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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  سومجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)9/03/1399(  

  

  )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 بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در 

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  12 ـونآزمــ  
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@sanjesheduc 

: گ، پرسـتار  

ست؛ بيـت  

  )80صفحه 

 توضـيحات 

به  "م "سه 

  .ه است

cationgroup

 110 (  

.  

مـرگ: ، هـوش  

عاده اسث خارق ال

  

فارسي دهم، ص( 

ت.  منـادا اسـت  

ست آورد، شناس

 از بوسعيد مهنه

 

  

 يازدهم، صفحه

استدو درست 

نامـه: منشـور :  

 بردارندة حوادث
   )108فحه 

 )80م، صفحه 

.استبط ساخته

ساقي 1 گزينه 

به د/ ف گردانيد
(   

يخ محترم بدل

 ) ـَنده+ مضارع

)9/3/1399 سوم

فارسي. (ه است

ناغ و جناق هر د

هـا ساير گزينـه 

ير گزينه ها در
فارسي دهم، صف

فارسي دهم( .ست

جمله را بهم مرتب

در. دا ساز است

مصروف/ ص گشت
119هم، صفحه 

شي: 3ف، گزينه 

بن م(ـَنده +پر/ 

2  

سجامع نوبت (ن 

گر به معني اجازه

جن 4 در گزينه 

بررسي. هستند

  

، در حاليكه ساي
ف. ( عمر طوالني

 معناي محل اس

حرف ربط تا دو ج

نشانه مناد 4و  2

در افعال مخصوص
فارسي يازده(سه 

رنج و عنا معطوف

/ـَنده+گشاي/ ه

ي و نگارش

وازدهم؛ زبــــان

ر گزينه هاي ديگ

ظور و محذور و

   

ك زبان فارسي ه
   .ي شده اند

)100م، صفحه 

ه پرداخته شده،
رغ، بيت چهارم

ها بهساير گزينه

داند، ح) شنا(شنا

2هاي گزينه. ت
14 (  

د: ها ساير گزينه
ت مربوط به شناس

ر: 1مده، گزينه 

ـَنده+ نال: نه ها

 فارسي

سنجش دو

عناي وزارت و در

 گزينه يك محظ

سبحانه: سبهانه

 
و واژگان متروك
چار تحول معنايي

فارسي دهم. (ت

ي و ملي حماسه
 اشاره به سيمرغ

در س. گيل است

آش) چه كسي(ه 

انه تحسين است
43دهم، صفحه 

بررسي. ت است
توضيحات.  است

تكرار يار آ: 4نه

رسي ساير گزين

   
 

  .رست است
  سي دهم

  .رست است
  .رست است

ه دستوري به مع
  .رست است
   رسي يازدهم
  .رست است

در. حليه: هليه 
  .رست است

س//  عال: اال//  ت 
  .رست است

   عينكم
  .رست است
  .رست است

خار و فغفور جزو
در گذر زمان دچ

  .رست است
 شده عتاب است

  .رست است
 به ويژگي قومي
ژدها، بيت سوم
  .رست است
  .رست است

ه گيالن جمع گ
  .استرست 

كه "تا "ي افتاديم
  .رست است

نشا "ا " 3ماره 
فارسي د( نادا در

  .رست است
مت دوم كراهيت
بلي حذف شده
  .رست است
گزين: ر گزينه ها
  .رست است

ه ، برر+ بند : ده

www.sanjeshse 

  
  
  

در 3گزينه   
واژگان فارس  
در 1گزينه    

در 2گزينه    
در اين گزينه  

در 4گزينه    
واژه نامه فار  

در 2گزينه    
/هول: هول  

در 3گزينه    
انابت: عنابت  

در 4گزينه    
درس قصة ع  

در 1گزينه    
در 3گزينه    

هاي فرخواژه
فرمانبردار، د

در 2گزينه   . 
عتيب ممال

در 4گزينه   . 
در اين بيت

چهرة ا: دوم
در 3گزينه   . 1
در 2گزينه   . 1

در اين گزينه
در 1گزينه   . 1

ايدر غرقابه
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در گزينه شم
مربوط به من

در 4گزينه   . 1
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در 2گزينه   .1

بررسي ساير  
در 1گزينه   . 1

بند: 1گزينه   
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@sanjesheduc 

: صـر اربعـه     

فارسـي  . (ت 

ـن عبـارت   

cationgroup

ل، سـمن؛ عناص

اسـت 2گزينـه  

ايـن .بينـيم نمـي 

  

الله، نيلـوفر، گـل

ترين پاسخ گسب

  

  .استنشده

دو ن را ميـان آن  

)9/3/1399 سوم

  )14صفحه 

ال: ها، هري؛ گل

اي داري؟ مناسه

  .ت

  .ت

  .ت

.هماهنگي دارد

  .ست

درستي ترجمه ن

  .استشده

كند و تشـابهي

  .ن است

)علوم انساني

3  

سجامع نوبت (ن 

  ) 73حه 

فارسي دهم، ص( 

رو، بلخ، نشابور،

چه خواسته/ ند؟

  .استه نشده

استرجمه نشده

استرجمه نشده

استرجمه نشده

 گزينه مفهوم ه

امه نشدهي ترج

دبه... و» سياري

رستي ترجمه نش

ك ديگر فرق مي

نه و محتواي آن

غيرعويژة ( ن

وازدهم؛ زبــــان

رسي دهم، صفح

(رخت سرو است

مر: ز، فردا؛ مكان

كنيزت آرزو مي

درستي ترجمهه

درستي تربه... و 

درستي تربه... و 

درستي تربه... و 

با اين. كندد مي

درستيبه... و» ی

هاي بسبيماري« 

دربه... و» توكل

هايه با داستان

تاب كليله و دمن

بي، زبان قرآ

سنجش دو

  

فار( مقاومت در

23( 

يت به معني در

پرير، دي، امروز

ت آمده هيچ چي

به... و» النتيجة« 

» أن َتتفاَهم« ،

» السورة« ،»ی

»سلطاناً « ،»ل

 كه درخت رشد

کانت ُتلقی« ،»

،»ي آلوده كننده

با ت« ،»موز كوشا

ب كليله و دمنه

هاي كتد ويژگي

 عرب

   
 

  .رست است
) 38م، صفحه 
  .رست است

مرتبط با ادبيات
  .رست است

3زدهم، صفحه 
  .رست است

كار رفته در بي به
  .رست است

پ: زمان( معنايي 
  )خاك، باد

  .رست است
 اينكه در حكايت

 )47صفحه 

  .رست است

  .رست است
«،»تَرجع« هاينه

  .رست است
»ُلَغَتی«  هاينه

  .رست است
َقد سّمی«  هاينه

  .استرست 
من ُقتل«  هاينه

  .رست است
از دانه است :نه

  .رست است
تعلََّمت«  هاينه

  .رست است
گازهاي« ها ينه

  .رست است
آمدانش« ها ينه

  .رست است
مضمون كتاب :نه
  .ت

  .رست است
متن در مورد :نه

www.sanjeshse 

در 4گزينه   . 1
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در 1گزينه   . 2
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در 2گزينه   . 2
ازفارسي دو(  

در 3گزينه   . 2
هر دو سرو  

در 4گزينه   . 2
هايشبكه  

، آب، خآتش
در 2گزينه   . 2

با توجه به  
دوازدهم، ص

در 1گزينه   . 2
  

 
در 1گزينه   .2

ساير گزيدر 
در 2گزينه   .2

ساير گزيدر 
در 3گزينه   .2

ساير گزيدر 
در 4گزينه   .2

ساير گزيدر 
در 3گزينه   .3

ترجمه گزين
در 2گزينه   .3

ساير گزيدر 
در 1گزينه   .3

ساير گزيدر 
در 4گزينه   .3

ساير گزيدر 
در 1گزينه   .3

ترجمه گزين
نادرست است

در 3گزينه   .3
ترجمه گزين
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  .است  رست 

)9/3/1399 سوم

 

اين عبارت نادر 

  . گيرد

  .م بيايد

  .استه

)وم انساني

4  

سجامع نوبت (ن 

 . به عربي است

  .ود

  .ست

.دمشد تا سپيده

جاي خالي قرار

به صورت مجزوم

   الماطرةِ 

  .است نشده

  .است نشده

تي ترجمه نشده

  .استشده

علوويژة ( رآن

وازدهم؛ زبــــان

 شده از پهلوي

م در قرن دوم بو

 روز پنجشنبه اس

خوابيد و لبريز ش

تواند در جنمي» 

  .يل است

رط بوده و بايد ب

  

  . است

  :ست
جميلِة فی األّياِم 

درستي ترجمه

درستي ترجمهه

درستبه... و» بعاً

ستي ترجمه نش

عربي، زبان قر

سنجش دو

كتابي ترجمهه 

مقفع يك مترجم

 
 روزهاي هفته،

 در شب قدر نخ

النساء«  جمله،

  .ه نيستقاي

اسم تفضي» جمل

؛ زيرا جواب شر

.د صحيح است

آمده» نجاح« م

  .كيدي است

 به اين شكل اس
َمع ألواِنها الَج 

دبه... و» خَلَق« ،

به... و» جداً« ،»

إال ر التاسعة «،

درسبه... و» حكُم

 ع

   
 

