
١ 

 

 

 

سنجش  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  دوازدهميازدهم و 
)4/09/1401(  

 )دوازدهميازدهم و ( زبــان  
 

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  5ـون آزمــ ــ 
وي

ـژ
ـ

 ة
ــ
ايـ

ــ
پـ

 هـ
اي

ه
 

ده
واز
و د

ـم 
ــ
هـ
ازد

ي
ـ

ــ
ـم

 

12از  5آزمــــون   



 
 

 

@sanjesheduc 

verb 

ري كه 

.  

 asدوم از 

 قسمت 

دادي از 

  

  ادن

cationgroup

b wordمراه با 

اردوم انجام ك ي

I d درست است

د خالي جاي در 

هوم جمله و در

some ra )تعد

مشاركت )4 

  . است
تسكين د )4 

  

هم needn'tكي 

خالي جايدر . كرد
  .شود ي

don't mind y

 به مفهوم جمله

با توجه به مفه. 

are animal sp

  .وت است
 

ت مضر استرس
  ن

)4/9/1401 سوم 

  .رود ار مي

ول از فعل كمك
  .دنظر است

جهول استفاده كر
sho مي استفاده

 your going

و با توجه ؛شود

a  رود كار مي به.
   

peciesو ) طقه

متفاو اريها بس ن
يسودمند )3

اثرات نيتسك يرا
كردنديتشد )3

يسي

2  

مرحلة(؛ زبــان 

verb wo كا به

  .درست است 

ا خالي جاي در 
در زمان حال مد

 بايد از فعل مج
ouldسب يعني 

عبارت. شود مي

ش مي مع استفاده

 number of

a  درست است.

  .ست است

  . است

the  )تمام منط

آن اتيو تجرب ي
 3

موجود بر يها ك
3   ن

ختصاصي انگلي

زدهم و دوازدهم؛

ordصورت  آن به

2اسب، گزينه 

كند يم كار را رد
انايي انجام كار

دهد مي ه نشان
modal v مناس

in م دار استفاده

مارش يا جمل ش

ارش است پس
few moreت 

owing t درس

درست 2گزينه 

e whole regi

يليسوابق تحص 
 تنوع  )

كيتكن نيز بهتر
كردنتجسم  )

 زبان اخ

سنجش ياز

كه فعل بعد از آ

حروف اضافه منا

 نياز به انجام كا
م تواهوت دوم مف

ت و مفهوم جمله
verbشود پس از 

ngفهوم از فعل 

 با اسم غيرقابل

 جمع قابل شما
شود عبارت مي ه

oت پس عبارت 

گ puttingفعل 

ion كه عبارت 

  .ست است

ت،يطوح مسئول
 2(

از يكيست كه 
 2(

   
 

  گرامر: ل 
  .رست است

ز صفاتي است ك
  .رست است

مفهوم جمله و ح
  .رست است

مفهوم جمله كه
در قسمت. شود 

  .رست است
 حال ساده است

ش مي ت پيشنهاد
  .رست است

stop در اين مف
  .رست است

 از صفت همراه
  .كنيم 

  .رست است
، اسمخالي جاي

همان اسم اشاره
  .رست است

 كار مدنظر است
  .رست است

مفهوم جمله و ف
  .رست است

دهد مي ه نشان
درس) حيواني در

  لغت: م
  .رست است

و سط فينوع وظا

  .رست است
ا يساژ آروماتراپ
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بخش اول
در 1گزينه  

Crucial از
در 2گزينه  

با توجه به م
در 3گزينه  

با توجه به م
مي استفاده

در 2گزينه  
زمان جمله
درست است

در 4گزينه  
بعد از فعل 

در 4گزينه  
Such قبل
مي استفاده

در 3گزينه  
جاسم بعد از 
دوم كه به ه

در 2گزينه  
دليل انجام

در 2گزينه  
با توجه به م

در 4گزينه  .
مفهوم جمله

ناد يها گونه
  

بخش دو
در 2گزينه  .

