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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)20/2/1398(  
  )يازدهم( ناـــبز  

  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز 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   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود،   از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

  . ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

11از  11آزمــــون   
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 .درست است 2گزينه  .1
 )آوربخش، نشاطشادي: مفرّح(

 .درست است 3گزينه  .2
كلك زدن، : قال كردن) (گره، پيچيدگي: عقده) (انگاريآسان گرفتن، ساده: مسامحه) (سنجه، خالص، مقابل غش و ناپاكي: عيار(

 )كمين كردن براي شيطنت

 .درست است 4گزينه  .3
 )مجروح، زخمي، خسته: افگار) (سازگار گردانيدن:  توفيق) (تنياز، ضرور: دربايست) (سريع: خيرخير(

 .درست است 1گزينه  .4
 چابك و فرز

 .درست است 3گزينه  .5
 غازيقتيل عشق شهيد است و قاتلش 

 .درست است 4گزينه  .6
 )حميدي شيرازي: درياي گوهر) (رسول پرويزي: دارشلوارهاي وصله) (حسن انوري: فرهنگ بزرگ سخن(

 .درست است 2گزينه  .7
 )جبران خليل جبران: پيامبر و ديوانه) (محمد بن منور ميهني: اسرارالتوحيد) (جمال ميرصادقي: ادبيات داستاني(

 .درست است 1گزينه  .8
فاقد » 4و  3،  2«استعاره ابيات : دست عقل) 4استعاره از محل كسب معرفت گ : خرابات) 2شراب استعاره از معرفت گ) 2گ 

 .انداغراق

 .است درست 3گزينه  .9
- طور كه مالحظه ميوجود و سجود واژة قافيه همان) (4گ ) ببينم و بچينم واژة قافيه) (2گ ) واژة قافيه ←تن و من) (1گ 

 .وجود دارد» جناس ناهمسان«فرماييد در همة ابيات مذكور 

 .درست است 4گزينه  .10
 نگران و مضطرب - 2گر نظاره - 1. ايهام دارد» نگران«در اين بيت 

 .درست است 2گزينه  .11
 .شودنگاري محسوب ميمتن، منتخبي از گلستان سعدي است و حكايت

 .درست است 1گزينه  .12
 نهاد ←در چمنم » م«مسند،  ←متمم، مرغ  ←مسند، من  ←سزا (

 .درست است 3گزينه  .13
 .اوفتد خوش خوري ــَ تچو دير به دست 

 .درست است 4گزينه  .14
 .تضمن است» 4«گزينه . مترادف است» 3و  2، 1«رابطه معنايي گزينه 

 .درست است 2گزينه  .15
 )بند گردن ←بند گردن) (كاله شب ←شب كاله ) (آبِ گل ←گالب (

 .درست است 1گزينه  .16
  )مركب: تهيدست) (وندي ←چاره بي(

 .درست است 3گزينه  .17
 )ص م ص م= شانه، ماهي ) (ص م ص= ماه، سيب ) (ص م  ص ص= بيخت، فرد (

)2(و نگارش )  2(فارسي   
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 .درست است 1گزينه  .18
 )مضارع التزامي: بيايد) (ماضي مستمر= خواندند داشتند مي) (استمراري ماضي= كردند مي) (ماضي بعيد= شده بود (

 .درست است 4گزينه  .19
 .مدارا و سازگاري بهتر از جنگيدن است: 4مفهوم بيت 

 .درست است 2گزينه  .20
يابي و را در ميزيرا به چشم بصيرت آن . دانم كه تو از اين هواخواهي با خبرياي جان عزيز، دوستدار تو هستم و مي» ب«معني بيت 

 .شوددريافت مي» د«همين مفهوم از بيت . دانيعرض حال نانوشته را مي

 .درست است 3گزينه  .21
ها برداشته شود، وصل اگر اين حجاب. نتيجه است و حجاب و حايلي بين عاشق و معشوق استتعلّق خاطر داشتن، بي: معني بيت
 .گيردصورت مي