  .رست است
كليله و دمنه :نه

  .رست است
عبداهللا بن مق :نه

  .رست است
  .رست است
  .رست است
 .درست است

روز ششم از :نه
  .رست است

زن مسلمان :نه
  .رست است

مذكر بودن فعل
  .رست است

ن گزينه، نون وق
  .رست است
أج« سم مكان و
  .رست است

نادرست است؛» 
  .رست است

ينه از نظر قواعد
  .رست است

جنس بر سر اسم
  .رست است

مفعول مطلق تاك
  .رست است

ي كامل عبارت
»قوس قزح« رةُ 

  .رست است
،»األرض« هاينه

  .رست است
»مسرورة «هاينه

  .رست است
،»تُستَلَم« هاينه

  .رست است
يح« ،»إن« هاينه

www.sanjeshse 

در 2گزينه   .3
ترجمه گزين

در 3گزينه   .3
ترجمه گزين

در 4گزينه   .3
در 1گزينه   .3
در 2گزينه   .4
د 3گزينه    .4

ترجمه گزين
در 2گزينه   .4

ترجمه گزين
در 4گزينه   .4

با توجه به م
در 1گزينه   .4

در اين» ن« 
در 3گزينه   .4

اس» مناظر« 
در 4گزينه   .4

»تبتعدون« 
در 2گزينه   .4

تنها اين گزي
در 1گزينه   .4

جنفي » ال« 
در 4گزينه   .4

م» اجتناباً« 
در 3گزينه   .5

گذاريحركت
َتظَهُر ظاهر

  
 

در 1گزينه   .2
در ساير گزي 

در 2گزينه   .2
در ساير گزي 

در 3گزينه   .2
در ساير گزي 

در 4گزينه   .2
در ساير گزي 
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@sanjesheduc 

  .آورد نمي

cationgroup

  .هايشي

ش است، ايمان

  المستتر» 

  

  .هنگي دارد

 

شد مگر از بافتني

  . است

ه نزد پروردگارش

  فعلية 

هو« له ضمير

)9/3/1399 سوم

ينه مفهوم هماه

  .ست

  .استه نشده

 .و قدرت است

پوشدكارد و نمي

عبارت نادرست

چه نياورد، به آن

و الجملة » وب

فعل و فاعل/ وم

  . جنس است

  .باشدمي

5  

سجامع نوبت (ن 

با اين گز . است

  .استمه نشده

استرجمه نشدهي 

  .ست

درستي ترجمهبه

، احساس نيرو و

كچه ميگر از آن

عاين . ني نيست

ش است ايمان

ثو« عل و فاعله

مبنی للمعلو -دٍّ 

  .است

  .ست

الي نفي» کة بر

حاليه اسميه م 

وازدهم؛ زبــــان

ايعوني، موسي

درستي ترجمبه 

درستيبه... و» ه

اي ترجمه نشده

ب... و» تكارهايي

نفسي اعتماد به

خورد مگكه نمي

دست آوردنت به

چه نزد خودش آن

فعل/ الزم -الثی

متعدٍّ -رد ثالثی

  .ت

اب شرط آمده ا

  .ذيرد

  .يد

 افعال ناقصه نيس

ال«  است و در

»نظيفةد كانت 

سنجش دو

براي هر فرع : از

...و» ن يتعاونوا

بما فعلته« ،» إلّا

درستيبه... و» س

ابت« ،» كنوني ما

هايفايدهاز  : از

امتي است ك : از

علل موفقيت : از

هر كس به : از

مزيد ثال -غائب

مجر -للغائب -

مترادف است» َ

  .شودمي 60

فعل شرط و جو

پذت و تنوين مي

فعل مضارع بياي

لفعل است و از

في فعل مضارع

و قد« ت و جملة

   
 

  .رست است
ل، عبارت است
  .رست است

أ« ،»أمر« هاينه
  .رست است

ال أنطق« هاينه
  .رست است

شرّ الناس« هاينه
  .رست است

در عصر« هاينه
  .رست است

نه، عبارت است
  .رست است

نه، عبارت است
  .رست است

نه، عبارت است
  .رست است

نه، عبارت است
  .رست است
للغ -فعل ماضٍ 
  .رست است

-فعل مضارع: 
  .رست است

أرسلَ« با فعل» 
  .رست است

0مساوي با  3ر 
  .ترست اس

نه ادات شرط، ف
  .رست است

رفه به علم است
  .رست است

تواند بر سر فمي
  .رست است

با مشبهةحروف 
  .رست است

الي نف» ال يذكر 
  .رست است

جمع مكسر است

www.sanjeshse 
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  َتتغيَّر

حركـت   ي
بـه   يگـونگ 

ـ   نيه همـ ب

هسـتند   ي

. ما قرار داد
 .د

دهنـده بـه   
دربـاره اش  

ان پـاداش   
ن نفر ستم 

عنوان با  چ

  .»چ

راه  ديـ توان
د بـا قـرآن   

  .»دياس

cationgroup

 َفهذه سّنٌة ال َتت

ـ  يگـام بـرا   نيول
او و چگ يدادها  

بـداونـد و نحـوه    

يت كه آنها گروه

ود را در وجود م
كندي احساس م

  مولوي

فرمان د يعنيد 
د  يحضرت علـ 

تـوايچگونـه مـ     
را كه به هزاران 
چيبه ه يو انيم
  

ره و دست تا مچ

يم يدر صورت 
به عهد خود دين

گان قرآن را بشنا

  

صوِل إلی التقدُِّم

او. شـود يمـ  سر
هـا و اسـتعديي

تقرب بـه خد ري

ه خاطر آن است

به خو شي و گرا
بتش را در دل

از كالم مو .باشد

دارديجدان بازم
همان است كه ح

عنـوان نمونـه، چ
يجهان كس ني

چون صدام و حام
.كندينم يرابر

چهر: ت؟ فرمود

ط،يدر آن شرا«
توانيم يو وقت 

كنندگا فراموش

)ي

)9/3/1399 سوم

لعمَل باَب الوص

سيهدف م نيا ي
كت انسان ِ توانا

در مسي موانع ن

به نيا رند؛يگيم

 خود آشنا كرد
و محب ابدييرا م

يرون خودش م

عقل و وجاز  يرو
ه يعامل درون ن

  .ت

بـه ع. ها را ندارد
يتوان در اينه م

چ يل اعدام كس
 هزاران جانباز بر

ستازي نامحرم جا

:  به آنها فرمود
ديكن يي شناسا

كه ديقرآن باش 

نسانييرعلوم ا

6  

سجامع نوبت (ن 

هلُل االجتهاَد و ال

يرداشتن به سو
ها،  حركهيسرما

نياجتناب از ا اي
  . شده است

م يمسخره و باز

سرشت ما را با
خدا ر ند،ينش ي

بوده است در در

ريكند و از پ يم
نيخواند،  ايرام

ه در درون توست

هش كامل انسان
چگون ايداد؟ و  ا
به عنوان مثال ؟
كردن ييايميش

قدار از بدن زن

  »)ص(دا

 مردم و هشدار
را ميراط مستق

رويپ ديتواني م

ويژة غي( المي

وازدهم؛ زبــــان

َقد َجعَل اهلل :ست

او فقط با گام بر 
شناخت س يعني 

يمقابله  انعت مو
ها شمردهدانش

آن را به م د،يوان

او سيض كاشاني 
يجهان م يماشا

ها به دنبال آن ب

به گناه دعوت م
را به گناه فر ي

است كه ين نفس

جزا و پاداش تي
ايدن نيدا را در ا
اد؟د فري است، ك

ناه، و معلول و ش

چه مق دنيد«: د

س از رسول خد

ود و آگاه كردن
كنندگان به صرت
گاهو آن د؛يده 

گ و معارف اسال

سنجش دو

 به اين شكل اس

  .هي است

يرستگار جهيت
ت انسان است؛

شناخت نيهمچن
د نيسودمندتر 

خوي نماز فرا م

اليقين فيب علم
به تم اينگرد و ي

هكه سال يگنج

ب ،ييايند انسان 
كند و ويم اني

دشمن تو، همان

يجهان ظرف ن اي
هادت در راه خد
 قتل عام كرده

گنيهزار انسان ب

ديدرش كه پرس

پس ياسيو س يع

حوال پس از خو
كه ابتدا پشت د

صيتشخ رانان 

 فرهنگ

   
 

  .رست است
ي كامل عبارت
  .رست است

فعل مضارع نه» 

  . رست است
يل انسان و در نت

شناخت ر،يمس ن
ها و ههيسرما ن

يكه خودشناس
  . رست است

كه مردم را به ي
 .كننديم

  . رست است
از كتاب) ع(علي 

يكس در خود م
  . رست است

بوده كه گ نيف ا
  .رست است

كه در درون ي
يطغ .شوديم ده
د نيتردشمن: ت

  .رست است
معاد و وحدت 

عمال، مانند شه
صدها نفر را اي 
كردن صد ها ه 

  . رست است
در جواب براد )ع

  .رست است
  »تقوا  تي

  .رست است
اجتماع ،يفرهنگ

  . رست است
اوضاع و اح اني ب

ديده صي تشخ
شكنمانيكه پ د

www.sanjeshse 

در 4گزينه   .4
گذاريحركت 

در 3گزينه   . 5
»ال تدخل«  
    

 
در 4گزينه   .5

رشد و كمال
نيانسان در ا

نيا يريكارگ
است ك ليدل

در 1گزينه   .5
يآنها هنگام

يكه تعقل نم
در 2گزينه   .5

روايت امام ع
رو هركنياز ا

در 4گزينه   .5
منظور هاتف

در 3گزينه   .5
يسركش ليم
ديها ناميبد

فرموده است
در 2گزينه   .5

بحث امكان
از اع ياريبس

روا داشته و
ديجرم شه

در 1گزينه   .5
ع(امام كاظم

در 4گزينه   .5
روزه و تقو«

در 3گزينه   .5
مشكالت ف«

در 1گزينه   .6
امام پس از

را يرستگار
ديوفادار بمان

  
  

erv.ir

49
 

50
 

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

-يبنـ  ست؛
ـ    ،يو بحران

-آمـوزه  و  

هم آمـدن      
قدر آن بت

هـان را بـه    

 شـان ي از ا
را  نيـ ام د 

سالم را بـه  
سش پاسـخ  

ه اخـالص،  

-يديـد مـ  

 مخلوقـات   
مسـتقل از   

cationgroup

وسيد، به وقوع پ
سـخت و طيشـرا 

ايسـتادند نيد 

 يابـد و تـا فـراه
بي غيمندو بهره

واهد كـرد و جه

را نيـ  احكـام د  
و احكـامعـارف   

فتند و احكام اس
تند، به آن پرسش

رسيدن به ي برا
  .نمايديمند م

را پد كه چيـزي 

خود يا سـاير ي
توانـد ميمـ  يسـ  

  