تنو ليدل به
  زيتما) 1

در 4گزينه  .1
بر ماس ديكأت

 دنران) 1
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و ن نكات 

 

  
  يد

 ي همدرد

 

 يها تيس

  ردن

ن ئنامطم 

  زيم

تر از  نده

 

 ايباشد 

  ها ي

جه به 

  د

  . شد

 يمنف

 

cationgroup

عنوا خه، بلكه به

 مزخرف )4 

.خشن است م
اديتا حد ز )4 

كند و آن را مي

 ينوساز )4 

لنفو ديبا تول س

كر نييتع )4 

يتيوقع را در م

آم مخاطره )4 

كنن رهياغلب خ ،

 سيخس )4 

همراه ب ياسيس

يهمبستگ )4 

قابل توج يا نامه 

كردجمع  )4 

 كامالً دگرگون
  ينوران )4 

م صي قابل تشخ

 عجوالنه )4 

  

نسخ اين فرمول 

ميبه جرا حصراً

م فضا احاطه ك

موسياز ت ريغ يي

  ن

شركت ريد تصو

 

يغن يچوب يها

س ازاتيست با امت

وجود آورد تا به

 

شد كه صورتش

طور مصاحبه به

)4/9/1401 سوم 

عنوا نه به م،يكن

 گنده  )3

منح يدگيرس ي
 منحصراً  )3

كي عنوان بهخود  

 حذف  )3

هايعضو ايكند،  ي

كرد برآورد )3

توانستند نمي سا

طبع  شوخ )3

ه و رنگ فيظر 

 با ظرافت )3

كند ممكن اس ي

  ها برنامه )3

ي را در خودش ب

سالم كرد  )3

و چنان روشن ش
 پرمدعا  )3

در م ريتوسط وز

 منسجم  )3

3  

مرحلة(؛ زبــان 

ك مي يرا بررس ها

 3

يبرا ژهيدگاه و
3   يتوجه

نديناخوشا يها

 3

 T مي يشتريب

   3

سؤر. كرد دايبه پ

 3

يمنحن يها شه

3  كنده  ت

مي ه به آن اشاره

 3

كافيقدرت ه او 

 3

مان درخشان او
 3

مورد اشاره ت يم

 3

زدهم و دوازدهم؛

ه دستورالعمل م،

 شكننده  )

دو دا جاديمل ا
طور قابل ت هب )

ه غم يادآوري با 

 برداشت  )

يها تيلنفوس د

دادن غرامت )

تنزل رتب زيآم ره

 متوسط  )

شيبا ش ك،يآنت ه
  .دهد

رك و پوست )

كه يزيتما ؛ست

  ازاتيامت )

فتن كرد، اگرچه

  شد مبدل )

فكر كرد و چشم 
 شوم  )

 كه كاهش تورم

 مشتاقانه  )

سنجش ياز

ميكن مي را مرور
  .هه

 2(

شام  قوه مقننه
 2(

اغلب انسان را ت

 2(

ديشروع به تول ه
  .كنند مي

 2(

مخاطر ماتيصم

 2(

خميد يا شهيش
د مي ي خود جا

 2(

سين ياسيالح س

 2(

رف نيروع به از ب
  .سديبنو 171

 2(

يتمد انهمتفكر
 2(

قابل توجه است

 2(

   
 

  .رست است
خود ر يآشپز ي
اختراعات بدا ي

 هه 
  .رست است

برايموجود  ت

  .رست است
كار و بشردوست

  .رست است
افتهين توسعه س

م جبران مبود را
  كردن

  .رست است
ادت به اتخاذ تص

 
 ت 

  .رست است
ش ينيچ نتيكاب 

است كه در يي
  يريگ دازه

  .رست است
اصطال كيالزاماً  
  .د
  ها ت

  .ترست اس
او شر يه سالمت

14 زييسه در پا
  شد 

  .رست است
م يانم با لبخند

  ي
  .رست است

جهت ق نيه از ا
  .شود
  صيخش

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .1
يها ما كتاب
يبرا يالهامات

