باور نخو) 3

به كسي سر) 2
  فهميدن ) 4

جذب كردن) 2
تعيين كردن) 4

  در نتيجه) 2
در واقع يا در) 4

 توصيف ) 3

د گرفتن يا به) 2
توزيع يا بخش) 4

خوب، بياييد) 2
بسيار خوب) 4

دانم چه نمي) 2
واقعاً از شما) 4

با اين وجود) 2
بطور مشابه) 4

ده در اول جمله

  بزرگ) 3

ارزيابي كردن) 2
شامل بودن) 4 

18  

چهارجامع نوبت 

 
 4

  3

 
 4

 
 4

 
 4

3  دارو

 
 4

 
 4

 
 4

 
 4
يان تضاد دو ايد

3  ص

 
 

(يش؛ زبــــان 

 

  : ت
  ل 

  فاعل + ل 

خيلي بد شد) 

  بودن 

تجويز د نسخة) 

 نم  توا مي

باشد و براي بي ي

معين، مشخص) 

سنجش پي

so+ صفت +  

به قرار زير است 
w  + فاعل+ فعل

 +How  +فعل

  
    دارم 

 2(

آمدن، صميمي
   دن 

   ي كردن 
   )رت

  
  

 2(

    ردن آن
  

خوب باشد، اما نم
   نم

  
  

  
   هر حال ه

 با اين وجود مي

 2(

  
   ردن 

   
 

 صفت
lucky 

a/an+ م مفرد 

whمات ربطي 

wh+ فاعل + ل 

+ عل 

 .رست است

 ست 
ال آن را دوست
  .رست است

 اشيد 
  .رست است

 يا چيزي كنار آ
سي آمدن يا بود

  .رست است
بودن، چاپلوسي

صو(قرمز شدن 
  .رست است

  رغم جود، علي
 عبارت ديگر  ه

  .رست است
  

  .رست است
ردن، تربيت كر

 دادن آن 
  .رست است

رسد خيلي خ مي
كن ، خواهش مي
  .رست است

  
 بي است 

  .رست است
  

جود، هر چند، به
even به معني

  .رست است
  ا قاعده

  .رست است
 دن 

كر ي كردن، پيدا
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  هم

   

   

 

  شتن

  ردن

    فت 

   مند  يا نيرو

   ن، داشتن 

    د 
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 ذرات ) 4 

اساسي، مه) 4 

      

 عالوه بر ) 4 

     
 چيزي از جايي

تأثير گذاش) 4 

منعكس كر) 4 

محكم، سف) 4 

ي به) 4  طور قوي

مالك بودن) 4 

خلق، ايجاد) 4 

.  

 

 ها گي

  
دن، تميز دادن

 جاي

  ن
  ن

 ن 
ز، خارج كردن چ

 ن

 دن 

 م 

 دن 

  مند يا نيرو

.  

  .شد

طبقة كارگر بود
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ها، ويژگ جنبه) 3

 جذاب ) 3

مرتب كردن) 2
تشخيص داد) 4

در عوض، بج) 3

انتظار داشتن) 2
توصيف كرد) 4

شركت كردن) 2
دور كردن از) 4

بررسي كردن) 3

مشاهده كرد) 3

 معين ) 3

طور مستقيم به) 3

بهبود بخشيد) 3

 جذابيت ) 3

  واقعاً) 2
طور قوي ي به) 4

كند مي بحثت 

  د؟

 آمريكا متولد ش

از ط) ويسلر(دلر 
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 3

 3

 
 4

   3

 
 4

 
 4

3   شدن

  3

   3

 3

 3

 3

 
 4

ك هنرمند متفاوت

كند  توصيف مي

زيرا او در ،شود

ويسد ةنواد كه خا

(يش؛ زبــــان 

  ها توده) 

 پذير  انعطاف) 

از قبيل، مثل) 

آزاد كردن يا ش) 

جذب كردن ) 

نيرومند  قوي،) 

 طور جدي  به) 

 رفتار كردن ) 

 مشاهده) 

 زياد دربارة يك

العات در متن را
  . وند

ش  نظر گرفته مي

شاره شده است ك

سنجش پي

 2(

 2(

  
  

 2(

  
   ص دادن

   
  

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

  
   ناهموار

ا احتمال بسيار

ترين شكل اطال
شو د توصيف مي

ند آمريكايي در

تقيم در متن اش
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  ا، حوادث
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 كشاورزي 

شود زيرا با 

cationgroup

   

هاي ت كه زمين

  . نگاه كرد

ش لول انجام نمي

 

.نمايد دنيا آگاه  

كنند اين است ي

ها  مربوط به آن

ها از يك محل س

 )20/4/1399 رم

  .شده است

تر شدن ل وخيم

  ند؟ 

  .يد

   

ها صادر مي كشور

 

هاي هندسي گو

وري كردن الماس
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كي شناخته  حكا

ه از يك مشكل

كن را توصيف مي

دست آور ه را به

كند؟  اشاره مي

شان را به ديگر ك

 مللي را دادند؟
 

ت كه بايد به الگ

 تالشي براي بلو

(يش؛ زبــــان 

  باشد؟  ت نمي
خاطر كارهاي ح

ار كند كهه را واد

گ يا لحن متن ر

گ كالم نويسنده

كند يا اللت مي

عه چوب خودش

الم  مقررات بين
 .باشد سيري مي

ها اين است ماس

  شود؟  ها مي س

  شند؟
  .باشند صل مي

حال حاضر هيچ

سنجش پي

اس متن درست
خ ا بسيار زياد به

ست كه خواننده

ترين وجه آهنگ

يد لحن يا آهنگ

ير را اين متن د

ي در حال توسع
 

س يك سازمان
هاي گرمس جنگل

ص گرافيت از الم

خت شدن الماس
  كربن

باش ت لغزنده مي
به همديگر متصل

ط كرد كه در ح
  .ست

  ن چيست؟ 
  ي
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ان براي اين متن
زسا لور يا بلوري
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