كرديم ينيب ش
ش نيـ با وجود ا 

فياسالم و تحر

ادامـه بتي از غ
درك ظهور و ي
  .كند ا

«  

ها، ظهور خوسان
 .باشد ي

توانسـتندينمـ 
بـه مدسـتيابي   
رف يم گريد يها
داشت اتيو روا م

جستن از او ي
منبهره ياله يها

زيرا هر كس ك د

يبرا ،شرك الهي
ن كند كـه كس

)9/3/1399 سوم

شينچه آن امام پ
.بازگرداندند ت
غلط از ا يرهايس

جديد و يشكل
يشايستگ  انساني
دايرا پ يجت اله

»ْجَعَلُهُم اْلَواِرِثينَ 

انس يزمان منج
يم )ص(اكرم بر

نداشتند و ن يس
توان كه را يدان
شهره ايخود و  

ميكه از قرآن كر

ياه خداوند و يار
هرا از كمك سان

دي در توحيمالك

ي  در  شربوب ير
ه باز كند و گمان

  

7  

سجامع نوبت (ن 

آن ي،علحضرت  
ته دوران جاهليب

و در مقابل تفس
  .ر دادند

رد تا امامت در ش
پس پرده اين.د

جود آخرين حج

ًة َو َنج ْجَعَلُهْم َأِئمَّ

يم كه در آخرالز
امبيكه از نسل پ

به امامان دسترس
گواران دانشمند

شهردند كه در 
ك يراساس دانش

ض نياز به پيشگا
سازد و انسيت م

م  آن نيز هست؛

 هستند كه تدبي
ر ربوبي جداگانه

.با توحيد ندارد

وازدهم؛ زبــــان

نيرالمؤمنيام ي
زيادي ب را تا حد

ن مبارزه كردند و
جامعه قرار اريخت

نظرها پنهان كر
ظرها پنهان باشد
جامعه كامل از وج

  »بتي غ

َنج ي األْرِض وَ 

داري دهيعق يله
است ك  يم مهد

ست بودند كه به
رو، آن بزرنيز ا

كرديم تي ّ ترب
داشتند، آنان بر 

نيايش و عرض: و
را در قلب تقويت

پس تنها مالك

نيز يديگران او 
در كنار يگر كس

  .شده است

ها منافاتي بسته

سنجش دو

ين به هشدارها
اسالم ر يايو دن
حاكمان نين با ا

را در اخ امبريپ 
 

  .ت باشد

جت خود را از ن
از نظر يت جهان
بلكه ج ن،سلمانا

در عصر  يمهد

َن اْسُتْضِعُفوا ِفي

ساير اديان ا وان
امام ،ياين منج

دوردس ي شهرها
از. ن مطلع شوند

ط مختلف شهر
يپرسش زيدم ن

  »شيداير پ

ك خواستن از او
كند، محبت او ر

ق جهان است پ

داوند و در كنار
اگ. رعهده دارند

گرفتار شرك ش

راي اجابت خواس

   
 

  .رست است
م توجه مسلمانان
م حاكم شدند و

گوناگون يل ها
يو سخنان واقع
 . رست است

 همراه با معرفت
  . رست است

و حج رهيرين ذخ
حكومت ليتشك ي

د كه نه تنها مس
  .رست است

مامت حضرت م
  .رست است

 َنُمنَّ َعَلى الَِّذين
  .رست است

رويمانند پ زين ن
ا.  خواهد رساند
  .رست است
در يه ، مردمان

آنان يها فرمان
به نقاط ي رفتن 
اگر مرد. موختند

  .رست است
جهان به خدا د 

  .رست است
ا خداوند و كمك

كيداوند را كم م
  .رست است

خداوند تنها خالق
  . آن است

  . رست است
خد نكه عالوه بر

ر موجودات را بر
گ كندر را تدبير 
  . رست است

اولياي الهي برز 

www.sanjeshse 
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قرآن و يها

در 3گزينه   .6
محبت بايد

در 4گزينه   .6
خداوند آخر
يشرايط برا

يابديادامه م
در 2گزينه   .6

ام يچگونگ«
در 1گزينه   .6

و ُنِريُد َأْن«
در 3گزينه   .6

ما مسلمانان
نهايت عدل

در 4گزينه   .6
در زمان ائمه
بشنوند و از

داشتند، براي
آم يمردم م

   دادنديم
در 1گزينه   .6

يازمندين«
در 2گزينه   .6

با ازيراز و ن 
غفلت از خد

در 3گزينه   .7
از آنجا كه خ
آورد، مالك

در 4گزينه   .7
اعتقاد به اين
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و مـاه روزه   
.  

و  يو موسـ 

 يامبرو پيـ  
  .اندر بوده

 نيـ ـابق د  

cationgroup

  »حق

  ».ميكنيت م

  .كنندي

هـر روز، دو يرا
انجام شود ندهي

و ميو به ابراه م

ردهنده،راهنما و
برخوردار ياله ت

  . است

دارند و اگـر مطـ

  

خلقناهما اال بالح

 تنها او را عبادت

يآن آماده م يرا

بر يعنيبدهد؛ » 
يآقبل از رمضان 

ميكرد يه تو وح

هشـدارن امـت  
تي نبوت و هدا

مردم انين در م

د خداوند عذر د

(

)9/3/1399 سوم

هما العبين ما خ

  .ستاد

بهتر است و ما 

خود را بر گراني

»كفاره«د و هم 
تا ق ديكار با ني

.  

د و آنچه را ما به
  .دي

آن يبـرا  نكـه ي ا   
ها از نعمتملت

وجود آن و فير

نزد يافراد نيچن

)علوم انساني

8  

سجامع نوبت (ن 

االرض و ما بينه

خد دنز تخرو آ 

يياز رنگ خدا 

اند و بهتر از دگ

آن را به جا آورد
طعام و ا ريت فق

اندكرده انيار ز

ن سفارش نمود
ير آن تفرقه نكن

ته نبـوده مگـر
كه همه اقوام و م

از تحر يب آسمان

آگاه نشوند؛ چ د

ويژة ( سالمي

وازدهم؛ زبــــان

قنا السماوات و ا

نياد داشپاو  ت

يو چه رنگ. دير

مرگ ادياوان به 

  .است »

آ يهم قضا ديبا
به شصت اي) شد

 خودشان را دچا

د كه نوح را بدان
و در د،ي به پا دار

  

در گذشـت يامت
كنند كيعالم م

حفظ كتاب د،يد

ديجد امبريدن پ
  .رنديگ

گ و معارف اس

سنجش دو

  
 

«  

ما خلق و« 38ه 

هد نعمتابخورا  

ريبپذ ييخداگ 

آنان كه فر: مود

»ينگهدار«و » 

بانگيرد   را عمداً
پشت سرهم باش 

د كهي هستنان

كرد انيب تانيبرا
را  نيبود كه د 

.است نشي آفر
 

ا چيه ميرآن كر
به صراحت ا ت

جد امبريمدن پ

گذشته از آمد ن
گياش خود را م

 فرهنگ

   
 

  . رست است
  »ير بندگ

  .رست است
»اخالص تيقو

  .رست است
»درخت اخالص 

  . رست است
 سوره دخان آيه

  . رست است
  . رست است
  . رست است

نياد داشپاو  ت
  .رست است
رنگ« سوره بقره
  .رست است

رمف) ص( پيامبر
  . رست است

»حفاظت« يعنا
  .رست است

ماه رمضانوزه 
ديماه آن با كي

  .رست است
كسا كارانانيز 

  . رست است
همان را ب ن،ي د
نيا م،ينمود هي

  .رست است
نوع خاص يعنا

 . رست است
خداوند در قر ش

ايآ نيده است، ا
  . رست است

از آ يازينيمل ب
  .استرست 

امبرانيپ رواني پ
كرده باشند، پادا

www.sanjeshse 
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اگر كسي رو
يكه ( رديبگ

در 3گزينه   .5
قت،يدر حق 

در 1گزينه   .6
خداوند از« 
يتوص يسيع

در 2گزينه   .6
فطرت به مع 

در 3گزينه   .6
شيبنابر فرما 

فرستاده شد
در 4گزينه   .6

از عوام يكي 
در 2گزينه   .6

ممكن است 
خود عمل ك
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 مـأمور بـه     
  .د

ور داناست، 
 يجه، معنا
در  قـرآن،  

 ابالغ وحي 

تفكـر و  : از  

سوء ظن بـا  

تـر  سـنگين  
-و غـرق  ن

ي بر گنـاه،  

 ي موسـيق 

  . ها است 

cationgroup

د و از طـرف او
ده انجام آنها نبو

اموداوند بر همه 
وج ني تا به بهتر

ـ   دنحـض خوان

عم از دريافت و

م كـه عبارتنـد ا

  .جهيت

خود با س شهيد

وز سـنگين و س
انزنـدگى معانـد    

  .ستيوند ن

 به گناه ، شادي

ت، فقط آن نوع

هاي آن ز ويژگي

  

