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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  دوازدهمسنجش 
)25/07/1399(  

  )دوازدهم(زبــان   
  

  :باشد مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده  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   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  4ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

  ن 

  ال

cationgroup

  

بران ضرر و زيان

  .  است
 .  

طوفان بال) الف (
  . دن است

  .  وجود ندارد

  سه

ي، نادرست آمده

  

وان، جريمه، جب

صفوت نادرست
ن نادرست است

  ن 
  

:تشبيه 
تن كنايه از مرد

 اين بيت مجاز

شنا+ ن مضارع 

  . ار است
  ي

25/07/1399(  

شايستگي: ليت

. ت آمده است

تا: مت كرم ـ غرا

  . ت

ي دو واژة ثنا و ص
ي يك واژة خوان

اي گل خندان: ص
 . ب وجود ندارد

   

 . تعاره است
در خاك خفت) ج

در/ نرگس : اره

  . شتن است

بن+ مي : خباري

  

نهاد و كنندة كا
ز را داند؟ معني

2  

5مرحلة اول (ـان 

لكه، اهلهم: ورطه

، نادرست»خيمه و

اوت، بخشش، ك

ت نادرست است

امالي) 2 
امالي) 4 

تشخيص 
هام، ايهام تناسب

.ن و لحظه آمده

رد كه نوعي است
ج: (كنايه 

  ن بلبل از گل 
استعا) 3 

معناي وجود داش

مضارع اخ  »

  . شود ده مي
  . ته شد

ن: سعدي  . است
چه چيز ←ت 

ارسي 

؛ زبــــدوازدهم

غوغا، و: هنگامه

سايبان و:  شراع

سخا: هار ـ جود

ابيات در اين » ظر

  .رست است

 . درست است

 سخن: كرار
هاي جناس، ايه

مانجا مجاز از ز

تشخيص دار←
  

دم زدن: شخيص
 . ه وجود ندارد

  

ه م ساير ابيات ب

باش«ل كمكي 

ديد: مصدر شدن
نوشت: صدر شدن

وابسته شده ا) ل
مفعول است: عني

 فا

دسنجش 

چهارپا، ه: بهيمه

چانه،:  زنخدان

بهار، فصل به: يع

نظـ افتادگي ـ م

الوت و سور نادر

ناد طاع و فاحش 
   . ت است

تك  سكوت 
ه ر اين بيت آرايه

ج  است و در اين

←توسط آسمان 
. دو مجاز است

تش    ن 
در بيت تشبيه/ 

. ت وجود ندارد

نادي است و در

خت فعل سا+ لي 
  شناسه+  

عل مناسب از م
ل مناسب از مص

اهل(با كسره به 
مع    . ست

   
 

 .رست است

نامه، ب: اي رقعه
 .رست است

خدمتكاران،: م
 .رست است

خت انگور ـ ربي
 .رست است

مستغرق ـ«هاي 
 .رست است

هاي سيماب، حال
 .رست است

سه واژة حيله، مط
ها درست مة واژه

 .رست است

ستن كنايه از س
رنگ سخن در: 

 .رست است

ي نفس كشيدن
 .رست است

ـ كشيدن بار ت) 
سر ـ دست  هر

 .رست است

دم زدن / ته دل 
/تضاد : ـ دوست

و استعاره در بيت
 .رست است

ن بيت فعل اسن
 .رست است

صفت مفعول: مي
صفت مفعولي: 

 .رست است

فع+ فت مفعولي 
علف+ ت مفعولي 
 .رست است

زيرا ب.  اليه است
 و كنندة كار اس

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

ها معني واژه
در 4گزينه  

حشم«معني 
در 3گزينه  

رز، در: تاك
در 2گزينه  

ه امالي واژه
در 3گزينه  

ه امالي واژه
در 2گزينه  

امالي س) 1
امالي هم) 3
در 1گزينه  

لب بس: كنايه
:آميزي حس

در 4گزينه  
دم به معناي

در 1گزينه  
)د: (استعاره

س) ب: (مجاز
در 2گزينه  .

خت سو: كنايه
دشمن ـ) 1
جناس و) 4

در 3گزينه  .
رديف در اين

در 4گزينه  .1
ماضي التزام
:ماضي نقلي

در 1گزينه  .1
صف: بينم مي

صفت: نوشتم
در 3گزينه  .1

مضاف: دل
نهاد: هر كه
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@sanjesheduc 

ن سـتايش        

لـت   وي دال  

هـي سـپاه   

  . كند

شـروع بـه   
  ) 4ه 

cationgroup

  . ت

 كـه مفهـوم آن

هـاي دنيـو  آرزو  

ه نـد و بـه انبـو   

  . ت

ك  ري را بيان مي

ش: یعلقـون...  بـدأ 
رد گزينه(اويزند 

   معنوي
 حذف شده است

  . م است

گزينـه درسـت

تن بـه دنيـا و

كن ه او اشاره مـي 

 اشاره شده است

مفهوم ديگر 2ه 

.باشـد صدر مـي 
بيا... ، به اينكه )

25/07/1399(  

 حذف به قرينه
 به قرينه لفظي

به معناي هنگام 

بجـز بيـت گ. ت 

ت نيز بر دل نبست

  . خوب است

و به درد جانكاه
  . است

 اين بيت به آن

 ولي بيت گزينه

2 (  

رع به شكل مص
)3رد گزينه ( ت

)علوم انساني

3  

5مرحلة اول (ـان 

  ) دارم(ه غم 
                  

است) 3 

):ب(در  

ي خدا آمده اسـت

ت گزينه درست

  . شاره دارد

 و گفت بسيار خ

كشد و صوير مي
شمن اشاره شده

ش است كه در

  . ق است

 الهي تكيه دارد

 

2و  4رد گزينه (

رجمه فعل مضا
، توسط ملت)1ه 

  ) ها نه

ويژة غير ع( ن

؛ زبــــدوازدهم

ت خير باشد چه
                  

 . 
  . است

 . ست

هاي ي از نعمت

هيان دارد و بيت

خت خدا اش  شنا

ند پادشاه خوا) 
  . ت

ر رود سند به تص
انبوه دش ه لشكر 

ي قاضي و پسرش

ه عشق و معشو

خاموشي عارفان

  .وند دارد  خدا

( برويد ،)1زينه 

تر: فعل مضارع+ 
رد گزينه( بدأن 

رد تمامي گزين(

بي، زبان قرآن

دسنجش 

گرم عاقبت  ) برم
ه قرينه لفظي  
حذف شده است

حذف شدهوي 

ه معناي براي اس
 .  

گزاري ن براي شكر
  . ت

مت خوارزمشاه و

ل و خيال براي

)3  . كي دارند
نوشت ز عصر مي

را د» خوارزمشاه
در ساير ابيات به

بستگي و آزادگي

كردن جان در راه

بر سكوت و خا 4

 انسان و قدرت

رد گز( اهد كرد

+ ... + بدأ كتاب 
د و ترجمه نشدن

(ن، بحث كردند 

 عرب

   
 

 .رست است

ب(ي برم ور ستم 
حذف به          

 قرينه معنوي ح
ت به قرينه معنو

 .رست است

هر دو به) ف و ج
.معناي نزد است
 .رست است

بر ناتواني انسان
راي خداوند است

 .رست است

اره به زوال حكو

 .رست است

دو به ناتواني عقل
 .است رست

عتي كوچك ن زرا
نماز ني تا حدود 
 .رست است

الدين خ جالل« 
اما د. اي ندارد ه

 .رست است

تعلقي و عدم واب
 .رست است

نثار كر) ب و د( 
 .رست است

4و  3و  1هاي  
 .رست است

 اشاره به خلقت

 .رست است

رشد خو. د كند
 .رست است

ك عجم درس اول
آويختندمي. دند

 .رست است

بحث كن. /  كرد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
بي نوايياگر 

             
است به) 1
فعل است) 4

در 4گزينه  .1
الف(در ) به(

به م): د(در 
در 3گزينه  .1

همة ابيات ب
جودات برمو

در 1گزينه  .1
اين بيت اشا

  . كند مي
در 3گزينه  .1

ب و د هر د
در 1گزينه  .2

آنان زمين) 2
با شادمان) 4

در 2گزينه  .2
در اين بيت

من اشاردش
در 4گزينه  .2

ت پيام آن بي
در 3گزينه  .2

مفهوم كلي
در 2گزينه  .2

ابيات گزينه
در 4گزينه  .2

هر دو بيت
  

 
در 3گزينه  .2

رشد :أن تنمو
در 2گزينه  .2

معباتوجه به 
آويختن كرد

در 2گزينه  .2
بحث: جادَل 
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@sanjesheduc 

  ) 4زينه 

 

رد گزينـه  (

ها  ركرد آن
ش از مـتن     

ماه در يـك  
  ) 4ينه 

  خودش 

دش مـاه و    

cationgroup

رد گز(شوم  مي

 ) 2و  3گزينه 

  ) 1ه

( املکرسّة صنامهم

كاراي به  اشاره ي
ه بـه ايـن بخـش

 .(.  