البداه يف) 1
در 3گزينه  .1

شنهاداتيپ
  اريبس) 1

در 1گزينه  .1
انسان نيكوك

  .نامد مي
 ذكر ) 1

در 1گزينه  .1
موسيت يك اي

T كم شتريب
ك جبران) 1

در 4گزينه  .1
عا ليدل او به

 .قرار دهند
پرزحمت) 1

در 3گزينه  .1
كي ييبايز

يبايقطعات ز
قابل اند) 1

در 2گزينه  .1
يتاما اشراف

همراه نباشد
مجازات) 1

در 4گزينه  .2
لحظه نياز ا

فرانس يآكادم
متقاعد) 1

در 4گزينه  .2
شاهزاده خا 

آزمايشي) 1
در 1گزينه  .2

مصاحبه نيا
شو نمي يتلق
قابل تش) 1

erv.ir

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



 
 

 

@sanjesheduc 

  . است

  ردن

  .اند 

 صورت به

   است

cationgroup

كوه گذشته آن
  صدور )4 

  .د كند
كر مداخله )4 

ام جدا شده القه
  يجد )4 

ب عيد و فعل بعد

آمده 3الت در 

  .است 

  

از شك يكوچك ي

اربابانشان آزاد ت
  دن

ت مجله مورد عال
  

  .ت است

ماضي بع صورت

ين ساختار جمال

يد معامله خوب

)4/9/1401 سوم 

يايمانده تنها بقا
  بقايا )3

تيگان را با رضا
داد ليتشك )3

از صفحات رسد ي
سخاوتمند )3

  .آمده است 1 

  .ت است

  . ت

in most درست

ص به از آن ل قبل

م و هماهنگي بي

  

  .ت
رسد مي به نظر. م

4  

مرحلة(؛ زبــان 

م يوزه آنچه باق
 3

را داشت كه برد
   3

يم كه به نظر م
 3

رين ساختار در

درست 3 ، جمله

آمده است 3 در 

t foodعبارت  

فعلطلبد كه  مي 

و بهترين مفهوم

.كنم هيرا ته ژه

دالر است 10 ت
كنم هيرا ته ژهي

  م؟يكت كن
  .شود ي

زدهم و دوازدهم؛

الب داشت و امرو
 حالت  )

ر ارياخت نيا يم
كردن افتتاح )

كنم جاديا يروز
  دهيچيپ )

بهتر. جهول است

 توجه به مفهوم
  .ست

ه مفهوم جمله

.آمده است 4ر 

در وسط جمله

ه درست است و

  .هم
ژيخواهم ناهار و

متيبه ق يدنيوش
خواهم ناهار و ي

حرك نماين به س
مي شروع 7عت 

سنجش ياز

وحش تاال اتيح
 2(

، مجمع عموم18
 2(

و امر دهيچيپ ي
 2(

  مله

مفهوم جمله مج

و با if notوم 
shall درست اس
imm با توجه به

ترين ساختار در

د beforeمعني 

ه به مفهوم جمله

  ي زباني
رغ را سفارش ده

خ مي سد، اما من

نو كيه سوپ و 
مي هم ، منكنم

   كردن
رفتن يبرا ديبا 
ساع لميف. دارد ي

   
 