وند ارتبـاط دارد
به قادرن خداوند 

اما چون خد.ست
خاب كرده است

شنا باشد، به مح
 .ست

سئوليت مهم اع

يابيمدر خود مي

 

نت  صرف دربارة 

رده در فكر و اند

روهان آنان هـر  
ى حـاكم بـر ز

به خدا مانيجز ا

دن گناه، افتخار

جايز و حالل است
  . حرام است

 دلنشين بودن از

)9/3/1399 سوم

خداو با يكه و 
و اذن دييدون تأ

كرده است، نازل 
ها را انتخعبارت

آ يس با زبان عرب
شده ا انياص ب

تاده خدا سه مس

از وجود آن را د

 »لَك يسبحونَ

بينيپيش يك 

ناكر و اگرخداي 

شود كه بار گناه
هاز جمله سنت

ج يزيمحكم چ

كوچك شمرد. ت

و مدرن جا ينت
هو و لعب است،

كه گسترده و» 

   ديني

9  

سجامع نوبت (ن 

ابنديمردم در ه
كس بد چيكه ه

سترس بشر است
كلمات و ع نتري

هر كس. ب كند
خا ياوهيو به ش

ن به عنوان فرست

مه ما شواهدي ا

نهارِ و كُلٌّ في فَلَ

است، نه اتيزئ

امتحان يد نوع

يشده و باعث م
سنت كه از نيا 

پشتوانه م نيو ا 

 گناه بدتر است

شد و خواه غيرسن
ناسب مجالس له

عالم درون«عني 

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ زبــــان

نكهيا يشد، براي
داد كيانجام م ي

كه در دس يلمات
تمناسب و نيتر

حق جذب ي سو
كند ويفرق م ال 

دهد كه ايشاني
  .مي باشد

 از استدالل، هم
  پذيريليت

ال اللَّيلُ سابِقُ النَّ

تمام عوامل و جز

كنيم خوديت م
  .مياخورده

گر ش اراده جلوه
.شونديتر مكي

  .نام دارد اج 

مياز گناه هست 

 به گناه از خود

و كالسيك باش 
كند و منيك م

نظور از اَنْفُس يع

معارف

سنجش دو

يداوند مبعوث م
ياخارق العاده ي

حروف و كل نيم
باتيقرآن، ز قيم
آماده را به يها

ر سخن ها كامال

ول خدا نشان مي
ظاهري را دارا م

نيازي آنر و بي
 پشيماني مسئول

تُدرِك الْقَمرَ و ال

راساس علم به ت

قضاوت ميشو يم
شكست خ شيما

ها، با اختيار وت
ينزد يالكت ابد

امالء و استدر ت

يدور يكم برا

هار رفتار نسبت

يسنت يموسيق
 تقويت و تحريك

و من» عالم برون«

  .طري است

   
 

  .رست است
خد ياز سو ير

يده است، كارها
  .رست است

را با هم مين كر
معارف ژرف و عم
 برساند و دل ه
آيات آن با ساير

  . رست است
آن و سيره رسو
ظ ديني و واليت 

  .رست است
شن بودن اختيار
ساس رضايت يا
  .رست است
ي لَهغنْبا أَنْ تُ ي

  .رست است
علم خداوند، بر 

  . رست است
به رو مبا آنان رو

در آزم ميجه شو
  . رست است

ها و نعمتمهلت
هال يبه سو جير

گناه است، سنت
  . رست است

محك ةپشتوان كي
  .رست است

چه: ديفرماي  م
  .اه

  .رست است
خواه م ،يموسيق

و شهوت را يار

  . رست است
«ق عيني يعني 
  . رست است

بي در انسان فط
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 لـذا خـدا   

 را بر ضـد  

 

cationgroup

،»ريافـت نمـود  

  . آور است ن

ر نيستند انسان

. گردد گوني مي

  

در«و » كشف« 

ن و چه چيزي زيا

اتب بشري قادر

گ ش تغيير و دگر

 .  

  . مي دارد

  . سازد 

)9/3/1399 سوم

  . ت

  . ن وجود دارد

ن با حواس خود

باشد و  مفيد مي

مكا»  اندر درون

 باشد، دستخوش

.ئل انسان است ا

 معنايي و مفهوم

ني رها مي  حيوا

10  

سجامع نوبت (ن 

مشق و الگو است

  . ارد حكيم د

در انسان» نوي

توان  خدا را نمي

  . ساسي دارد

چيزي براي ما  

  . د

زان بتر خصمي

خت همراه  شنا

  . مند نيستند

مي مسا  حل تما

، مصداق»ادانم

ز چنگال نفس

وازدهم؛ زبــــان

  .كند  پيدا مي

 

ش، نيازمند سرم

مدير و مدبري ح

معن«و » الهي«ي 

 است كه چون

  .شمند شود

ه در آن نقش اس

دانيم چه ، نمي

گيرد صورت مي 

  . ست

ند خ ما/ صم برون 

هي و زايش، آگا

يش قادر و توانم

 تنهايي قادر به

نم همي كه نا بدا

ورد و انسان را از

سنجش دو

را پ» ورت وجود

 . ل صالح است

ل وجودي خويش

ت كه طبيعت، م

هاي اه با گرايش

آورند اين ود مي

تواند ارزشم ن مي

هده شود و مشا ي

خته باشيم نشنا
 

»يابي حس علّت

  . آورد

ن التزام به آن اس

 كشتيم ما خصم
   

هش و افز ن با كا

نيت خوي يه حيوا

معتقدند علم به

كه بد/ دانش من 

آو ها را پايين مي

   
 

  . رست است
ضرو«د، جايگاه 

  . رست است
هاي عمل چشمه 

  .رست است
 رسيدن به كمال

  .رست است
ن نظم اين است

  . رست است
ي و مادي، همرا

  .رست است
عاي خو ر اين اد

   
  .رست است

راستين با ايمان 
  . رست است

ميده مي ستقيم نا
  .رست است

د را به درستي ن
 . ست استر

ح«و » كنجكاوي
  . رست است

آ وجود مي  را به
  .رست است

ن علم و نداشتن
  .رست است

اي شهان«بيت 
.ويش بشورانند
  .رست است

ريزي انسان نامه ر
  . رست است

تن علير برانگيخ
  .رست است

هستند كه مع  ل
  .رست است

دان جا رسيد د
  .رست است

ه هي خوا ت خود
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عل
فعل 

ين قـدرت   

  . مايد

  . د

در دو  1ـه    

To

in




 

It + be + 

  : ر است
w

c

m

m

  مفعول +  

نتيجـه يـا     

  

صـورت   بـه 

  اسم انسان

  .  رسيديم

 + فاعل

cationgroup

 صفت

 فعل

مـيوسـيلة ه   به

نم  ديگر آغاز مي

نصيب باشند  بي

ن جملـه گزينـ

ng
+ ………

+            (fo

مكي به قرار زير

 be ++

will

can

may

must

ايـن جملـه ن بر نا

who   يـاthat ب

whom / th  +ا
  . شود

مان خير به مقصد

Would, co

رط

  

ر مفعولي

عل مفرد

ل اصلي يا

  . شود ي

باشد و خاب مي

ري را در جهان

ض و رحمت او

ايـن بر بنا. باشد مي
  . د

….. +          

or +              

ينده با افعال كم

+ p.p            

بنا. باشد ساده مي

omلمه ربطـي  

 
hat+ فاعل + ل 

آورده ش thatي 

عت با تأخ ما دو سا

ould, might 

يجه يا جواب شر

)9/3/1399 سوم

شخص يا ضمير

 فع

اسم مفعول فعل

  

حقيقي ناميده مي

داراي قدرت انتخ

ست، حيات ديگر

ي خويش از فيض

عل مفرد م ش فا
a باشد اشتباه مي

   + ………

                 

مجهول آ. است 

                  

صورت گذشته س
  . باشد مي

كل. مفعولي دارد
h (تكرار شود . 

فعل................ + 
بايد كلمه ربطي

براين ما بنا. ي بود

 +صلي ساده

 جمله نتي

  

11  

سجامع نوبت (ن 

 اسم ش

 ا

.  و مادي است

كند و خود ح مي

 خلقت، انسان د

نه اس شد و جاودا

و خطاي ت قصور

رود و در نقش مي
areچنين فعل 

………..

       ) + to +

the letterن 

 + …….

بص ifمله بعد از 
آن به قرار زير م

ن جمله حالت م
him(ني همان 

...
ه كردن جمله نب

شدت باراني  هوا به

..... + فعل ا

انگليسيزبان 

وازدهم؛ زبــــان

فعل 

طبيعت فيزيكي

قدسي متصل م

كم در جهان حا

باش الم ماده نمي

علّت د كه مبادا به

t  ياing كار م به
ول جمله و همچ

  . است ه قرار 
+        + ……

همان It و ضمير 

رط يا همان جم
ختار آ سا.  باشد

باشد و همچنين ي
 بعد از فعل، يعن

تاه شد و براي كو

شت و همچنين

..........

ز

سنجش دو

ط هاي  در حوزه

 به عالم الهي و ق

هاي ح ي و سنت
   

نين عا ه تابع قوا

ترسند  خود مي

toرت مصدر با 

در ا toل بدون 

به to beهمراه 
…….