، ما)1رد گزينه (
گزين رد(مرتبه  9

 شود نه نيروي خ

اشاره بـه گـرد) 

4 (  

آشنا) / 3گزينه 

رد گ(اش ر مرده

رد گزينه(نامند ي

  .شكار كنند

  ).4د گزينه 

أص .أصنامهم مکرسّة

ليو آمده است 
اشاره 3گزينه ، 

....متعلقة بآیات 

(وابيدنش بشود 
94چكتر است نه 

روي زمين مي

)ستان و زمستان

4رد گزينه ( عله

25/07/1399(  

رد گز(شناختم ي

  اط 
اي، برادردر مرده

شكار شدن، مي

تا آش: لیبیِّنوا) / د

رد(دهيد ب نمي

  . ست

شاهدوا أ:  ديدند

هم جوم كلمه ن
....)رارة التی تصل 

إن نزول آ(ن دارد 

تواند مانع از خوي
تبه از زمين كوچ

دوام جاذبه و نير

تابس( شـتاءو  یف

ه املاضی أملک فاع

  ) 4رد گزينه 

4  

5مرحلة اول (ـان 

مي) / 2د گزينه 

ارتبا: التواصل/  
، روابط، براد)1 

آش. شودميده مي

ا فرستاده شدند

لقب: التلّقبون ،)1 

ط ترجمه شده اس

شان را شكسته

هر چند كهكند 
الحرو ....  حساب

ن بخش از متن

كند پس نميمي
مرت 49، ماه )2 

ر به استمرار و د

صیرخ گويدم از 
   .ين بيت

فعله، )2د گزينه 

ر( علی وزن فعل 

  ) 3و  2

  )  معنا

؛ زبــــدوازدهم

رد(ام آشنا شده 

رده است بخورد
رد گزينه) (شما

ست به معناي نام
  ). 4گزينه 

جا در اين(ه شد 

رد گزينه(تش 

اين گزينه غلط 

هايشبت/ جع الناس

كنصحبت مي ها
اإلنسان بقوةارد 
اشاره به اين 4نه 

خواب ناراحت نم
رد گزينه(روز  3

دار ثابتش منجر

، مسير چر) روز
ها با همي ر گزينه

رد( للنهی، )1نه 

فعله املاضی، )2 

2رد گزينه (ليه 

با توجه به(ست 

دسنجش 

.شناسمهي مي

رادرش را كه مر
كسي از ش(است 

فعل مجهول اس 
رد گ(كار شدن 

 معناي فرستاده
   
 2 (  

پاره آت: جذوة ،)2
 

)دهد عذاب مي

رجع: دم برگشتند
  ). 4نه 

ه د و كاركرد آن
 به اين بخش دا

گزين ،)....ولسن 

ن را در هنگام خ
30روز است نه 2

رشيد بر روي مد

شب و(ل و نهار 
رد ساير. دارد..  

رد گزين( من ثالثة

رد گزينه( مجرد 

المضاف إلي) / 4 

كل آخر آمده اس

   
 

 .رست است

يد بشناسم، گاه
 .رست است

گوشت بر: يه ميتا
ترجمه نشده ا م

 .رست است

ییُسمّ / ر كردن
آشك ،)2د گزينه 

 .رست است

مجهول است به
)4 و 2د گزينه 

و 3رد گزينه ( 
 .رست است

2رد گزينه (تر ن
. درست است

جا در اين( داد 
 .رست است

مرد/  عندما، ملّا: 
رد گزينه( شاهدون

 . رست است

ماه و خورشيدرد 
اشاره 1گزينه  

سان بقوة حساب ال
 .رست است

نور ماه انسان: تن
29مي بيشتر از 
 . رست است

گردش خور: تن
 .رست است

كند آگهم از ليل
ها و تقويم سال

 .رست است

وفه األصلية أك م
 .رست است

ثالثی، )1گزينه 
 .رست است

و 3رد گزينه ( 
 .رست است

 است كه به شك

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
شا: قد أعرف

در 4گزينه  .3
يأكل لحم أخي

أحدکمدر  کم
در 3گزينه  .3

آشكار: کشف
رد( نامندمي

در 1گزينه  .3
فعل م: رِسَل أُ
رد( فرستاد 

آشكار شود
در 3گزينه  .3

سنگين: أثقل
د 4گزينه   .3

عذاب: عّذب
در 1گزينه  .3

:هنگامي كه
سیش ،)3و 2

در 2گزينه  .3
متن در مور
.نشده است

اإلنس...(دارد 
در 3گزينه  .3

منطبق با مت
ماه قمري كم

در 1گزينه  .3
منطبق با مت

در 2گزينه  .3
مدار چرخ ك
خورشيد و ت

در 3گزينه  .4
حروو  مجهول

در 3گزينه  .4
گ رد( مجهول

در 1گزينه  .4
اسم مفعول

در 4گزينه  .4
آخَر صحيح
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@sanjesheduc 

  .است ب

لیلـی (ـكل   

آيـد   رع مي
ملـه نـدارد    

  ) 2نه 
  ) 4نه 

 4 .(  

  )4و 

رد گزينـه  (

. ـميم دارد 

، روي بـر  )

cationgroup

اغتاب مورد نظر 

بـه شـ سـت يباي

  شد

ر سر فعل مضار
تأكيدي بـر جم

رد گزين) (جامش
رد گزين) ( باشد

  )1 گزينه 

رد گزينه(گري 

و 3گزينه رد (ي 

( هذامه نشدن 

تصـ: یعـزم، )1و 

)1رد گزينـه  (ي  

كلمه 3 نهيو گز

يمـ  نهيگز ني ا

باش مي عطف ي

حرفي است كه بر
شرط است و ت ت

ميد داريم به انج
به انجامش مي

  ) 3رد گزينه 

رد( اغرباردر ) ه(

، ديگ)3د گزينه 

ترين كارهاييهم

، ترجم)3 گزينه 

2رد گزينه (شد 

كنـيـدايت مـي  

25/07/1399(  

و درست است زَ 

و شوديتفاده م

يال ايفعل و  ينف

ح: ، أن)1 گزينه
أداتاز  إن، )3نه 

ام(شايد او، : لعله
اميد ب( ...شايد  

ر( حرِّميشود مي

  

(ه نشدن ضمير 

رد(گار مي كني 

مه. كارهاي مهم

رد(ه شكل فلز 

رديد داشته باش

هـ ،)شـوند  مـي  

)وم انساني

5  

5مرحلة اول (ـان 

تنابََزبه شكل  1 

است أفعل از وزن 

ن يال گريد نهيز

رد(ن دو جمله 
رد گزين( ندارد 

لع. آمده باشد ت
:فعل مضارع+  د

1 (  
م حرّمِت مر براي 

.باشدمي) شتي

ترجمه) / 4و  2

  . شك
، ماندگ)1گزينه 

ك: عزم األمور، )1 

به نحاس، ترجمه 

، تر)12ل كتاب 
   

هـدايت م: جملـه  
 

ويژة علو( رآن

؛ زبــــدوازدهم

و 2 نهيگز. دياي

نثؤدو اسم م ه

گز 3 ال در نوع 

ربط بين: أنّ . ارد
دهد و تأكيدى ى

لیتست كه با ي ا
قد ،)3رد گزينه 

1رد گزينه ( رضون
، معادل ام)2ينه 

صلح و آش( سلمه 

2رد گزينه (داند 

زيرا، بدون ش: إنّ 
رد گ(متن عربي 

رد گزينه(ردند 

،)2رد گزينه (ن 

با توجه به مثال( 
)3و  2د گزينه 

با توجه بـه ج( 
 ) 4رد گزينه (

عربي، زبان قر

دسنجش 

يدر شرح آن ب د

سهيت كه در مقا

.رديگيو ال نم 

ر جمله تأكيد د
تزامى تغيير مى

ش نداريم عبارتي
ر) (ش مي باشد

 

سیُحِرضشود مي 
رد گزي( نبتعدود 

كلمه) ش و نزاع

گردگردانيد، مي

فإ/ ديگران : رین
ن ضمير تو در م

جويي كر صرفه 

ن را به جاى اين

مضارع التزامي
رد..) (مصمم به 

شود هدايت مي 
(كند هدايت مي

 ع

   
 

 .رست است

ديست و فعل نبا
 .رست است

آمده است زدهم
  . ديايب) خواتها

 .رست است

نيجنس تنو ي
 . رست است

برمشبهة بالفعل  
ن را به مضارع الت

4 (  
 . رست است

ميدي به وقوعش
اميد به انجامش( 

. رست است
أحرضوابراي  قبل
شوميابتعدنا رع 

 . رست است

كشمكش(رصاع مه 

 .رست است

هد شد، خواهد گ
 .رست است

آخر/  شود  ر مي
دگار شود، نبودن

 .رست است

/جويي كنيد  فه
 .رست است

آن. مس: نحاس

 .رست است

ترجمه م: مضارع
م(به شكل اسم  

 .رست است

:یهتدی/ رداندي 
، ه)2رد گزينه (

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
اساسم  التنابز

در 2گزينه  .4
ازيدر كتاب 

أحسن من أخو
در 4گزينه  .4

ينف ياسم ال
در 2گزينه  .4

از حروف إنّ 
و معناي آن

4رد گزينه (
در 1گزينه  .4

عبارتي كه ام
ا ّ چه بسا: ر

در 4گزينه  .4
مستقمعادل 

معادل مضار
در 1گزينه  .5

متضاد كلم
  

 
در 3گزينه  .2

خواه: ستصیر
در 2گزينه  .2

ماندگا: تعمر
ماند... تا كه 

در 2گزينه  .2
صرف: اقتِصدن

در 1گزينه  .2
الن/ اين : هذا

4.(  
در 4گزينه  .3

فعل م+  لعل
یعزمترجمه 

در 3گزينه  .3
برگر :صّعرت

(گرداني  مي
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، )3گزينـه  
شكل جمله 

رد (كند مي

  ) ر

  ) هار گزينه

   

  واهيد 

 رد سـاير (    

رد (آيد  مي

cationgroup

رد گ(وي كنيـد  
به ش اذج تربویة

  ) 4نه 

وزش را آسان م

  ) يگر

گزينه هاي ديگر

رد ساير(كند مي

   