  .رست است
بر ح ياديز اريس

  .رست است
820 يون اساس

  دن
  .رست است

ها يبند طرح هم
  

ساختار جم: وم
  .رست است

re با توجه به م
  .رست است

unless به مفهو
l not be able

mediatelyگاه 

  .رست است
مفهوم جمله بهت

  .رست است
by the ti به م

  . ه بيايد
  .رست است

now t با توجه

يها نقش: هارم
خواهم ساالد مر

رس مي نظر خوب
  ست؟يچ ژه
كاسه كي چ،يدو

ك مي شتر كه فكر
  .رست است

  .رسد مي خوب
  .رست است

ه موضوعي فكر
يشما چه ساعت

يبه شما بستگ ن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
بس ريتأث نيا

 جسد  )1
در 1گزينه  .2

براساس قانو
آزاد كرد) 1

در 2گزينه  .2
خواه يمن م

ستهواب) 1
  

بخش سو
در 1گزينه  .2

lieveفعل 

در 3گزينه  .2
sبا توجه به 

e toعبارت 

بهترين جايگ
در 4گزينه  .2

با توجه به م
در 2گزينه  .2

imeعبارت 

گذشته ساد
در 3گزينه  .3

thatعبارت 

  
بخش چه

A: خ مي من
B: 31 (به ن
A: ژيناهار و
B: ساند كي
A: 32( بيش

در 4گزينه  .3
به نظر خ )4

در 2گزينه  .3
دوباره به )2

A :به نظر ش
B: 33( نيا

erv.ir
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  كند ي

  ن

cationgroup

  ؟

مي خارش )4 

رها كردن )4 

  

او كجاست ديان

  .و برپا كرد

  .م شده است

 دهد 

  كردن

)4/9/1401 سوم 

د مي يور تصادف

  .توان

او يرا برا نير د

  

  ن
  !ت؟

تما شهيهم يرا

د مي قلقلك )3

ك نيگزيجا )3

5  

مرحلة(؛ زبــان 

طو به )34 ايكه آ

افراد مسن و نات 

چادر) 36 بلكه 

.رساند ميخواه 

دادنرعت انجام 
است دم معقولي

  .بمانم نسي
  .كرد ديواه

بر) 40 التشيص

3  كند  

   3

زدهم و دوازدهم؛

 اما فكر كردم ك

  د؟يكن مي
ژهيو خود به اني

را برداشته بود، 

 
انيپا ها را به ن

را به سر يضرور
دآ) 38او واقعاً  ا

بدشان نيآخر) 3
مشكل اقدام خو

حال بود كه تحص
  .د

مي استدالل )

كردن اشغال )

سنجش ياز

  .د
دردسر انداختم،

  

م كار خود چه و 
ياز همه مشتر م

  ك كرد؟
لي نه تنها وسا

 م؟يرو شو هروب
آن) 37زودتر  م،

كننده اما ض خسته
ايآ.  عصبي است

  .است

39منتظر  شهيم
رفع م يز آن برا

شد، خوشح ليص
درس بخواند شتر

c 

 2(

 2(

  .است onجا 

   
 

  .رست است
دارد يشما بستگ

به د  كه شما را
.م به بانك رفت
  .رست است

 
در كسب تيفق

ميكن مي مراقبت
  .ت استرس

  كردن
كمك نيبه د ي

خاص، يا هيروح
  .رست است

  ردن
ر ها چالش نيبا ا

ميودتر شروع كن
  .رست است

خ اي ندي ناخوشا
عرسد  مي ظر كه

ا طور نيطعاً هم
  .رست است

مثل هم ستي ن
زودتر از يليا خ

  .رست است
  د شانسي
التحص  كالج فارغ

شيز آن بود كه ب
  .رست است

  ميشه

cloze test: م 
  .رست است

 كند  مي يي
  .رست است
  ه برآمدن

  .رست است
در اينجف اضافه 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
به ش نيا) 1

A: متأسفم
B: فكر كنم

در 3گزينه  .3
 تصادفاً )3

A: مو يبرا
B:  م )35ما

در 2گزينه  .3
مراقبت ك )2

A: يچه كس
B: فرد، با ر

در 1گزينه  .3
نصب كر) 1

A: چگونه ب
B: هرچه زو

در 3گزينه  .3
كار كي )3

A: تام به نظ
B: بله، او قط

در 4گزينه  .3
  عاقل )4

A: من قرار
B: بله، شما

در 1گزينه  .3
آخرين بد) 1

A: از يوقت
B: خسته از

در 3نه گزي .4
براي هم )3
  

بخش پنجم
در 3گزينه  .4

ييشگويپ) 1
در 1گزينه  .4

ز عهدها) 1
در 4گزينه  .4

بهترين حرف

erv.ir
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  دن

  