باشد  آينده مي

زيرا جمله شر. ت
ينده در گذشته

اره توصيفي مي
ن مفعول نبايد

باش مالً اشتباه مي

ر زيادي وجود داش

 if فاعل +

شرط جمله

   
 

  . رست است
وم تجربي فقط

  . رست است
ت كه انسان را
  . رست است

مندي هستي نون
.كند  ي پيدا مي
  .رست است

صيت حقيقي كه
  .رست است

ها در واقع از ان

  .رست است
صو جمله فعل به

فعل. باشد باه مي

به ه Itختار  ن سا

  .رست است
صورت مجهول

  .رست است
ي نوع دوم است
ط بايد بصورت آي

  .رست است
وا  رت يك جمله

اين بر بنا. رود ر مي

that help كامال
  .رست است

ران ترافيك بسيار

 +شته ساده

جمله شرط يا ش
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ي گيـاه يـا    

  يه

  . ود

ن ميـراث و  

مـديگر در       

  . ياج دارند

  . جود دارند

cationgroup

  صد

داد خيلي كمـي
  . شود

نه، وسعت، ناحي

و بهبود يافته بو
  سيله

  .كردند شا مي

عنوان ها به سنت

  راث 

ـا ايميـل بـا هم

  جان 

چنين به آن احتي

 مصور و غيره وج

  يدن

  فظه

  

  سخ دادن

  

مقص) 4 

جا تعد در آن. ت
ش ميده مي بان نا

دامن) 4 

عيت جسماني او
وس به) 4 

د كه آن را تماش

  يي كردن 

اين س. غيره دارد

مير) 4 

 طريـق تلفـن يـ

هيج) 4 

هاي ما همچ  نوه

  كردن

هاي هنگ صي، فر

   مثال

رسي) 4  دن 

حاف) 4 

داشتن، گرفتن 

پاس) 4 

)9/3/1399 سوم

 هده

خشك و داغ است
 دارد كه يك بيا

 ل 

ه شرايط يا وضع
 ريق

شد مل مي  يا شا
  ن كردن 

ت كردن، پذيراي

پزي، كُشتي و غ

 ظت 

الً از ن ما معمو

  اظهار 

كان و زيرا كود 
  ظت كردن

م كردن، تأمين

ت فني يا تخصص
  له 

يل، نظير، براي

كردن، تالش كر

  

  ت آوردن 
 كشيدن، نياز د

 ردن بت ك

12  

سجامع نوبت (ن 

مشاه) 3 

خيلي خ هميشه 
لي كمي وجود

جنگل) 3 

كه د با وجود اين
از طر) 3  م

تهراد مسن گرف
تأمين) 2 
خدمت) 4 

ل موسيقي، آشپ

محافظ) 3 

براين بنا. ارمست د

بيان،) 3 

.حافظت نماييم
محافظ) 2 
هم فرا) 4 

هنگ لغات مي، فر
بوسيل) 2 
از قبي) 4 

كار ك) 3 

قلب) 3 

بدست) 2 
طول) 4 

صحبت) 3 

وازدهم؛ زبــــان

  توقع

هوا در طي روز ه
ي شن و آب خيل

  جلگه 

ه خوشحال نبود
كه، عليرغم د اين

كان تا افر از كود

 ن 

 مختلف از قبيل

 

ر زياد او را دوس

 ، قول و قرار 

كنيم مح گي مي

هنگ لغات عموم

 كردن 

  

 ارائه دادن

سنجش دو

انتظار،) 2 

هوجا   كه در آن
ين مقدار زيادي

دشت،) 2 

رسيد كه نظر مي
با وجود) 2 

و مردم زيادي، ا
  

ترتيب قرار دادن

هاي  انواع سنت
  . د

دانش ) 2 

ان است و بسيا

ترتيب،) 2 

 زيستي كه زندگ
   دن 

  

ه از قبيل فر لغت 
  
  

حمل ك) 2 

عصب) 2 

  انداختن 
   شدن 

دادن، ا) 2 

   
 

  تهيه 
  .رست است

 بزرگي از زمين
د دارد و همچني

 صحرا 
  .رست است

نم چرا رضا به ن
  

  .رست است
 در سينما بود و

  كردن 
شتن، به نظم و ت

  .رست است
 بزرگي است و

شوند خته مي شنا
 

  .رست است
صميمي و مهربا

  . تيم
 تماس

   .رست است
كنيم در محيط

مل بود شتن، شا
 ي كردن 

  .رست است
هنگ ف زيادي فر

 ض، بجاي
(Clo 

  .رست است
 ي كردن

  .رست است

  .رست است
اجرا كردن، راه

جا ش كردن، جابه
  .رست است

 ن 
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 . د

 در حيطـه       

ل مفعـول    

ينـه داراي  
used    بـه

 يـا شـكل    
be us   يـا

cationgroup

  ب

خوب ياد بگيرند

ز آن زبـان كـه

  . كنند

عني همـان فعـل

گزي. فـاعلي دارد    
toم اصـطالح   

رت فعل سـاده
 sed to ـطالح 

  

يح، بطور مناسب

 زبان را خيلي خ

  . آميز باشد

 خودشـان را از

  اديويي
  مخابراتي 

ك  يم حركت مي

.........  

ود و فعل دوم يع

جملـه حالـت ف
نكتـة دوم. كنـد 

used to بصو
اصـ. دهد رخ نمي

  . رود بكار مي 

)9/3/1399 سوم

 درست يا صحي
  

بروند تا) خارجه

آ تواند موفقيت ي

يرند تـا دانـش

ها و امواج را موج
ره ارتباطي يا م

 راست يا مستقي

  .شود  مي

.....................ها يو

رو خص بكار مي

  فاعل+  

the m در ايـن ج
ك  ولي را بيان مي
د و فعل بعد از 
ل حاضر ديگر ر

ingح بصورت 

سي

13  

سجامع نوبت (ن 

بطور) 2 
فوراً ) 4 

 .  است

كشور خ( خارج 

ك معلم خوب مي

خارجه را ياد بگي

ريز م) 2 
ماهوا) 4 

ا فقط در مسير

تأمين............... 

ست كه ميكرو وي
  .د

همراه مفعول شخ
 

make+ خص 

manسـت كـه   

wh لت مفعوحا
كند هد، بيان مي

ت گذشته در حال
د از اين اصطالح

ختصاصي انگليس

وازدهم؛ زبــــان

مان طوالني نياز

افي ندارند تا به

بان با كمك يك

ارند يك زبان خ
 

ها ن است كه آن

............................

 راديويي اين اس
اد مناسب باشند

سبب شدن به ه
 . رود كار ميهب 
 to  +مفعول شخ

اس  نكته اول اين 
homلي  ي موصو

ده ذشته رخ مي
عادت چنين آن 

باشد و فعل بعد ي

 زبان اخ

سنجش دو

  
  

در مدرسه به زما

ضي مردم پول كا

يادگيري يك زب

عموالً احتياج د
 . فزايش دهند

  چيست؟ 
   ) ا
    

اين) ها يكرو ويو

...بوسيله ) رزي
  طريق فضا

و امواج)  ويوها
توانند بسيار زيا 

ي وادار كردن، س
 toن وصدر بد

عل مصدر بدون

.ري وجود دارد
چون ضمير ربطي
دتي را كه در گذ

رود و همچ ار مي
ن، خو گرفتن مي

   
 

  ب
  .رست است

  
 مصنوعي 

  .رست است
يادگيري زبان د

  .رست است
گويد كه بعض مي

  .رست است
 مي فهميم كه ي

  .رست است
مع) صصانمتخ( 

شود، اف تفاده مي
  .رست است

ان براي متن چي
ها ميكرو ويو(ها 

هاي ميكرو ويو
  .رست است
مي(ها  ه ريز موج

  .رست است
مر برون(خارجي 

ي ميكرو ويو از ط
  .رست است

ميكرو(ها  زموج
مي) مخابرات( 

  .ست است
 make به معني

ورت ساده يا مص
فعل ساده يا فعل 

  .رست است
مر ه دو نكتة گرا

باشد چ شتباه مي
باشد كه عاد  مي

بكا ingيا بدون 
ني عادت كردن

www.sanjeshse 
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در 2گزينه   . 9

سريعاً) 1
بطور م) 3

در 4گزينه   . 9
طبق متن، ي

در 3گزينه   . 9
متن به ما م

در 1گزينه   . 9
از اين متن

در 4گزينه   . 9
كارشناسان
كارشان است

در 1گزينه   . 9
بهترين عنوا

ه موج ريز ) 1
ه ايستگاه) 3

در 2گزينه   . 9
مشكل عمد

در 3گزينه   . 9
هاي خ ارتباط
هاي ايستگاه

در 4گزينه   . 1
فرق بين ريز
براي ارتباط

    
 

 
در 1گزينه   .1

بعد از فعل
صو همواره به

+.................
در 4گزينه   .10

در اين جمله
whom اشت

معني سابقاً
اصلي فعل ي

get  به معن
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 يا پايه 

ي بصـورت     

 يك انشـاء  

that   ربـط

It is the 

ـا دليـل را       

عني زيرا و 

در گذشـته     

  اب شرط 

cationgroup

 جمله اصلي

د، جملـه بعـدي

ت كه معني آن 

tن جمله كه بـا  

 e first time

ي دوم علـت يـ

كلمه ربطي به مع

  . ود

صـورت آينـده د

  . شد
شد و جمله جو

  .ه باشد

  

عي

ن گذشته باشـد
  . شد

a بكار رفته است

در اين. دهد  مي

the mthat 

ـد و جـاي خـالي

becaus يك كل

رو سمي بكار مي

تيجه شـرط بص

باش رت آينده مي
باش اضي بعيد مي

يد گذشته ساده

)9/3/1399 سوم

جمله پيرو يا فرع

wh بصورت زمان
al در جمله باشد

aر حرف تعريف 

 : 

بالعكس هم رخ
  

man has ……

كنـ د را بيان مي

  د 
  . د
seرود و كلمه  ي

 همراه عبارت اس

 ساده و جمله نت
  . است) ل

جواب شرط بصور
مل يا ما ذشته كا

يا شرط با ifله 

   