.درست است ون

شيني برايش نخو

  . آيد

رف جـر اسـت

براي رفع ابهام م

رو گرفتيد، ميانه
 آورد و ترجمه 

رد گزين(ي ميز 

  )4گزينه 

ن تكنولوژي آمو

د گزينه هاي دي

رد گ( هم ندارد 

رت فكر رشد نم

)4رد گزينه (ت 

  ) 4رد گزينه 

یقاتِلوبه شكل  ن

و جانش)  علم را

آ براي اسم نمي

حـر البـنو  لکـم 

، لكن ب)1گزينه 

25/07/1399(  

، ياد مي)2زينه 
 در ترجمه مي

تنيس روي :نضدة

رد گ(كرد، گفت 

كار گرفتن ، به)4 
  ) 3ينه 

رد. ( نه به آرامي

به زمان معيني

تفكر است و قدر

حرفي است 3ش 

4(  

ر(و فعل مضارع 

یقاتَلون: 3نه  گزي

دست آوريد به( 
  ) يگر

فعل است و) شار

و لهل در . آيدي

رد گ(مني است 

6  

5مرحلة اول (ـان 

رد گز(آموزند ي
ي استمراري را

املنکرة ، )2گزينه 

سوال ك: أل و قال

رد گزينه( ارد
رد گزين(دهد  مي

رساند نتايج مي

ند و اختصاص ب

شود كه همان تف

اصلش :یکونوا، )2

4رد گزينه (ضيل 

و متکلم وحده، )3

و در نتکلَّمشكل 

علم پيروز شويد
رد گزينه هاي د

أش: (4، گزينه )ة

مي) إن(ه بعد از 

و تم رجاءل براي 

؛ زبــــدوازدهم

مي. روي كنند نه
ي كه فعل ماضي

رد گ(قرار نده  :

  

سأ، )3رد گزينه 

رين لذت را دشت
اري را افزايش م

ريع به بهترين ن

ننده وقت نيستن

ش امور عقلي مي

2رد گزينه (ول 

، اسم تفضي)2نه 

3رد گزينه ( عالم

به ش نتکلِّم: 4نه 

ي دارد پس با ع
ر(. التطلبوا به بدالً

البطاریة: (3زينه 

 تأكيد در جمله

لعل. رودكار مي 
4 (  

دسنجش 

تا ميان :لتقصدا/  
 با وجود تركيبي

التجعلنا، )1زينه 

.ناي كيفر نشد

ر(گفت : قال، )2

ي تكنولوژي بيش
ت ارتباط و هميا

در عمل ما را سر

كن ژي صرفاً تلف

باعث رها كردن

اسم مفعو :املنکر 

رد گزين( رسوالون

جمعه أعال، )2ينه 

 عفاف، در گزين

تان اسمي كارهاي
 فـفوزوا بعلم و ال

در گز. ايد بيايد

براي) ل(حرف 

شك و ترديد به
4رد گزينه (ست 

   
 

 .رست است

گرفتندياد مي 
ن كان در جمله

  ) 4 گزينه 
 .رست است

رد گز(ي، مردي 
 .رست است

ل مجهول به معن
 .رست است

رد گزينه (كرد 
 .رست است

گيريبه كار: تن
كنولوژي مهارت

 .رست است

تكنولوژي د: تن
 .رست است

تن ابزار تكنولوژ
 .رست است

تكنولوژي با: تن
 .رست است

،)1رد گزينه ( 
 .رست است

جمعه رس، )1زينه 
 .رست است

رد گزي( زن أفعل
 .رست است

به شكل ِعفاف: 
 .رست است

شما بر اساس ك
ء ىل أفعالـکم أس

  .رست است
با اليري) الجبار: (

 .رست است

عجم درس اول ح

 رست است 

براي تشبيه و ش 
براي تأكيد اس نّ 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
ن :کانتا تتعل

ترجمه شدن
رد(وصفيه 

در 3گزينه  .3
انساني: امري

در 4گزينه  .3
فعل :عوقبال

در 1گزينه  .3
سؤال ك: سأل

در 2گزينه  .3
منطبق با مت

، تك)1گزينه 
در 3گزينه  .3

منطبق با مت
در 1گزينه  .3

منطبق با مت
در 2گزينه  .3

منطبق با مت
در 3گزينه  .4

جمع :جیران
در 3گزينه  .4

رد گز( مثنی
در 1گزينه  .4

مفرده علی وز
در 1گزينه  .4

:2در گزينه 
در 4گزينه  .4

هر كدام از ش
لكّل منكم عىل 

در 2گزينه  .4
:1در گزينه 

در 4گزينه  .4
مطابق با مع

  ) ها گزينه
در 2گزينه  .4

)کأنّ (حرف 
إن، )3گزينه 
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ـپس اسـم   

بشناسـد و    

 كه جهـان  
 يا مانهيحك

  . ها باشد

 يياز آنجـا 
 يد و سـرا  

جـامع و   ز
 زيـ ن گريد 

، مفهـوم  »       

cationgroup

و سـ) العامـلِ (د   
  . وند

  .شد

خلقـت خـود را ب

ك يب داللت دارد
هدف ح يه سو

ه و تابع آن» فرع

كنند و هم ا ي م
كننـد يتـر مـ   ك

زيـ چ كيـ كـه   ي
يها ارنده هدف

 و قلبـي اسـت

  .ست

د مجـرور باشـد
شو ديگر رد مي

باش نمي هة بالفعل

هدف از خ  بايد 

خوب به هيآ نيا. ت
 نهاده است و به

دنيوي، ف«هاي  ف

استفاده يزندگ
كيبه خداوند نزد

ييلمثل در جـا 
دربردا يعني ؛ند

ـدا كـه فطـري

اس» ها ي و زيبايي

25/07/1399(  

  ) 4د گزينه 

خواهيم كه بايدي
گزينه 3يح هر 

مشبهةاز حروف  

 كه انسان خود

هاست خلقت آن
جهان گام نيه ا

رار گيرند و هدف

ز يماد يها هره
ن و دل خود را ب

ا ضرب كيورت 
ان گونه نيا زين ي

  .ست

  . ي دارد

نزديكـي بـه خـ«

ن به خير و نيكي

  . شود ي مي

)م انساني

7  

5مرحلة اول (ـان 

  .گيرد
رد(فعل هستند 

ن مضاف إليه مي
با اين توضي). مَل 

)أن(به نيست و 

 هدف آن است

هدفدار بودن خ ي
به يا شده حساب

اصل قر» خروي

هم از به ،خود ي
جان دهند يم م

صو بهمصرع را  ن
يزندگ يها هدف 

  .هست زي ن

اس»  قرب به خدا

هماهنگي» ايش

«، »من مهجورم

گرايش انسان« 

فتن اخالق الهي

علومغيرويژة (

؛ زبــــدوازدهم

گنمي التنوين و 
ف ال اعلم و ال اقول

ُل  ّ بعد از آن). ع
العم(صوب باشد 

 (  
اصال حرف مشب 

چگونگي انتخاب
  . د

يمعنا به ني زم
 اساس برنامه ح

اخ«ود كه اهداف 

ينوان هدف اصل
خدا انجام يرضا

نيا ؛»ماست ش
يبرخ .كنند يم

اهداف ريبه سا 

نزديكي و تق«ن 

ها سرمايه«و » ها

در كنار من و م

بيانگر» و تقواها

ي و در پيش گر

( ين و زندگي

دسنجش 

آيد تن جنس مي
ال، )3رد گزينه ( 

الع( مرفوع است 
ايد منصاهد كه ب

)قدیر(باشد  م مي
4ت و در گزينه 

ات در چ  موجود
ي آن گام بردارد

ها و آسمان نش
بر يهر موجود

اي تنظيم شو ونه

عن نتخاب خدا به
ود را در جهت ر

  .سازند ي
شيهم پ ، آمد نود

استفاده م ،ست
يابيبرابر با دست

نسان ف زندگي ا

ه توانايي«س با 

د/ ن گفت كه او 

ها فاله فجورها و

ث تصحيح زندگي

 دي

   
 

 رست است 

بعد از الي نفي
الفضیلة، )2ينه 

 رست است 

خواهيم كه  مي
خوه بالفعل مي
 رست است 

ينه درست اسم
فعل است 3و  2

 .رست است

ت انسان با ساير
سوي ب كند و به
 .رست است

نيحق بودن آفر 
و ه ستيهدف ن 

  .ست
 .رست است

نسان، بايد به گو
 .رست است

با ان ركيافراد ز 
خو يويدن يرها
يآباد م زيرا ن ش

چون كه صد آ« 
اس گريد يزهايچ
ها ب به آن دنيس

 .رست است

ترين هد و اصلي
 .رست است

ير حركت هر كس
 .رست است

ه كنم با كه توان

 .رست است

سّواهو نفٍس و ما «
 .رست است

به آخرت، باعث

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
اسمي كه ب

رد گزي( بیعٌ 
در 4گزينه  .4

ابتدا فاعل
حرف مشبه

در 1گزينه  .
خبر در گز
2در گزينه 

 
    

 
در 1گزينه  .5

اولين تفاوت
آن را انتخاب

در 3گزينه  .5
:15صفحه 

يب نشيآفر
در حركت اس

در 2گزينه  .5
ريزي ا برنامه

در 4گزينه  .5
:21صفحه 

مام كاركه ت
شيآخرت خو

:20صفحه 
دربردارنده چ
هستند و رس

در 1گزينه  .5
ترين و جامع

در 2گزينه  .5
هدف و مسي

در 4گزينه  .5
چه«از بيت 

  . شود مي
در 3گزينه  .5

«آية شريفة 
در 2گزينه  .5

خير، توجه 
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  . كشاند  مي

شـنايي بـه   

ارتبـاط  » د

كنيم،  أمل 
وجودشـان  

  . گردد ي

چيسـتي و     

ونـد نـور    دا

  . دارند

رستي جـز  
 آن تصرف 

cationgroup

ا ترس از مرگ

نجرة اميد و روش

  . نم

 ُهَو الغنی الحمیـد

ي پيرامون نيز تأ
يابيم كه و ي مي

  . ت دارند

 خداوند فهم مي

نجـايش فهـم چ

خد: واِت َواالرِض 

رستي، دست برد

هيچ ولي و سرپر
توانند در ي نمي

  .شوند  مي

  . دارد

جهي يا تو  به بي

 اين است كه پنج

بين نمي» خواري

فقراُء اِلی ِهللا و ُهللا

اگر در اشياي. ت
هايي مه را پديده

  . دارد يان مي

وند درخواست خدا

ي مخلوقات به

ن ما تـوان و گن

ُهللا نوُر السـ«فة 

پر ز شرك و بت

ها ه آن. ره دارد
 بدون اجازة وي

   .ت

ايش طول عمر

25/07/1399(  

ل صالح اشاره د

 منكران معاد را

، حاكي از»زنون
  . گيرد را مي

خ«و » ننگ«جز 

انتم الف« شريفة 

مان نيست ز خود
ها، هم و كهكشان

بي»  نبودن آن را

يل، پيوسته از خ

، نيازمندي»وست

در حقيقت، ذهن

كند و آية شريف ي

ا» الّااهللا الاله«لة 

اشا»  در واليت
دارد، اما ديگران

   