  ن

  ي كردن

  

cationgroup

  ضربت )4 

كرد عجله )4 

  پربار )4 

ردنپر ك )4 

كرد هيتك )4 

  يدنلغز )4 

يراه انداز )4 

  چابك )4 

   .صيف كرد

  .ستند

................  د كه

  

 ن 

  .ست

  اتدن انتظار

  ن

  ن

  ردن

 

تو ............... رت

هس خيدر مر يس

كند شنهادي تا پ

)4/9/1401 سوم 

 جغجغه  )3

شد كينزد )3

 فراوان  )3

آمده اس 1يب در 

برآورده كرد )3

نكردريتصو )3

كرد سقوط )3

كر استفاده )3

 به تنهايي )3

صور به شكل نير

شناس نيل زمشكا

كند مي را ذكر ي
  يقطب يخي 

6  

مرحلة(؛ زبــان 

 3

3   ي خوردن

 3

ت و بهترين ترتي

   3

3   ن

  3

   3

3   مشكل

  .ت

توان به بهتر مي 

  ت؟
  خير مر

از اش يبرخ يجاد

يقطب يخي يها
يها جود كالهك

زدهم و دوازدهم؛

to آيد مي.  

 غرش  )

هانيتكان ناگ )

  لمي بي )

wh درست است

ردنمطرح ك )

كردنمتوقف  )

 نكار كردنا )

دادن كاهش )

موقعيت مدر  )

امده است 2 در 

را خيدر مر ات

است رياز موارد ز 
در اتيمكان ح

  ست؟
باعث ايكربن  د

ه كشف كالهك 
رد، از جمله وجو

سنجش ياز

oمصدر با  ورت

 2(

 2(

 2(

hoمير موصولي 

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

بهترين گزينه ت،

   .است جهول

  طلب

ايحتمال وجود ح

يك كداموط به 
تلف در مورد ام

سين متنشده در 
دياكس يد يها س

اديبه احتمال ز
دار نيبه زم يد

   
 

  .رست است
address صو به
  .رست است

  .رست است
  ي كردنن

  .رست است
  

  .رست است
someone ضم
  .رست است

  ردنك
  .رست است

  دن
  .رست است

  گرفتن 
  .رست است

  كردن
  .رست است

 ك شما 
  .است رست

است  و مجهول
  .رست است

ي كوتاه شده مج

درك مطل: شم 
  .رست است

در مورد اح نده
  ه

  .رست است
اول مربو ة درج

اكتشافات مخت 
  .رست است

ذكر ش اتي كشف
انوسيو اق يباد ش

  .رست است
ب سندهينو ، اول
متعد يها باهت

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
فعل بعد از 

در 1گزينه  .4
  هدف) 1

در 4گزينه  .4
نيب شيپ) 1

در 2گزينه  .4
كساني) 1

در 1گزينه  .4
eبا توجه به 

در 3گزينه  .4
اشاره ك) 1

در 2گزينه  .5
شد مانع) 1

در 4گزينه  .5
گ) 1 سبقت

در 1گزينه  .5
محول ك) 1

در 3گزينه  .5
به سبك) 1

در 2گزينه  .5
جمله امري

در 4گزينه  .5
عبارت وصفي

  
بخش شش

در 2گزينه  .5
سنيموضع نو

عالقه يب )2
در 4گزينه  .5

متن در نيا
حيتشر )4

در 1گزينه  .5
كيك  كدام از

شيفرسا) 1
در 2گزينه  .5

در پاراگراف
شب خيمر )2
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@sanjesheduc 

 ديزان با

مان 

cationgroup

  .ند

آموز د كه دانش

  موافق است؟

در مورد رم ري ز

  .كنندايجاد  

  كند؟ يم

  