14  

سجامع نوبت (ن 

 ج

henجمله بعد از 

lreadyه كلمه 

در اين سا ختار 
:براي مثال. شود

 

هد بود و ب ي خوا
. ي ارتباط دارد

………

 همچنين تضاد

رود مله بكار مي
رود سمي بكار مي

ت اسمي بكار مي

باشد و به ز مي

بصورت گذشته
would   +فاعل

ساده و جمله ج
يشه بصورت گذ

  . است 
جمل.  شده است

  مثبت 
  ل مثبت  

   له اول منفي

جمله اول منفي
 

وازدهم؛ زبــــان

ي باشد و اگر ج
صوصاً زماني كه

.بكار رفته شود
شان داده مي ش

–five   two
  مفرد    

هاي جمله منفي
له به جمله اصلي

باشد و سمي مي

 براي ربط دو جم
همراه عبارت اس
 به همراه عبارت

فدار يا حمايت ا

زمان آن ب ifط 
– could – m

حال س ifشرط يا 
همي if شرط يا 

woul  +فاعل(
اال توضيح داده

جمله اول م+   ,
, an  +جمله اول

  +, and  +جمل
ne  +, and  +ج

 .باشد مي) نين

سنجش دو

 مفرد

ك كلمه ربطي مي
باشد و خص د مي

 بصورت جمع ب
نش) ـ( خط تيره 

 five A يا 

 – hundred –
    مفرد        

تاه در انته لي كو
تاه در اين جمل و

صورت عبارت اس

گرچه يا گرچه
وه بر، براي، به ه
رغم يا با وجود

ي به لطف، طرف

جمله شرط. اشد
might+  ساده 

ست كه جمله ش
 است كه جمله

ld – could –

باشد كه در با ي

  : باشد  مي

and so+ بت 

ndفاعل دوم + 

فاعل دوم+ في 
either +ثبت 

و همچن(اي باال 

   
 

  .رست است
w به عنوان يك

ل يا ماضي بعيد
  .رست است

ب با اعداد نبايد
 مي باشد كه با

o – month –

comp word
 مفرد            

  .رست است
ثبت باشد، سوال
ست و سؤالي كو

  .رست است
 در اول جمله بص

  . ند
Alth به معني اگ

be به معني عالو
 dبه معني علير

  .باشد 
in fav به معني

  .ست است
با ي نوع دوم مي

فعل اصلي(ني 
رطي نوع اول اس
طي نوعي سوم

ha  +– might

رطي نوع دوم مي
  .رست است

ختار زير اس سا
  : ت مثبت

فعل كمكي مثب 
+ كمكي مثبت 

  : ت منفي
فعل كمكي منفي

فعل كمكي مث +
ها ختار ي تمام سا

www.sanjeshse 

اسم 
 مفرد

در 3گزينه . 10
whenكلمه 

گذشته كامل
در 4گزينه . 10

صفات مركب
پانصد كلمه

 baby old

positions
             

  
در 2گزينه . 10

اگر جمله مث
داده شده اس

در 3گزينه . 10
جاي خالي
كن  داللت مي

1 (hough

2 (esides

3(espite 

كه مي چون
4 (our of

در 1گزينه . 10
جمله شرطي

يعن. باشد مي
شر 3گزينه 
شرط 4گزينه

)p.p  +ave

شر 2گزينه 
در 2گزينه . 10

جمله بر اسا
براي جمالت

+فاعل دوم 
Too +فعل

براي جمالت
Either  +ف

+فاعل دوم 

معني: جه تو
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ختار زير  سا

w  در حالت

  . ل گرفت
  ن

دانـان،   يك

هـاي   ليـت    

بـه  سـبت  

  . باشد ن مي

د و خـروج   

cationgroup

به س. كردن است

whoseهاي  تار

شكيل شد يا شكل
شأت پيدا كردن

 

بر اساس فيزي. د

  ها  توده) 4  

عمليـات يـا فعال

  شيني

نسمنـي بـدن را      

  

ل منبسط شدن
    تن

 در چرخـه ورود

  

 شدن يا وادار ك

خت به سا. باشد ي

 زنده در دريا تش
ناشي شدن يا نش
  معالجه كردن

شوند خته مي شنا

 ها، دارايي گي

را براي انجـام ع

شيگزيني يا جان
  ي 

 تـا سيسـتم ايم

  ردن
، تركيب كردن

سال نوري در حال
دن، افزايش يافتن

  .  كردن

قش خودش را

  ها  ، شاخص

)9/3/1399 سوم

عث انجام كاري

بيان مالكيت مي

دات جو ه و از مو
آغاز شدن، نا) 2
رفتار كردن،) 4

ها ش عنوان اتم به

خواص، ويژ) 3 

نايي يك فرد ر وا
  
متناوب، جا) 2 
فكري، ذهني) 4 

شـوند ريق مـي 

اري كرنگهد) 2 
ادغام كردن،) 4

ر هر ميليون سا
منبسط شد) 2 
سازي شبيه) 4 

ها وظيفه يا نق ن

  ها نسخه) 2 
ها، گير ازهاند) 4 

15  

سجامع نوبت (ن 

 آن سبب يا باع

  شونده ب

whose براي ب

  اسم +  
  اسم + 

شته دور آغاز شد
 
 4

اند كه ب يل شده
 

  د

شود تا تو يه مي
. گيري نمايد زه

 
 

 و به بيماران تزر

 
 4

مايل بر ثانيه، د
 
 

ت، هر كدام از آن

 
 

وازدهم؛ زبــــان

ي است و معني

h

g
فاعل سبب+ 

eربطي موصولي 

whose+ سم 

+ whose+ سم 

طح زمين از گذش

ار ريزتري تشكي
 . باشند  ما مي

ها، فوايد مزيت) 2

تهي) IQ(هوشي 
ل مسئله را انداز

شوند  تهيه مي

 ن، اجرا كردن

عت پنجاه م ك سر

بندي شده است

سنجش دو

ر يك فعل سببي

have / has / h

get,gets / g

ي درباره ضمير ر
  . د

ا+ فاعل ....... + 
اس+ فعل ...... + 

 نفت در زير سط
  

   كردن

ان از اجزاء بسيا
 دنياي فيزيكي
  2

ستاندارد بهره ه
رائه دليل و حل

   د
  

هاي مضر كتري
  . نند
، اداره كردن)دارو

  

كه جهان با يك
  

   دن

ب يا دهليز تقسيم
  . دهد ي

  
   فظه

   
 

  .رست است
ختار در اين سا 
   

had+ ول شي 

got

  .ست است
له نكته گرامري

جه كنيد اعلي تو
:     ...............لي
:       ...............ي

  .ست است
كنند كه فكر مي
 كردن

كردن يا تأييد ك
  .ست است

ها خودشا ولكول
ختار  اساسي سا
 وك، قالب

  .رست است
ي، يك آزمون ا
يل استدالل يا ا
كافي، خيلي زياد

  فضول
  .ست است

ها يا باك  ويروس
 خاص حفظ كن

د(تزريق كردن 
  كردن 

  .رست است
شده اين است ك

 دن
ص دادن، تميز داد

  .رست است
 به چهار حفره ي

ت تپش انجام مي
 ها، گنجايش

ها يا محف  دهليز

www.sanjeshse 
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درس 4گزينه . 1

اين جمل در
مفعولي و فا
حالت مفعول
حالت فاعلي

  واژگان 
درس 2گزينه . 1

دانشمندان ف
تعيين ك) 1
تصديق ك) 3

درس 1گزينه . 11
حال مو ره به
ها اجزاء اتم
اجزاء، بلو) 1

در 4زينه گ. 11
از نظر تئوري
فكري از قبي

وان، ك فرا) 1
كنجكاو،) 3

درس 1گزينه . 11
ها از واكسن
هاي بيماري

دادن يا ت) 1
پيشنهاد) 3

در 2گزينه . 11
نظرية ارائه ش

دفع كرد) 1
تشخيص) 3

در 3گزينه . 11
قلب انسان

خون بصورت
ه ظرفيت) 1
ها، حفره) 3
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باني مـالي      

ده احتيـاج    

   كردن

ي و لـذت   

ف اولين بار 

  گ

  . د
  ل، مورد

وبـت قـرار      
 .  

چنـين بـه       

  ق

گوينـد    مي

) كيفيـت (  

فيك بسيار 

cationgroup

مين يـا پشـتيب

  دن
  

هـا در آينـد  آن  

ك) 4   نگهداري

گرايـي ت، واقعيـت  

  ط دادن

رسد اين كشف ي

حلقه، زنگ) 4 

ًال يكسان هستند
نمونه، مثال) 4 

سـب دمـا و رطو
كنند آزاد مي) و.

ي شـدند و همچ

بطور دقيق) 4 

ها براين آن بنا. 