مفهوم است  هم 

رحم موجب افزا

8  

5مرحلة اول (ـان 

با عمل عاد همراه

 براي بقا است،

 هم یحزعلیهم و ال
كار زندگي را فر

ي با ظالمان را ج

با آية» دهي آب

مان از د و هستي
ها و مين، ستاره

 به خود متكي

د و به همين دلي

و صدا در ما ز تو

د. گيرند  قرار مي
  . دود هستند

بيان مي» نور« 

ت با گفتن جمل

ً حـ توحيد«به » دا
 در آن چيز را د

.گويند ستي مي

»ُهللا الصّمد« با » 

ع بال، ج ـ صلة ر

؛ زبــــدوازدهم

مان به خدا و مع

ي دروني انسان

 صالحاً فال خوٌف ع
گيزة فعاليت و ك

و زندگي» سعادت

د از وي صفت آ

يابيم كه وجود ي
تات، جمادات زم
ه بودن جهان و

 نيازمند هستند

هيم و ما چو كو 

ودة شناخت ما
ها اموري محد ن

ستي را با كلمة
 

  . ده است

خواست ركين مي

رشُک فی ُحْکِمِه اََح
 تصرف و تغيير

 واليت و سرپرس

لَّ یوٍم هو فی شأٍن

دقه موجب دفع

دسنجش 

به ثمرة ايم» نون

هاي كي از گرايش

لیوِم اآلِخِر و َعِمَل 
شور و نشاط و انگ

جز س« مرگ را 

نايد/ ز آب تهي 

 

اي مي د را پديده
نات، نبات حيوا. م
پديد«در اصل  

 آن، به خداوند

/در ما ز توست 

تند كه در محدو
زيرا همة آن. ارد

وند و جهان هس دا
 . ؤيد آن است

بود» پيامبران«ة 

الت خود از مشر

 و ال یُرش ٍنِِه ِمن َولِیّ 
يزي باشد حق
ين حق تصرف،

واِت واالرِض کُلَّ س

آمرزش، ب ـ صد

   
 

 .رست است

لیهم و ال هم یحزَن
 .رست است

كه يكي» ودانگي
 .رست است

ِ و ال« من آمَن با
شود و ش  باز مي

 .رست است

من: مود فر) ع(
 .رست است

ك ابري كه بود ز
  . رد

.درست است
 نظر كنيم، خود

بينيم گونه مي ين
.نيست  نبوده و

 .رست است

هميشه و در هر
 .رست است

چو ناييم و نوا د
 .رست است

موضوعاتي هست
را دا  موضوعاتي
 .رست است

 رابطه ميان خد
، مؤ» زمين است
 .رست است

ة دعوت همةوح
 .رست است

از آغاز رسا) ص
 .رست است

ما لهم ِمن ُدونِ... «
ر كس مالك چي

به اي. تفاده كنند
 .ست استر

یسأله من فی الس«
 .رست است

سبب مغفرت و آ

www.sanjeshse 
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طان، بـراي        

من باشـد،     

 اشاره دارد 

وان هـدف   
شـان را   دل

ش را بـه او  
»  و نيكـي    

ي عقـل و     

 بـا اراده و  

قـي بـودن    

cationgroup

سـان بـه شـيط

ش كنـد و مـؤم

خداوند توسط 
  

عنـو تخاب او بـه 
ي خدا، جان و د

  .  را

ها و تقوايش كاري
سـان بـه خيـر

ت كـه از پيـروي

تان داشتم، خود

 دنيـوي و حقيق

ز اجـازه دادن انس

ن سعي و كوشـش

هاي جهان ديده
». خلق نكرديم

انت مان به خدا و 
 در جهت رضاي
رند و هم آخرت

گاه بدك شيد، آن
انس گـرايش  «دي 

اسـت» س امـاره 

 شما تسلطي ند

 .  

ش بودن زندگي

25/07/1399(  

كنـد و پـس از ي 

بطلبد و براي آن

ث آفريني از پد
ها را جز به حق

ت مؤمنان با ايم
شان هاي دنيوي

ي هم دنيا را دار

كه سامانش بخش
گر سرمايه وجود

نفس«كند  وت مي

من بر: گويد مي

  

   

گاه قرآن است د

  . ل است

ارزش كم: بيانگر »

) انساني

9  
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استفاده مـي  نه

سراي آخرت را ب

به دور بودن عبث
ه  نيافريديم، آن

ستند؟ بايد گفت
ه  انجام تمام كار

سازند؛ به تعبيري

ك د به نفس و آن
ومي دارد و بيانگ

گذر دنيايي دعو

قيامت، به آنان م

. در انسان است

.ستدالل نيست

   

ي راستين از ديد

 تجزيه و تحليل

»...رَة لَِهَی الحیوانُ 

ويژة علوم( ي

؛ زبــــدوازدهم

جاد عداوت و كين
  . شود  مي

كس كه س و آن 

ب» ما بینه العبین
ست را به بازيچه

جهان مؤمنان هس
برند و هم با مي

س شان را آباد مي

گند سو:  و تقواها
ات ارتباط مفهو

هاي زودگ ه لذت

 گناهكاران در ق

د بعد روحاني د

ست و نيازمند ا

.روح است به» 

ر اصالت رؤياهاي

دائم در حال» د

ٌب و اِّن الّداَر اآلِخر

 دين و زندگي

دسنجش 

براي ايج» قمار 
سان زينت داده

:فرمايد داوند مي

واِت واالرِض وم ّس
هاس نچه بين آن

رين افراد اين ج
م  هاي دنيا بهره
ش و سراي آخرت

اَلَْهَمها فُجورَهاها فَ 
جودا  با ساير مو

 براي رسيدن به

ن خود در گناه
 .  

ن، دليل بر وجو

انسان اس» وحاني

»من«سته بودن 

دليلي بر) ع(سف

مواد«ر اجسام و 

لهٌو و لَِعب لّدنیا اِّال 

   
 

 .رست است

شراب و«طريق 
ها در نظر انس دي

 .رست است

خد 19راء، آية 
  .  خواهد شد
 .رست است

وما خلقنا الّس«فة 
ها و زمين و آن ن

 .رست است

تر ؤال چرا زيرك
ه ، هم از نعمتي

تر كرده و زديك
 .رست است

و نفٍس و ماسّواه«
با تفاوت انسان 

 .رست است

ها را اني كه انس
  .دارد مي

 .رست است

ي مقصر ندانستن
نبال گناه رفتيد

 .رست است

در انسان» خود«
 .رست است

رو«بيانگر بعد » 
 .رست است

قه، دليلي بر وابس
 .رست است

اب حضرت يوس
 .رست است

مانند ساير» ني
 .رست است

وما هِذِه الحیاُة ا«
  . ت است

www.sanjeshse 
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 همچنـان،     

، ارتبـاط  »    

هـا و    زمان

و دسترسي 

مخلـوق او    

 تصرّف در 

قبـول اثـر     

عبـدوه هـذا 

  .ره دارد

هايي بـوده  

cationgroup

 

  .د

س از پيـدايش

 اول خـدا ديـد

  . نند

چيز و درهمة مه

 چيزي احاطه و
 

جـودات همـه م   

و خودشان حق

تـوان بـا ق مي. م

هللا ربّـی و ربّکـم فاع

ار، اش» آشناست

ه العات و آگاهي

 . ن جهان است

گيرند ر پيش مي

جـودات پـس ه مو

يزي كـه ديـد،

كن را مشاهده مي

مندي شامل همه

مة شناخت هر
 . ا تصور كنيم

هان اسـت؛ مـو
  .  آن است

را برعهده دارند و

  . ي دارد

سلب كنيم» ها ن

اِّن هللا«ة شريفة 

رشتي كه با خدا

اطال«م، به دليل 

25/07/1399(  

انسان در آن ك 

ت از مرگ را در

كند كه كيد مي

به هر چي/  ديد 

خدا ر» ر چيزي

 است، اين نيازم

زيرا الز. را ندارد
 امور نامحدود ر

مبدأ و خالق جه
مؤيد »...ُکلِّ شیءٍ 

پرستي جهان ر

ارتباط مفهومي» 

انسان«و يا » ياء

با آية» خ دوست

سر«به مفهوم » 

كنيم نتخاب مي
 

   ديني

10  
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دن، كارهاي نيك

ش كردن و غفلت

، تأك»د دم به دم
  . د

عرفت نور و صفا

در هر«نگرند،  ي

كلي بيان كرده

ها ر ش درك آن
توانيم ذات نمي

وند تنها م كه خدا
ٌهللا خالُق ک«ريفة 

 هستند كه سر

»ُهللا الصّمد«با »  