كن يم ريفات اخ

كرد مي  احساس

  شت؟

م يادب سميد رئال

از اظهاراتيك  

ف خود سازش

م انيب يهارد ي
 .شود ي

)4/9/1401 سوم 

از اكتشافچيزي 

سقراط. س كرد

  دانند؟ ي

نداش ياديز ديك

در مورد ريز يا

كدامبا  اديمال ز

مختلف يسينو ان

يها رمان گريبا د
مي تيرياو مد ي

7  
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. ...............  
بسيار ناچ يبانيشت

ه تكرار را احساس

مي »انتزاعيو  ف

  د؟يهم

  .او نبود ي

تأك ها تي بر واقع

  است؟ 

ها از گزارهيك  ام
  .ت

  
  سندهي

آن به احتم نده

رما يها زهيانگ ن

در رابطه ب وود ن
يها رمان رياز سا

زدهم و دوازدهم؛

. جز باط كرد به
پشتداشته است، 

  ت؟
به ازيان نآموز ش

فيضع« يا رشته

فه مي ر متن چه
  .دارد تيم

  بود؟ كيكرات
يشنهاديپ يها ه

كرد كه شنهادي
.  

اين متن ي برا
  نترل

كدابا  اديتمال ز
است فيتعر كي

.داند مي او .......
ينو يادب يستگي

سنيدهد نو مي ن

نيتا ب كردند ي م

نيدرخت گر ريز
بهتر ا يا حدود

سنجش ياز

متن استبوان از 
آب وجود د خير

ستيو ارسطو چ
ت خوب در دانش

  .رندي

فلسفه را ر ت،ي
  .بردي ندارد

دشده  هارائ ،»ي
اهم هميشهد كه 

رد آموزش دموك
ويبود اما ش كي

يرا پ تيو ترب م
.كنند مي ريي تغ

عنوان نيتر سب
مسئله كن: يردا

به احت سندهي نو
ي تنها از شيب »

.........را  سندهيو
يش شاسنج يرا

دهد كه نشان مي
  ق است؟

ود، اغلب تالش

را در مورد ز ري ز
تا يهارد يسيو

   
 

  .رست است
تو مي را ريوارد ز

در مر ي كه زمان
  .رست است

سقراط و يردها
عادات جاديا يرا

يقرار گ ييبازجو
  .رست است

يو ترب ميصان تعل
عملي كارب صورت

  .رست است
ييگرا تداوم«ح ال
شود مي اطالق ي

  .رست است
افالطون در مور 

يالطون دموكرات
  .رست است

مياز تعل يمدل س
زمان رييبا تغ ها

  .رست است
مناس ريز ني عناو
ها  يستيرمان ي

  .رست است
دهد كه مي انش
»يادب سميرئال« 

  .رست است
نو كين، سبك 

قابل اعتماد بر ي
  .رست است

م را ارائه يالعات
موافق مزيبر و ج

خو يها ن رمان
  .رست است

از موارد يك  دام
نو رمان يها زهيگ

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
ز موا كيهر 

ادعا نيا )4
در 1گزينه  .6

كريتفاوت رو
ارسطو بر) 1

مورد ب دائماً
در 2گزينه  .6

چرا متخصص
ص به زيرا )2

در 3گزينه  .6
شما از اصطال

يزيبه چ )3
در 2گزينه  .6

يباورها ايآ
افال ديعقا )2

در 3گزينه  .6
ناسيچرا آكو

ه تيواقع )3
در 3گزينه  .6

ازيك  كدام
يها زهيانگ )3

در 1گزينه  .6
نش متن نيا

اصطالح) 1
در 1گزينه  .6

متن سندهينو
يا لهيوس) 1

در 3گزينه  .6
متن اطال نيا

فلوبر سانينو
در نوشتن )3

در 4گزينه  .7
كد سندهينو
در آن انگ )4
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