ارد، باال بـردن

كه تراف چون. شد

  

هـا تـأ ير كشـور 

تيباني مالي كرد
ن كن شد ن، سا

هاي مـا بـه  نوه

 كردن

هتر و با كيفيـت

  
شرح دادن، بسط

بنظر مي. كنند ي

ر باشند، معموال
 ش 

ت شـرايط مناس
جو(ژن را به آن 

  ن
  

كشـته و زخمـي

 ب و درست

.كند  بدرفتار مي

زي را به استاند
  ن

كش من طول مي
  . ن كنم

)9/3/1399 سوم

 و با پول از ساي

تأمين و پشت) 2
تصفيه كردن) 4

كان و زيرا كود 

جلوگيري ك) 3 

نگي و صداي به

جذب كردن) 2
با جزئيات ش) 4

دشان اضافه مي

 ساقه) 3 

يا از هر نوع ديگر
تنش، كشش) 3

عرض نور تحت م
كنند و اكسيژ ي
بازرسي كرد) 2
جذب كردن) 4

 و هزاران نفـر ك
  . رد شد

بطور مناسب) 3

ها بطور ب ت با آن

رساندن چيز) 2
جبران كردن) 4

عت براي م سا 3 
كارم نقل و مكان

16  

سجامع نوبت (ن 

كشور خودشان

 
 4

.نگهداري كنند

  

 از فيلم، فيلم رن

 
 4

ك حلقه به خو
  . ي انجام شد

 

هاي ميگرني و يا
3  ه

هان در سبز گيا
ز جو استفاده مي

 
 4

شهر اتفاق افتاد
ب و خسارت وار
 3

كه او در شركت 
  . د

 
 4

كنم و روزي مي
 نزديك محل ك

وازدهم؛ زبــــان

ادله پول مردم ك

تا منابع دنيا را ن

توسعه دادن) 2

يا صفحه بزرگ

ها هر سال يك آن
د معروف ايتاليايي

 تنه درخت) 2

ه د تنش يا سردر
هيجان، عاطفه) 

هاي س تي بخش
ي اكسيد كربن از

ول شب در آن ش
ه به شدت آسيب

 بطور شديد) 

فر هستند چون
ش را تحمل كنند

ار رفت و آمد م
سه ماه آينده به

سنجش دو

خارجي را با مبا

  
  

همكاري كنند ت

  2

ي از قبيل پرده ي
   

   
   ن

شوند، آ مسن مي
قاش و دانشمند

  2

ز نوع معمولي ت
 2(

شده است كه وقت
هان دي سبز گيا
    گرفتن
    داشتن

حشتناك در طو
ي اين زمين لرز

 2(

شان متنف شركت
اش فتار نامناسب
  

   فتن 

 تهران به سر كا
 دارم در طول س

   
 

  .رست است
رت و مسافرت خ

 ي كردن
 ذاري كردن
  .رست است

هاي دنيا بايد ه ت

 ردن
  .ست است
سازي درن فيلم

.اند  فزايش داده
دادن، باال بردن
 نگهداري كردن

 .رست است

ي كه درختان م
ردو داوينچي، نق

 شعبه
  .رست است
ها از ها، خواه آن

 سعت
  .رست است
خته ش الني شنا
هاي س ن قسمت

گ ض قرار دادن يا
ردن، مشاركت د

  .سترست ا
سيار شديد و وح
ي اداري در طي

 حكم و سفت
  .رست است

ندان از رئيس ش
توانند رف گر نمي

 كردن
ي كسي پيش رف

  .رست است
ظه با اتوبوس در

اما قصد. د دارد

www.sanjeshse 
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مردم و ملت

  . دارند
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درس 1گزينه . 11
هاي مد روش

مخاطب را ا
افزايش د) 1
حفظ يا) 3

در 4گزينه . 12
همان طوري
توسط لئونار

خه، ش شا) 1
در 3گزينه . 12

ه دعلل سردر
اندازه، وس) 1

در 1گزينه . 12
به مدت طو

گيرند، آن مي
در معرض) 1
كمك كر) 3

در 2گزينه . 12
يك زلزله بس

ها ختمان سا
بطور مح) 1

در 1گزينه . 12
بعضي كارمن

ها ديگ كه آن
تحمل ك) 1
پاي پا به) 3

در 4گزينه . 12
در اين لحظ
زيادي وجود
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ن دورتـر را   
زمان فعـل  
شـته سـاده   

law inst 

ط بصـورت      

 كـه فعـل   

رت مصـدر  
خـودش را     
عولي است 

 theريـف   

ـيلي بكـار       
 to فعـل      

Half / tw 
Four tim 

cationgroup

  دن

ميشه يك زمـان
كند و اگر ز  مي

گذش whenي   

tead of histo

ـا نتيجـه شـرط

 ديگر اين است
  . ه شود

wou فعل بصور
ـخص قبـل از خ

who حالت مفع
رود و حـرف تعر

د برتـر يـا تفصـ
فتـه شـود اگـر

 . د

wice / three 
mes / five tim

  : ست

  

   كردن
كردن، سفر كرد

رود و هم كار مي
ذشته تغيير پيدا

 از كلمـة ربطـي
   

oryي مفعـول  

 جمله جـواب يـ

 عل

ing نكته. باشد
استفاده toر با د

uld likeعد از 

   who اسـم شـ
omختار داراي  ا

ر جمع بكـار نمـي  

با صفت يـا قيـد
re .در نظـر گرف
--as جه كنيد تو

times + as 
mes

ل به قرار زير اس

  .صبر كنيد
  . د

)9/3/1399 سوم

حل و فصل) 2 
رفت و آمد ك) 4

راي بيان آرزو بك
حال باشد به گذ

جمله بعدسؤال 
.مل باشد شته كا

كه فعل داراي ون

ته ساده باشد و

 would –  +فاع
 

gم بايد بصورت 

يد بصورت مصد

د و همچنين بع
د كـه در واقـع

سا. رود  بكار مي
line بصورت جم

رود و هرگز ب مي
entingبا فعل   

-------asد با 
much / man

ختار آن فعل  سا

يك دقيقه ص) 2
نگران نباشيد) 4
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سجامع نوبت (ن 

 
 4

بر» اي كاش«ي 
ود در جمالت ح

در اين س. كند  ي
يد بصورت گذش
 اشتباه است چو

بايد گذشت ifيا 

– could - m

 ه جواب شرط 
ن فعل يعني دوم
هدف است كه با

باشد  درست مي
t باشد درست مي

نات شياء يا حيوا
on  هرگز كلمهe

.  

بكار م as+ قيد 
st در اول جمله

داداعر به همراه 
ny + as ……

ment هاست ك
  فاعل + 

me باشد مي .  
  

 
 4

وازدهم؛ زبــــان

 )ه

we /  به معني
 به شرايط موجو
يد تغيير پيدا مي

Reza wish باي
مالً كا باشد  مي 4

  .كل مجهول

كه جمله شرط ي

might+ي ساده 

             جمله
ت كه بعد از اين
بيان منظور يا ه

لت فاعلي دارد،
there is som

براي توصيف اش
n line twoد 

شود ستفاده نمي

ق/ صفت +   asر
tayingي فعل 

ختار زير به سا. د
…..

tionول با فعل 

  +mention +
entionختار  سا

descr  و غيره

 ، فهميدن)اب

سنجش دو

   ي كردن
  

ار گرامري جمله

I (He….) w

جه ن فعل با تو
مل يا ماضي بعي

hes thatعد از 

ha  4در شماره
نه به شكم باشد 

باشد ك ي دوم مي
  يعني . د
 +if  +فعل اصلي

                  
است finishعل 

the cin براي ب

كه حال whoي 
meone on lin

ب whichصولي 
ته ديگر در مورد

باشد، اس مراه مي

ختار  غيره با سا
هنگي  جمله هما

باشد to rentد 

كاربرد دو مفعو  
t  +مفعول شي

نند س رد كه هما
ribe, prove, 

   .م
حسا ك يا صورت

   
 

گيري دادن، كناره
 ردن

ساختا(ي جمله 
  .رست است

wishختار  ه سا

يعني اگر زمان. د
م د به گذشته كا

براين جمله بع نا
ad been stud

جمله بايد معلوم
  .رست است

ت جمله شرطي
ذشته ساده باشد

+فاعل + ه ساده 
ط جمله         

فعجمله در اين 
nemaت اسمي 

  .رست است
ه ضمير موصولي

ne twoو  رود 

ضمير موص. ندك
شتباه است و نكت
ي كه با عدد هم
  .درست است
three time و

ته ديگر در اين
 فعل بعدي بايد

  .رست است
ي در اين جمله

to+ ل شخصي 

گر هم وجود دار
suggest, rep

  ن
  .رست است

آورم مين فرصت 
چك(يا پر كردن 

www.sanjeshse 

استعفا د) 1
اعالم كر) 3

ترتيب اجزاي
در 3گزينه . 12

در اين جمله
كند بيان مي

گذشته باشد
باشد و بن مي

diedگزينه 

باشد و ج مي
در 2گزينه . 12

گزينه درست
آينده در گذ
فعل گذشته

شرط         
نكته ديگر د

عبارت بعد از 
در 1گزينه . 12

در اين جمله
to ر بكار مي

ك توصيف مي
مالً اش كه كا

قبل از اسمي
د 3گزينه  . 12

es, twice

نكت. رود نمي
stay ،باشد

در 2گزينه . 13
نكته گرامري

مفعول...... + 
هاي ديگ فعل
port: مثال

كاربرد زبان 
در 3گزينه . 13

در اولين) 1
تكميل ي) 3
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  دن 

  شتن

  ردن 

  يا كردن

cationgroup

   

 

  متأسفم) 4 

  

 

 احوال چطوره؟

  

  وع

 كردن  سيسأ

هشدار داد) 4  

تأثير گذاش) 4  

حمايت كر ) 4 

گم شدن ي) 4 

  باال) 4 

  

  .ران نباشيد
.كنم ن فكر نمي

  ن، گيج شدن
 ن، سبب شدن

 كنيد

  .د باشد
.كنم ميواهش 

 .ما بستگي دارد
  . كند قي نمي

ه خبر، اوضاع و
  ري هست؟ 

شكل چيست؟ 

  كه جود اين
   حقيقت 

  قيقي، عملي
دام، در شرف وقو

  تن، نوشتن
 ايجاد كردن، تأ

 ي كردن

 ن

 ن 

 دن

 سر

)9/3/1399 سوم

خيال، نگر بي) 2
چنين من اين) 4

اه گرفتناشتب) 2
بدست آوردن) 4

ك شوخي مي) 3

تواند آن نمي) 2
نفرماييد، خو) 4

كامالً به شما) 2
براي من فرق) 4

چطوريد، چه )2
ز ديگرآيا چي) 4

  چطوريد؟) 2
موضوع يا مش) 4

عليرغم، با وج) 2
در واقع، در) 4

بين، حق واقع) 2
در دست اقد) 4

خت آهنگ سا) 2
خلق كردن،) 4

دهي سازمان) 3 

شامل شدن) 3 

انتقال دادن) 3 

طراحي كرد) 3 

اطراف، سرا) 3 
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سجامع نوبت (ن 