اشي«نه اثر را از 
  . وند  از خدا

ها در مقابل رخ ه
  . كند  مي

 من از وي دورم

مورد نظر را ان هر 
 . است» مكتب

هاي ف و اقليت

؛ زبــــدوازدهم

نماند پاداش  ت، بي

كنند، راه فراموش

مان از باد باشد ه
 نيازمند هستند

دلي كز مع«يت 
  

هستي ميجهان 

طور عام و ك را به

ذهن ما گنجايش
ودن ذهن خود ن

معتقد باشيم ك 
ي ندارد و آية شر

 او، ديگراني نيز
  . اشاره دارد

لَّ یَوٍم ُهَو ِفی َشأٍن

ن ندارد كه هر گو
نياز مستقل و بي

هنهادم آين/ مهر 
را تبيين و تأييد

تر كه وين عجب

ها، يك شهر شهر
هاي يك م پايه«

معارف

دسنجش 

نسان در آخرت

موش ك  دارند فرا

حمله/ شير علَم 
دون شدن، به خدا

با بي» ...ِت واالرِض 
. است»  هستي

ت و انديشه در ج

دي موجودات ر
  . شود ي

حدود هستند و ذ
 دليل محدود بو

ز اين است كه
شريك و همتايي

داوند و در كنار
شرك در واليت

واِت َواالَرِض کُلَّ ّس

ضرورتي ن» يت
وند بدانيم، نه م

 اگرچه از مه و م
مي دارد و آن ر

و/ ن به من است 

ت از ميان تمام ش
ن گزينش مؤيد 

   
 

 .رست است

و نشاط داشتن ا
 .رست است

انتظارتلخي كه 
 .رست است

مه شيران ولي ش
 نخست خلق ش

 .رست است

واِت« ُهللا نوُر الّسـ
نور«رد و مبين 
 .رست است

 آنان كه به دقت
 .رست است

ينكه آيه نيازمند
يدايش و بقا مي

 .رست است

مح هستند كه نا
ما به در واقع،  

 .رست است

خالقيت عبارت ا
ر كار آفرينش ش

 .رست است

نكه عالوه بر خد
باشند، به ش را مي

 .رست است

یَْسأَلُُه من فی الّس«
 .رست است

توحيد در ربوبي«
ين اثر را از خداو

 .رست است

 دوست نديدم،
ارتباط مفهوم» م

 .رست است

تر از من ت نزديك

 .رست است

در يك مسافرت
و اين» ايم داشته
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زء اساسـي          

هـا   لي چيز

  . اشد

مـوش    فـرا   

  .باشد مي» 

ـان كـامالً   

   

cationgroup

ي داراي دو جـز

خيل. »ن نيست
  .»دانم نمي

  . است» داوند

  

 .  

با درون و دل مي

گر مـا خـود را

»عالم قدس« به 

داشت آن از انسـ

.است» يگانگي

  . ت

كـه هـر مكتبـي

ن دليل بر نبود
ن«بايد بگوييم » 

هاي شناخت خد

.پذير است مكان

پذير است مكان

  .گويند

ي، شناخت از د

رسد، اما اگ ي مي

ست كه وابسته

دارد و برد» دي

از خودبي« مبين 

25/07/1399(  

است» و آگاهي 

آن ايـن اسـت ك

نديد«ست؛ زيرا 
»نيست« گفتن 

ه راه«ت و بيانگر 

ما» غير مستقيم

از طريق عقل ا 

  

گ  مي» رهان نظم

  .شود ين مي

اه شناخت فطري

ي به خداشناسي

اس» روح« همان 

ني مادي و الحاد

،»كرد  تمنا مي

11  

5مرحلة اول (ـان 

داشتن شناخت

  . ر است

دهـد و معنـي آ

انيم بگوييم نيس
و به جاي... وا و

است» وجود خدا

  . ده است

مشاهدة غ«هم با 

»معاد«خت  شنا

. وند است  خدا

بر«ت كه به آن 

 شود، هدف تأمي

داند؛ زيرا در را ي

شناسي ن از خود

زيرا خود انسان

بين جهان«نمايد 

 داشت ز بيگانه

؛ زبــــدوازدهم

د«ي و اعتقادي 

طة محكم برقرا

د را تشكيل مي 

تو نكرديم، نمي  
 الكتريسته و هو

و«عنوان نشانة  

نهاده شد» يدن

ريافت دروني ه

يم است و راه ش

ضع آن در برابر

است» ظم جهاني

ها رعايت يژگي

ي و طبيعي نمي

زيرا انسان. است 
  . نيم

ز. م قدسي است

  . شود ده مي

ن  عت خالصه مي

آنچه خود/ كرد 

دسنجش 

 جريان يادگيري

به ترتيب رابط» ه

»مكتب«ولوژي 
  . است

شاهده دريافت
رد مثل جريان

موجود در آن به

ز اثر به مؤثر رسي

و د» ر مستقيم

 مشاهدة مستقي

تب، ارزيابي موض

نظ«در ، مطالعة 

 خصوصيات و وي

صد در صد، مادي

»خدا«راموشي 
كن موش مي را فرا

ل ارتباط با عالم

ناميد» روح«ان، 

 در ماده و طبيع

ك م جم از ما مي

   
 

 .رست است

ب هدف در يك
 .رست است

ي، هدف، برنامه
 .رست است

بيني و ايدئو هان
ا» ي و ايدئولوژي

 .سترست ا

ي را با حس و مش
وند اما وجود دا

 .رست است

نظم م طبيعت و
 .رست است

از«شري، بر پاية 
 .رست است

مشاهده غير« با 
 .رست است

،»گرمي آتش« 
 .رست است

 بررسي يك مكت
 .رست است

هاي خداشناسي،
 .رست است

تگاه منظم، اگر
 .رست است

انسان را ص» ري
 .رست است

، نتيجة فر»خود
ر» اخد«بال آن 

 .رست است

ي يكي از عوامل
 .رست است

جنبة حياتي انسا
 .رست است

ستي راجهان ه
   

 .رست است

ها دل طلب جام

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
الزمة انتخاب

در 2گزينه  .5
آگاهي«ميان 

در 4گزينه  .5
مجموعة جه

بيني جهان«
در 1گزينه  .5

وقتي چيزي
شو ديده نمي

در 2گزينه  .5
مطالعه در ط

در 4گزينه  .5
كاخ علم بش

در 3گزينه  .5
روش عقلي

در 2گزينه  .5
راه شناخت

در 4گزينه  .6
گام اول در

در 1گزينه  .6
ها يكي از راه

در 3گزينه  .6
در يك دست

در 1گزينه  .6
فطر«نظريه 

در 2گزينه  .6
فراموشي خ«

كنيم به دنب
در 4گزينه  .6

ايمان مذهبي
در 1گزينه  .6

ترين ج عالي
در 4گزينه  .6

مكتبي كه ج
.مادي است

در 3گزينه  .6
ه سال«بيت 

  

erv.ir

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

كنـد و   مـي 
راي آينـدة  
مراه باشـد،  

بـه معنـي    

غيـر قابـل     

ها صـفت   ه

  : باشد ي
  فاعل + كي 

دانشمندان 

cationgroup

   

  . كرده است

زديك را بيان م
اي يا بر يا لحظه

اهد و داليل هم

  .كند مي
Few  جـه ب با تـو

ي بـراي اسـم غ
  

شد و بقيه گزينه

ها به قرار زير مي
فعل كمك+ كرار 

اما بعضي د. دند

  قرض شدن 

   

.يني وجود دارد

  . ت

وند به او اعطا ك 

  . باشد  مي

ي باشد، آينده نز
هاي آني ي صميم

ي بر اساس شوا

 مثبت را بيان م
w. رساند  را مي

 به معني مقداري
. كند  بيان مي

باش ها قيد مي نه

ه ختار آن ند، سا
قيد تك+ ل اصلي 

rep(  

قبل منقرض شد

منق) 4 

25/07/1399(  

.است» فردايي«

بي ناسي و جهان

  . يواني است

ماني انسان است

ي است كه خدا

الهي شناسي  سان

ريزي قبلي برنامه
w معموالً براي تص

بيني ك، براي پيش
   .شود فاده مي

ومجنبه يا مفه
 و معني منفي

  . رود ي
شود و همچنين
عداد يا مقدار را

قط در بين گزين

 دو مفعول بياين
فعل+ ول شيء 
            )port

ال قميليون س 6
  . د

  كردن 

12  
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  . ت

«سرنوشت او را 

شن ، ميان انسان»

 داشتن بعد حي

ط به حيات جسم

ختياريمنطقي، ا

مل و مبين انسا

قصد، تصميم و ب
willولي . شود

بر آيندة نزديك
ل يا تهديد استف

باشد و هميشه ج
آيد  شمارش مي

كار مي مارش به
ش ش استفاده مي

5ه   درصد تع

فق a lot گزينه 

و غيره به همراه
مفعو+  to+ ص 

                   

63ها  كه چرا آن
ر يخبندان باشد

فوت) 3 

  انگليسي

؛ زبــــدوازدهم

 اصالت ماده است

نيست، س» نيوي

»بيني است جهان

ست و نتيجة آن،

ن، همگي مربوط

 و ديني نتيجة م

سوي كمال، مكم

عمل بر حسب ق
be ش استفاده مي

همچنين عالوه ب
ئه پيشنهاد، قول

ب ل شمارش مي
 قبل اسم قابل

 از اسم قابل شم
سم قابل شمارش

رود و هميشه مي

رود و كار مي  به

d ،mention و
مفعول شخص.. + 

                  

رها وجود دارد ك
مكن است عصر

 ش كردن 

دسنجش 

 چگونگي اصل

دن«ين زندگاني 

سي بخشي از ج

حيوان شريك اس

واني وجود انسان

 بينش مذهبي

س ن با حركت به

هر گاه ع. كند ي
e going toز 

be going t ه
مچنين براي ارائ

ي براي اسم قابل
ي كم يا ناكافي

  . اشد
يلي زياد و قبل

ي براي اس تعداد
كار م  و سؤالي به

هميشه قيد) ه

re ،describe

..
                  

 درباره دايناسور
مم ليل اصلي آن 

خاموش) 2  

   
 

 .رست است

بودن، بيانگر» ي
 .رست است

ي محدود به همي
 .رست است

شناس انسان«قي 
 .رست است

با ح» مادي«د 
 .رست است

بوط به بعد حيو
 .رست است

شناسي در سان
 .رست است

، سرنوشت انسا

 .رست است

 ساده را بيان مي
ي چنين عملي از

to. رود كار مي ه

هم Will. شود 
 .رست است

معني تعداد كمي
عني تعداد خيلي
با ل استنباط مي

 معني تعداد خي
 معني بعضي يا
 جمالت مثبت
 .رست است

)study و غيره
 

 .رست است

eportي مانند 

                   
 .رست است

هاي مختلف ريه
كنند كه دل ر مي

ن، ترك كردن 
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ي را نـابود    

ي روان يـا    
  . كند

ن خارجه را 
 

كه كاري را 

ـك شـاعر    

 مضـايقه و    

 2ه مـدت    

  دن 

cationgroup

هـاي زيـادي گـل  

د ممكـن خيلـي
ليسي صحبت ك

  رراً، اغلب 

اناو دو زب) الوه
 . كند كمك مي

  عالوه

ك ران آمد تا اين

  يش دادن 

در حقيقـت او يـ

هـيچ كوششـي

  ين كردن 

مـا بـه. ل كـردم   

  ديدپذير 

  اگون 

ت دادن، ذخيره كرد

هـا جنگ انسـان  

تواند تا حد  و مي
ني انگل تي يا آسا

مكر) 4  س

عال به(الوه بر اين 
مختلف درسي ك

عال به) 4  ال 

نابراين او به تهر

افزاي) 4 

د. شـت دي را نو

   بنا نهاده 

ه ت و از گرف مي

تأمي) 4 

اصـله او را بغـل

  ف كردن

تجد) 4 

گونا) 4 

نجات) 4 

25/07/1399(  

. درختان اسـت 
   

  خريب كردن 

 انگليسي دارد
تواند به راحت مي

ر روان و سليس

عال. گيرد ياد مي
 در موضوعات م

حا هر ن وجود، به

 حمايت كند، بن

 گي داشتن 

شعار خيلي زياد

ن گذاشته شده،
  مند 

كرد يا در نظر م 

 زين كردن 

جب كردم و بالفا

  ر كردن 
صاص دادن، وقف

 طي 

 يدنظر 

 كس كردن 
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 يا قطع كردن
.ها هستند د آن

نابود كردن، تخ 

ت و دستور زبان
ب است كه او م

طو به) 3 

چيز را سريع ي مه
هاي خودش س

با اين) 3  

اش ه از خانواده

بستگ) 3  شدن 

ختلف زندگي اش
  . شد

بنيان) 2 
عالقم) 4 

ك برادر نگاه مي
  . يد

جايگز) 3 

القات كردم، تعج
  

تصور) 2 
اختص) 4 

محيط) 3 

تجدي) 3 

منعكس) 3 

؛ زبــــدوازدهم

بد است، بريدن
در آينده نيازمند

/ downضافه 

  دن 

گان، اصطالحات
جاي تعجبي من 
 ختانه 

وش است و همه
كالس چنين به هم

م، با اين وجود 

كه يدا كند تا اين

جو كردن، جويا ش

هاي مخ حيطه در 
با سراسر دنيا مي

، تام را مثل يك
التش را حل نماي

 دن 

ن برخورد يا مال
.  گفتگو كرديم

 گويي  يش

 ي، الزم 

 كردن 

دسنجش 

طبيعت مضر يا ب
مان د هاي  و نوه

ختان با حرف اض
  كردن 
نابود كرد/ ردن 
  دن

لي زيادي از واژگ
هميشه براي. ند

خوشبخ) 2 

اموز خيلي باهو ش
اكثر اوقات همچ

عليرغم) 2 

خودش شغلي پي
  

جستج) 2 

او د.  ايران است
و همچنين در س

    
    

صميميت، جك،
ك كند تا مشكال

بنا نهاد) 2  دن 

خودم را در تهران
گ تلف با همديگر

   رفتن 
    

قابل پي) 2 

ضروري) 2 

توليد ك) 2 

   
 

 .رست است

هايي كه براي ط
ها  در واقع بچه

ا قطع كردن در
محافظت ك/ دن 

دن يا ذخيره كر
دفاع كرد/ دادن 

 .رست است

م كه دانش خيلي
يسي صحبت كن

 
 .رست است

س ما يك دانش
كند و ا حبت مي

 .رست است

نست در شهر خ
.  جستجو كند

 ردن 
 .رست است

عر بزرگ در  شا
ممتاز در ايران و

  
 ، ممتاز

 .رست است

سال دوستي و ص
رد تا به او كمك
گرفتن، نگاه كرد

 .رست است

وست قديمي خ
هاي مخت ره چيز

دن، به آغوش گر
 گرفتن 

 .رست است

 ربوط به رشد 
 .رست است

 .رست است

 كردن 
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  ي

رد، مهمتـر   

  ) تي

بايـد فعـل    

ند ولي در 

  ء يا حيوان
  ء يا حيوان

ي ايـن كـه      

cationgroup

  سسه، نهاد 

درگمي، آشفتگي

گيـر ها ياد مـي 

ادگيري مشاركت

ا حذف كنـيم ب

كن عولي بيان مي

wh  +رسم اشياء
wh  +رسم اشياء

ـت بـه شـرطي
  .رود كار نمي ه

  ندن

مؤس) 4 

سرد) 4 

  . ستند

ه  آنچه در كتاب

يا همان يا(يرند 

  . كوش بود خت

wh  ياthat ر

whi حالت مفع

  +hich/that

  +hich/that

but درست اسـ
به but از كلمه 

25/07/1399(  

دادن، برق رساند
   كردن

 خانه، نيروگاه 

 ف وقت 

تر هس تر و سالم ي

كه يا نسبت به ن

كردن را ياد بگير

  

يك شخص سخ

  .شدبا ت مي

ichلمه ربطي 

ch theyارت 

فعل............. +  
فاعل+ فعل  + 

t as wellينه 

اين عبارت بعد

يسي
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نيرو د) 2 
مكث) 4 

كارخا) 3  

اتالف) 3   

ه ساير افراد قوي

كند از اين ي مي

د كه با هم كار ك

  . خوابيد ي

. در نظر گرفت

اش، ي م ناشنوايي

شدت لي زياد، به

 اگر بخواهيم كل

ه است چون عبا
 

→ختار فاعلي 
............ →ولي 

گزي. رود كار مي ه
ه شود و هرگز ا

ختصاصي انگلي

؛ زبــــدوازدهم

 

جامعه، گروه ) 

يك سرگرمي) 

معموالً نسبت به

د وقتي كه بازي

 را متقاعد نمايد

  ت نيست؟ 
زيرا او اصالً نمي

بركت يا مزيت د

اديسون عليرغم

راگراف دوم خيل

ت فاعلي دارد و

كل جمله اشتباه
 .كند  بيان مي

ساخ
ساختار مفعو

به but alsoت 
خر جمله استفاد

 زبان اخ

دسنجش 

    
    كردن 

 
   2(

   2(

دهند م نجام مي

گيرد جربه ياد مي

 كه دانشجويان

ة اديسون درست
ناميد ز شيفت مي

عنوان يك ب را به

جه بگيريم كه ا

intense در پار

ين ساختار حالت
  . فاده شود

وجه به معناي ك
حالت فاعلي را 

not o با عبارت
 همچنين در آخ

   
 

 .رست است

 ردن 
كردن، پذيرايي
 .رست است

  
 .رست است

 ورت 
 .رست است

 ورزش و بازي ا
 .رست است

ك از طريق تج

 .رست است

 متن اين است
 .رست است

موارد زير دربارة  
ا يك مرد دو شي

 .رست است

شنوايي خودش ر
 .رست است

توانيم نتيج مي 2 
 .رست است

elyمعني كلمه 

  نهايت بي

 .رست است

در اي whichي 
استف ingصورت 

which th با تو
desert regi

 .رست است

onlyه عبارت 

as w به معني
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. دهـد   مـي      
ر اسـتفاده     

  فاعل+ عل 
كه هميشه 

  فاعل+ عل 

ـاق افتـاده   
s   نبايـد در

ده رخ داده      
  .ود

  فاعل+  

  
  

  .رود ار مي

 thatطـي    
هر چند . د

(I, Yo

He, S

cationgroup

فـي بـه جملـه
ـه سـاختار زيـر

فع+  too+ قيد 
ني كافي است ك

فع+ قيد /صفت+ 

كند كه قبالً اتفـ
sillكلمـه  . شـد 

ل در حـال سـاد
رو كار مي مل به

  
  
  

clean   
play ⎯  
work   

  .د
  

كا  نتيجه عمل به

مـراه كلمـه ربط
كار رود به ingا 
 

  شد

have

has 

ou, We, They

She, It,… 

د و مفهـوم منف
باشد كـ نفي مي

 for + (ق/صفت
enoug به معن

 + enough +

ك لي را بيان مي
any m باش مي

ه يـا يـك عمـل
صورت حال كا ه

⎯⎯→  clea

⎯⎯→  Play

⎯⎯→  wor

رو مله به كار مي
.باشد ين كه مي

 so براي علت و

مي دارد و به هم
يا s  ،ed بدون 

 منفي باشد با 

فعل با قاعده باشد

e 

y,…) 

25/07/1399(  

باشـد ننـده مـي  
جمله ديگري من

+ضمير مفعولي 
ghكلمه . باشد ي

  
)for+ مفعولي 

رود و عمل كار مي
moreن برابر با 

د زيرا يك جمله
يجه آن عمل به

  +

             aned

                 yed

             rked

عقيده يا دو جم
كه، به منظور اين
براي كلمه ربطي

جمله وجه التزام
ل اصلي يا ساده

ود و اگر جمله م

)سوم فعل
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ك قيد تشديد كن
جمله مثبت و ج

سم شخص يا ض
ساختار منفي مي

.كند ميرا بيان 
خص يا ضمير م

ك مالت منفي به
any l همچنين

  .ود

استفاده شود) ي
رود در نتي كار مي

go ⎯⎯       
eat ⎯⎯      
see ⎯⎯       

 بيان تضاد دو ع
معني براي اين ك

if … باشد و بر مي

دهد كه ج ن مي
an بايد به شكل

رو كار مي ساده به

Past partici

قسمت س( اصلي 

ستون سوم 
  .ده شود

؛ زبــــدوازدهم

رود يك كار مي ه
ه است كه يك ج

  .باشد  مي
اس+ ( to+ فعل 

ت يا قيد يك س
و مفهوم مثبت ر

 +to ) +اسم شخ

وجه در آخر جم
longer.  ندارد

ست، استفاده شو

ماضي نقلي(مل 
ك ذشته ساده به

⎯→  gone

⎯→  eaten

⎯→  seen

چه است و براي
ر مي رود و به م

not ……رابر با 

ود دارد كه نشان
n individua

صورت س صلي به

iple  

 اسم مفعول فعل

ي قاعده باشد از س
ل بي قاعده استفاد

دسنجش 

ز صفت يا قيد به
 جمله داده شده

تر از حديا بيش

to به همراه صفت
رود و جنبه و مي

+فعل 

ديگر يا به هيچ و
مل ديگر وجود

a كار رفته است به

صورت حال كا ه
ديگر در زمان گذ

  )  نقلي

  +.....................