 
 4

 
 4

3  نم

 
 4

 
 4

 
 4

 
 4

 
 4

 
 4

 
 4

  دن

  

  ، آسيب ديدن

  

 

وازدهم؛ زبــــان

كن خواهش مي) 

محافظت كرد) 2

رنج كشيدن) 2

زخمي شدن،) 2

مسلط شدن) 2

 در ميان) 2

سنجش دو

  
  

  
   ن

 2(

  
  

  
   

  
   ؟كنيد

   
   يد؟ 

  
  

  
  

   ردن
  

2   ن

  2

2   دن

  2

  2

   
 

  .رست است
 .خواهم ي

 .كنم  مي
  .رست است

 كردن
كردن يا برخورد 

  .رست است
  حيف

  .رست است
 .گويند ي

 .لعاده است
  .رست است

 . بگويم
.ك انتخاب است
  .رست است
 .شكلي است

ك آيا قبول مي؟ ق
  .رست است

دهيد؟ نهاد مي
كني چنين فكر مي
  .رست است

 جع به ص، را
 ه

  .ست است
 خور  دل
 ير

  .رست است
دن، تظاهرات كر

  كردن 
  .رست است
بودن ودن، حاوي
  .رست است

 داشتن
  .رست است

ن، اختصاص دا
  .رست است

 ي كردن
  .رست است

  يا امتداد
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در 4گزينه . 13
پوزش مي) 1
خواهش) 3

در 2گزينه . 13
معرفي ك) 1
مالقات ي) 3

در 4گزينه . 13
افسوس،) 1

در 1گزينه . 13
مردم مي) 1
ال آن فوق) 3

در 1گزينه . 13
صادقانه) 1
كامالً يك) 3

د 3گزينه . 13
آن چه ش) 1
موافقآيا ) 3

د 4گزينه . 13
چه پيشن) 1
چ آيا اين) 3

در 3گزينه . 13
در خصو) 1
نتيجه در ) 3

درس 1گزينه . 14
ناراحت،) 1
مسن، پي) 3

در 4گزينه . 14
نشان داد) 1
مشاهده) 3

در 2گزينه . 14
مل بو شا) 1

در 1گزينه . 14
احتياج د) 1

در 2گزينه . 14
وقف داد) 1

در 4 گزينه. 14
نگهداري) 1

در 3گزينه . 14
در طول) 1
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  سئولين

  

  هده

cationgroup

مات، مس مقا) 4 

  مقصد ) 4 

حمايت از) 4 

پيمان، معا) 4 

  ن 

  

 خيرات

 طفه 

 يا عاطفه 

  هبي، مأموران
  وامل

   

  ي معاني 
   سخنراني 

  حاطه كردن 
، تأسيس كردن

  . ح شد

 

)9/3/1399 سوم

ها، خ خيريه) 3 

هيجان، عاطف) 3

  ) شك

احساس ي بي) 3

 ظرفيت ) 3

مبلغين مذه) 2
ين، عومأمور) 4

كشف كردن) 2
  ختن  شنا) 4

عي ارتباط، تدا) 2
ارائه، تقديم،) 4

محاصره يا اح) 2
بنيان نهادن،) 4

 توسعه و مطرح

 كند؟  صيف مي
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سجامع نوبت (ن 

 

 3

موش(رتاب كردن 
 گان 

 3

  3

 
 4

 
 4

 
 4

 
 4

حان نقشه،  طرا

  ت؟

  دهد؟   مي

ختار متن را توص

وازدهم؛ زبــــان

 ها سازمان) 

 تنوع ) 

، پر)كشتي(تن 
گ شد عني زخمي

 نظر از  صرف) 

سند، گواهي ) 

   

ي در نتيجه كار

نيست ك درست 

ونيك را تشكيل

دهي يا ساخ مان

سنجش دو

 2(

 2(
 

  ن
خت ن، به آب اندا

به مع theعريف 

 2(

 2(

   ن 
  

   دادن 
 منتشر كردن 

  
  

  
    

كت سطح زمين

اي يه حركت قاره

ة نظرية تكتونيك
  . پيشنهاد شد

يك صفحه تكتو
  ها  س تر اقيانو

ترين شكل سازم

   
 

  .رست است
  

  .رست است

 .درست است
دن، مربوط بودن

ختن ردن، راه اندا
شدن، با حرف تع

  ختن  دا
  .رست است

  عليرغم 
  .رست است

 شيوه 
  .رست است
بانان  صلح، صلح

  
  رست است

دن، اختصاص د
ن، رها كردن، م

  .رست است
 مسابقه 

  
  .رست است

 كردن 
دادن، باال بردن

  ب
  .رست است
  ن چيست؟ 

رات درباره حرك
  .رست است

كند كه نظري مي
  .رست است

 موارد زير دربارة
حان نقشه  طرا

  .رست است
تن، چه چيزي ي
ن و كف يا بستر

  .رست است
 موارد زير به بهت
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در 2گزينه . 14
ها دولت) 1

در 1گزينه . 14
 هدف ) 1

د  3 گزينه. 14
نگران بو) 1
شروع كر) 2
زخمي ش) 3
به دام اند) 4

در 2گزينه . 15
با وجود،) 1

در 4گزينه . 15
روش، ش) 1

در 3گزينه . 15
حافظان) 1
زندانيان )3

در 1گزينه . 15
وقف كرد) 1
آزاد كرد) 3

در 2گزينه . 15
رقابت، م) 1
سازمان) 3

در 4گزينه . 15
ك تحقيق) 1
افزايش د) 3
درك مطلب 
در 3گزينه . 15

موضوع متن
ـ توسعه نظر

در 1گزينه . 15
متن بيان م 

در 4گزينه . 15
يك از كدام

ـ آن توسط
در 1گزينه . 15

بر اساس مت
سطح زمين ـ 

در 4گزينه . 16
يك از كدام

erv.ir

47

48

49

50

51

52

53

54

55

 
56

57

58

59

60



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

  ست؟ 
  . شود

  

  وم 

cationgroup

  

يك اسم غلط اس
ش  تب يونجه مي

زمان سال) 4 

عطسه مدا) 4 

  كند؟  يدا مي

  

. است............. 

اي ي جه تا اندازه
ه است كه باعث

  شود؟ 
 يمي 

 ي 

رشد و توسعه پي

)9/3/1399 سوم

.  

  . د

 3 ......................

  . ا كند

صطالح تب يونج
ragw نوعي گياه

ش  هوا بحث نمي
آب و هوا اقلي) 3

آبريزش بيني) 3

كجا تب يونجه ر
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سجامع نوبت (ن 

گيرند ث قرار مي

كند چه بحث مي

گراف شماره پارا

  . ست
  هوا

اد گسترش پيد

ضيح دهد چرا اص
weed. شود مي

افشاني در  گرده
 3

  ت؟ 
3  مز 

ه، چه موقع و ك

وازدهم؛ زبــــان

  شده است؟ 
نمك مورد بحث

واد معدني درياچ

در پ» ده يا زياد

اس...................... 
ف شرايط آب و ه

تواند بسيار زيا ي

  

كند كه توض ك مي
ابروسياه باعث م

كننده ل تعيين
 ارتفاع ) 

نجه نيست تب يو
هاي قرم چشم) 

نه كند كه چگو ي

سنجش دو

  .  بوجود آمد

دهي ش سازمان ن
 درياچه بزرگ ن

ربارة محتوي مو

گستردبسيار «ة 

...................ربارة 
ر دوران مختلف

آيد، درياچه مي ي

  ن چيست؟ 
تب يونجه رباره 

 موارد زير كمك
افشاني گياه ا ده

عنوان عامل تن به
 2(

اي از ت م يا نشانه
 2(

سيم و توصيف مي
 

   
 

 از فرضيه ديگر
  .رست است
متن عات در اين

نظير از صيات بي
  .رست است

اساساً در 2ماره 
  .رست است

 معني براي واژة
  ع يا گسترده
  .رست است

اساساً در 3ماره 
سعت درياچه د

  .رست است
 شدت باران مي

  .رست است
ان براي اين متن
تباه و حقايق در

  .رست است
يك از تن، كدام

غلب بوسيله گرد
  رست است

زير در مت موارد 

  .رست است
 موارد زير عاليم

 
  .رست است

ها ترسي  پاراگراف
 متن  2شماره 
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يك فرضيه
در 3گزينه . 16

ه اطالعچگون
ـ دو خصوص

در 1گزينه . 16
گراف شم پارا 
در 2گزينه . 16

ترين نزديك 
بسيار وسيع 

در 4گزينه . 16
پاراگراف شم
ـ اندازه يا وس

در 2گزينه . 16
وقتي كه به

در 1گزينه . 16
بهترين عنوا
تصورات اشت

در 3گزينه . 16
بر اساس مت

نجه اغ تب يو
در 2گزينه . 16

يك از كدام
 امكان ) 1

در 1گزينه . 16
يك از كدام

تب باال ) 1
در 3گزينه . 17

يك از كدام
ـ پاراگراف ش

 

erv.ir

61

62
 

63
 
 

64

65

66

67

68

69

70


	صفحه اول.pdf (p.1)
	zaban-12 nobate sevom.pdf (p.2-21)