ي اگر چه، گر چ
ر يا هدف به كار
ي مگر اينكه و بر

recomm وجو
al بعد از فاعل 

مع باشد فعل اص

فعل بي
فعل

   
 

 .رست است

وقتي كه قبل از
بينيد دو كه مي

آنقدر ي tooني 

oo اين ساختار 

كار مي ت يا قيد به

 .رست است

any به معني د
زمان حال آن عم

 any longer

 .رست است

ختار عمل بايد به
يا عمل د ديگر 

ماضي(ل كامل 

 .رست است

althou به معني
راي بيان منظور

unless به معني
 .رست است

mendختار فعل 

بنابراين فعل. د
 دوم مفرد يا جم

www.sanjeshse 
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است و در ز
اي كه جمله
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جمله. است
ساختار حال

  

در 4گزينه  .10
ughگزينه 

so that بر
sكلمه ربطي 

در 3گزينه  .10
در اين ساخ

رود كار مي به
فاعل جمله

erv.ir

03

04

05

06

07



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

re

su

re

de

in

  فاعل+  

The doc  

ـع عبـارت   
جهـول بـا     

فاعل جمله 
 مجهول

  ) ين يا آن

Either R  

شـود كـه    ي  

 

 كنند كـه  

ول روز در  

cationgroup

ecommend

uggest

equire

emand

nsist
ctor sugges

c  در واقـ. اسـت
سـت و شـكل مج

 معلوم به عنوان ف

ei يا ا(معني  به

Reza or Ah

  .باشد مي

گفتـه مـي. ـود 

 تأثيرگذار) 4  ي

  .ست
  تورم) 4 

را ايجاد) مگاني
  .د
  هرم) 4 

، اما آنها در طـو

  يرزمين

+  thatفاعل  

nst that she 

  ي

canل كمكـي  

b كار رفته اس به

مفعول جمله+  

or..........ther

hmad can c

ير قرار گرفتن م

نشين شده بـ شيه

ديگر، جايگزيني

  .رد
ش پيدا كرده اس

هم(ساده جهاني 
شود و ناميده مي

 بگيرند يا ببرند

هان شده، النه ز

25/07/1399(  

+ل اصلي ساده 

.not smoke

حالت منفي

جهول حال با فعل
becauseربطي 

can, may, m

r...... ن ساختار 

come will u

ني آن تحت تأثي

اي يا حاش حاشيه
  .ادامه دارد) ه

پيشنهادي، د) 3

د كاهش پيدا كر
درصد كاهش 5ر 
 اهدا )3

 كه يك زبان س
آن زبان اسپرانتو

 دامنه، برد) 3

نك بيابان بهره
  
زيرزمين پنه) 2
  زي شب) 4
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فعل................ + 

 .

b به صورت مج
ه بعد از كلمه ر

must should

در واقع همان. ت

us to the cin

رود و معني ار مي

هاي اجتماعي ح
پيشرفته( يافته 

 3

 /4 8 درصد
ميزان آن به زير

3  ه

باشند يا هستند
آ. طي عمل كند

3  صل

هاي خن  از شب
.آيند  بيرون مي

 
 4

؛ زبــــدوازدهم

...

becauseبطي 

باشد كه  دوم مي

d, will, be go

كار رفته است به 

nema.
  .يد

b  ياwith به كا

ه د فقير و گروه
شورهاي توسعه

 اي حاشيه) 

 در كشور ما به
ست كه نرخ يا م

رقابت، مسابقه) 

با الش كردن مي
ه مشترك ارتباط

ريشه، منشأ، ا) 

د و قادر هستند
 پيدا كردن غذا

دسنجش 

م بعد از كلمه رب
m مفعول جمله

   .ست

oing to, migh

   اصلي

eitherمله با 

ما به سينما بياي

byحرف اضافه 

ه يا پناهگاه افرا
ي بزرگ ساير كش

 2(

خ يا ميزان تورم
 طول دو سال اس

)2  يت

مردم مشغول تال
ك روش يا وسيله

 2(

باشند زي مي شب
و در شب براي
  
  

   
 

 .رست است

معني جمله دوم
many of th

ي به قرار زير است
P.  +be  +ht

سم مفعول فعل
 .رست است

دانيد جم كه مي 

تواند با م حمد مي
 .رست است

be impres ح
 .استرست 

رگ آمريكا خانه
يت در شهرهاي

 
 .رست است

كنيد كه نرخ مي
ن بار تقريباً در
ي، تشخيص، هو

 .رست است

هاي زيادي، م ل
عنوان يك دنيا به
 وشبزار، ر

 .رست است

يوانات بيابان ش
مانند و زمين مي

 
 خلي
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در 2گزينه  .10
با توجه به م
e things

افعال كمكي
.. +......P

اس               
در 1گزينه  .10

طوري همان
  :مثال

يا رضا يا احم
در 3گزينه  .1

ssedبعد از 

در 2گزينه  .1
شهرهاي بزر
همين وضعي

ترسناك) 1
در 4نه گزي .11

A :آيا فكر م
B :بله، اولين
شناسايي) 1

در 1گزينه  .11
در طول سال
در سراسر د

وسيله، اب) 1
در 4گزينه  .11

بيشترين حي
سايه و زير ز

مرطوب) 1
اهلي، داخ) 3
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، بنابراين )

  ن

  
  اوت از 

حاال به آنها 

  ن

 و خفيـف    

 

وس سـوار     

قرن بيستم 

  ردن

هـا بـا هـم    

كنـيم بـه    ي      

 كننـد تـا    

cationgroup

زد غرغر مي(ت 

آشكار كرد) 4 

.جام خواهد داد
خيلي متفا) 4 

كردند، اما ح مي

تحويل داد) 4 

 آنقـدر ضـعيف

 ها هيجان) 4 

ن تاكسـي، اتوبـو

  به جاي) 4 

ردم در قردگي م

قدرداني كر) 4 

  .بان پيدا كرد

ه  كـه در آن آن 

  شباهت) 4 

ه مـا دفـع مـي

   ديگر

ها نگهـداري انه

  ن

گرفت دم، ايراد مي

 ع كردن

ه خيلي بهتر انج
 ن بودن

 كافي دريافت نم

 وم شدن

عضي اوقات آنها

به جاي گـرفتن

 زء

مگيري روي زند

 بخشيدن

ر يك طرف خيا
 

  يا سفر كردن

راد و موقعيتي

يد كـربن را كـه

  وتمند
طريق هادي، به

ك را در داخل خا

   
ن، بررسي كردن

25/07/1399(  

داد كه انجام مي

راضي و قانع) 3

خص بدون تجربه
واضع و روشن) 3

گفتند كه پول ي

مردن، مرحو) 3

كند و بعض ربه مي

 ها لرزش) 3

 تصميم گرفت ب

جز غير از، به ) 3

ء شد تأثير چشم

عفو كردن، ب) 3

ه آن مكان را در
 عبور كردن )2
رفت و آمد ي) 4

 از جمله سن افر
  .يند

 ضرورت) 3

اكسـي مداوم دي

سخاو طور به) 2
طور پيشنه به) 4

 كودكان كوچك

صادر كردن) 2
تحقيق كردن) 4
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ك غيرمهمي را ك

3  غرغر زدن

را نسبت به شخ 
3  ت

چون كه آنها مي
  .ت

  3

ها را تجر  لرزش

3  شها

داشت، بنابراين

  3

جايزه نوبل عطاء

 3

ي رفت تا اينكه
 
 4

ي كمك كنند،
ه نمار را برآورد

3  ي

طور م  گياهان به

 
 4

ك ا صادر كرد كه

 
 4

؛ زبــــدوازدهم

شتباهات كوچك
   

ايراد گرفتن، غ) 

)كارها(ربه كار 
غيرممكن است) 

 صورت بگيرد چ
ب لغو شده است

مالقات كردن) 

خاصي از زمين

انفجارها، تركش) 

ول كافي ندد و پ

مهمتر از همه) 

ين مورد به او ج

 عطاء كردن) 

ه دنبال آن گالري

ين رابطه دوستي
 نيازهاي يكديگر

تنوع، گوناگوني) 

كسيژن دارند و

شت هشداري را

دسنجش 

 كه رئيس آن اش
. آنجا كار نكنم

)2  تن

ك شخص با تجر
 2(

وبوس اعتصابي
ه است و اعتصاب

 2(

هد، يك بخش خ
  .كنيم س نمي

 2(

يادي خريده بود

 2(

ن كه براي همي

)2  دن

شهر با ماشين به
   )مكان(ردن 
   كردن

راي ايجاد بهتري
 و اينكه چگونه
 2(

ي كمي نياز به اك
  .نند

  
   هميشه

ست و وزير بهداش
  .هش يابد

  
   فتن

   
 

 .رست است

كردم ي كار مي
تم كه ديگر در
مدن، كاهش يافت

 .رست است

شن است كه يك
 ردن

 .رست است

سط رانندگان اتو
ي پيشنهاد شده

 ن
 .رست است

ده اي رخ مي زله
ما آنها را احساس

 مدها
 .رست است

الهاي مختلف زي
  .وس بگيرد

 كه
 .رست است

سيلين نگ از پني

ن، اختصاص دا
 .رست است

ها در اطراف ش ت
دن، شناسايي كر
 آوردن، كسب ك

 .رست است

توانند بر گون مي
كنند مالقات مي
 شاره، كمك
 .رست است

ريباً مقدار خيلي
كن يد تبديل مي

 جديدپذير
داوم، پيوسته، ه

 .رست است

 خيلي آلوده اس
زان آلودگي كاه

 ض قرار دادن
كردن، حضور ياف

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .11
براي شركتي
تصميم گرفت

پايين آم) 1
در 3گزينه  .11

واضع يا روش
اغراق كر) 1

رد 1گزينه  .11
قرار بود توس
پول بيشتري

لغو كردن) 1
در 3گزينه  .11

ي كه زلزوقت
هستند كه م

جذر و م) 1
در 4گزينه  .11

آن مرد كاال
شود يا اتوبو

جزء اينك) 1
در 2گزينه  .12

كشف فلمين
  .داشت

وقف داد) 1
در 1گزينه  .12

ماري ساعت
پيدا كرد) 1
دست به) 3

در 2گزينه  .12
عوامل گوناگ

برخورد يا مال
نشانه، اش) 1

در 3گزينه  .12
ها تقر انسان

اكسيژن مفي
طور تج به) 1
طور مد به) 3

در 2گزينه  .12
امروز تهران

كه ميز زماني
در معرض) 1
شركت ك) 3
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رد آنچـه را   
.  

ين جملـه  

He is a   
  .تباه است

  .رود ي

  فاعل+ عل 
  له معكوس

رش باشـد،        

  as+ صفت 
صـحيح آن  

  .شود  مي

twic

half

three ti

four tim

.......

   

This on  
هـر دو بايـد    

  ت زير است 
  فاعل+ عل 

cationgroup

دسـت آور د بـه  
........ي است كه 

  .در كار كرد

عالوه بر اين، ا. 

manager 

اشت to مصدر با 
(diff كار مي به

   
فع+  so+ قيد/ ت
جمل so+ قيد/ ت

ـم قابـل شـمار

ص+  a/an+ رد 
ص. شـتباه اسـت  

ختار زير استفاده

ce

f
a

imes

mes

+

e is prettier
گ باشد يعنـي هـ

صورت به whد از 
فع+  wh+ عل 

  .شود شته نمي

خواهيـد گـر مـي   
اين بدين معني 

فت كه جان براد

 ing مي باشد.

whois  ca

capa صورت به
ficult decisi

:ن صورت است
 +that  +صفت
صفت+ فعل +  

راه صـفت و اسـ

as  +اسم مفر
despite o اش

سه با تعداد از ساخ

many
as

much
+

r, but it cost
tha بايد هماهنگ

ست و جمله بعد
فا+ فعل ....... + 

ورت سوالي نوش

25/07/1399(  

يعنـي، اگ. كنيـد 
).دست نكشيد(

   نيست
ود، مزد آن گرف

صورت  از آن به

apable of m

ableفعل بعد از 

(ionsز مفعول 

ساختار آن بدين
+فاعل  ....... + 

 +that  +فاعل

كه اگر بـه همـر

    to  آيـد  مـي .f

  ing فعل با 

دهد و براي مقايس

as

s twice as m
atا جمله بعد از 

اس wh اسمي با 
......

صو به whعد از 
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ت كار يا تالش ك
(ن را رها نكنيد 
چون نيم كردار
شو نج ميسر نمي

رد و فعل بعد دا
  :د

making ……

t ف. حذف نماييم
 است كه بعد از

 نظر بگيريد و س

+فاعل  ....... + 

بايد دقت شود ك

ورت مصـدر بـا

عبارت اسمي يا

د سم را نشان مي

much as
Jack found با

اي ك جمله واره

 و هرگز جمله بع

؛ زبــــدوازدهم

يد خيلي سخت
كنيد و هرگز آن

دو صد گفته چ) 
نابرده رنج، گن) 

Capab وجود
بدين صورت بود

…

to beمراه فعل 

طور درست يا به

so …. t را در

as …….. a ب

صـو فعل دوم به 
  .است 

ي رغم، با وجود ع

سه و برتري دو اس

  .د

d a job)  پايه

 است بنابراين يك

مه ربطي است

دسنجش 

 موفق شويد، باي
طور سخت كار ك

)2  ت
  4(

ble of عبارت 

ت كه در واقع ب

به هم whoطي 
طور صحيح ي  به

thatس ساختار 

 as possible

  

)كوشش كردن
 in spite of

d به معني علي

as كه بر مقايس +

m استفاده نكنيد

جمله( فعل اول 
  .ل اشتباه است

همراه whبطي 

يك كلم whين 

   
 

 .رست است

د در حرفه خود
ط  سعي كنيد به

كت از خدا بركت
ف خرس نيست
 .رست است

 در اين ساختار
واره توصيفي است

مير موصولي ربط
prop به معني

 .رست است

ه حالت معكوس

 .رست است

ساختار، عبارت
.ن صورت است

try )تالش يا ك
ست كه برابر با

in   ياdespite

 .رست است

many
a

much
+ +

more thanت 

ن است كه زمان
 و جمله مجهول

 .رست است

ساختار با كلمه رب

ه باشيد كه در اي
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خواهيد، مي
از تو حرك) 1
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در 3گزينه  .12
توجه كنيد
يك جمله و

توانيم ضم مي
perlyقيد 

در 1گزينه  .12
در اين جمله

در 2گزينه  .12
با توجه به س
ساختار بدين

بعد از فعل 
despite ا

spite of 

رد 4گزينه  .12

asبا تركيب 

هرگز از عبارت
  : مثال

نكته ديگر اين
گذشته باشد

در 1گزينه  .13
جمله يك س

توجه داشته
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  هم

  خوب

  د

  فته، زياد

cationgroup

غيرقابل فه) 4 

بسيار خ. ها) 4 

  

  

  

  

  ....) ودگاه 

  

خشن، تند) 4 

افزايش يافت) 4 

 نتظرانه

 كنم واهش مي

  وه بر

.كنم، نفرماييد 
  .د

)يمده به تركان

 تصديق كردن
 

 مديريت كردن
  

  ن
  ن، فهميدن

فرو(كسي رفتن 
  

طور ناخوشايند
 

  قال دادن
  شخيص دادن

 ه، كاهش

25/07/1399(  

  

طور غيرمن به) 3

نفرماييد، خو) 3

  عالوه به ) 2
عاله، عالو  به) 4

كخواهش مي) 2
نگران نباشيد) 4

اجازه بد( كردن 

تأييد كردن،) 2
 ثبت كردن) 4

موفق شدن،) 2
جذب كردن) 4

به هدر رفتن) 2
سر درآوردن) 4

به استقبال ك) 2
كمك كردن) 3

ط بهبدبختانه، ) 2
 در حقيقت) 4

 جاري) 3

رساندن، انتق) 2
فهميدن، تش) 4

كاهش يافته) 3
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  چك شدن 

3  دبانه

3  ا خوشحالم

 
 4

 
 4

ي زياد رانندگي
  خوش بگذرد

 
 4

 
 4

 
 4

 
 3

 
 4

 3

 
 4

 3

؛ زبــــدوازدهم

كم شدن، كوچ) 
  متنفر بودن) 

محترمانه، مود) 

از مالقات شما) 

با سرعت خيلي) 
لذت ببريد، خ) 

 ن

 مطلق، كامل) 

 ن، سليسروا) 

دسنجش 

)2  دن
 4(

 2(

 2(

  
   

  
  

)2  .رد
 4(

   
   ن

  
  

  
   ن

سي را سوار كردن
  

  
  

 2(

  
  

 2(

   
 

 .رست است

ردن، اصالح كرد
 دن

 .رست است

 
 .رست است

 اد متشكرم
 .رست است

 قت، در واقع
هر حال  ال، به

 .رست است

 .سه نكنيد
 .اش

 .رست است

كر كردن را ندار
 .د اتفاق بيفتد
 .رست است

ردن، پسنديدن
دن، حركت كرد

 .رست است

 گرفتن
 رفتن
 .است رست

 ردن
ودن، حق داشتن

 .رست است

شين كردن، كس
 )نامه كوتاه(

 .رست است

 ه
 رسناك يا بد
 .رست است

 ، وسيع
 .رست است

 ردن
 نشان دادن
 .رست است

 وچك
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  قص آميز

  با

  دن

  وافق

ل از مـيالد    

  .بودنده 

  .كردند ي

 

cationgroup

  درك) 4 

  كسل) 4 

 

 عصبانيت) 4 

  و) 4 

متضاد، تنا) 4 

جذاب، زيب) 4 

ارزيابي كرد) 4 

موافقت، تو) 4 

/1 سـال قبـل

د، نسبتاً پيشرفته

  يا گرفتند؟

انند يا سپري مي

  مشغول باشد؟

  طبوع
  ي بزرگ

 
 يا تغيير يافتن

  هل دادن
  ن

 ي

 ينكه

 د رنج

 ن

/يبـاً بـه      

اند يكو پيدا شده

ي كسب كردند ي

گذرا  مختلف مي

باشد كه روزانه

25/07/1399(  

 هيجان) 3
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