 .درست است 4گزينه  .22
 .چنين مفهومي دارد» 4«بيت . روي استبهترين كارها، ميانه: المثلمعني ضرب

 .درست است 1گزينه  .23
 .شوداز ابيات دريافت نمي» 1«مفهوم گزينه 

 .درست است 2گزينه  .24
. اگر از گزند دشمن در امان نيستي با احسان و نيكي كردن در حق او، زبانش را ببند و او را وادار به سكوت كن: معني بيت سؤال

 .شوددريافت مي» 2«مفهوم از بيت همين 

 .درست است 4گزينه  .25
» 4«بيت . زيرا اوضاع روزگار، يكسان نيست. كه توانايي ندارند، با قدرت برخورد مكنبا زيردستان و كساني: »3، 2، 1«مفهوم ابيات 

  .مفهوم ديگري دارد
  
  

  
 .درست است 3گزينه  .26

، دلهايتان را با )تفاوت ساختار(كرديد  ـ دشمني مي) زائد(، و )ه لحاظ نشدهدر ترجم» إذ، ف«(هاي،  نعمت: خطاها به ترتيب
 .ـ ذكر كنيد) تفاوت ساختار(يكديگر 

 .درست است 2گزينه  .27
 )تفاوت ساختار... (ندارند ـ زبان، دل ـ چيزهايي را كه : خطاها به ترتيب

 .درست است 1گزينه  .28

ـ ) تفاوت ساختار... (، توقّف نكن، جبران كردن )تفاوت ساختار(ـ  بركاري ) اظ نشدهدر ترجمه لح» لك  «(كه، قطعا، : خطاها به ترتيب
 ، عوض كني)تفاوت ساختار(نيست ... پايدار نباش، امكانِ 

 .درست است 1گزينه  .29
  )فاوت ساختارت(شود  آشكار مي... ـ همه چيز ) تفاوت ساختار(كند ـ مورد مشورت قرارگيرد  كند، دور مي نزديك مي: خطاها به ترتيب

 .درست است 4گزينه  .30
هاي  ترجمه نشده، پل» و«، )زائد(ها  ، پل صادقانه، گسترش دهند ـ زيرا آن)تفاوت ساختار(دوستدار اين هستند : خطاها به ترتيب

 .اي ـ خوششان آمده، پل صادقانه

 .درست است 3گزينه  .31
ترجمه نشده ـ آن » هذه«، )تفاوت ساختار(ـ و اين تجارت است ) زائد(، ديگر )تفاوت ساختار(ها  در بينِ زبان: خطاها به ترتيب

  )تفاوت ساختار(، تجارت است كه )زائد(
 

)2(عربي، زبان قرآن   
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 .درست است 3گزينه  .32
ـ ) كشور زيبايت: تفاوت ساختار، ص(، زيباست )كني جذب مي: ص(، جذب كني )به چه چيزي؟: ص(هر چه : خطاها به ترتيب

 .سازمان يونسكو گنبد قابوس را در ليست ثبت كرد): سازمان: ص(ظم طور من ـ به) كند حمل مي: ص(كند  تحمل مي

 .درست است 1گزينه  .33
 )مطالعه نكند... كسي كه : ص(كنند  مطالعه نمي... كساني كه 

 .درست است 3گزينه  .34
 )تفاوت ساختار(، برنامج ـ يقدرون النجاح ينجحون... هل : خطاها به ترتيب

 .درست است 2گزينه  .35
 رأينا، يطير، شجر، شجرات ـ سنجاب، أشجار :خطاها به ترتيب

 .درست است 1گزينه  .36
 مفعول به: ص(ماء ،تصبح«بسبب وجود ةمخضرّ: ص( ةٌمخضرّ، )ماء«( 

 .درست است 4گزينه  .37
ًسة: ص( مدرِسهصارت«، بسبب وجودةنظيف: ص( ةٌنظيف، )، اسم مكانمدر«( 

 .درست است 1گزينه  .38
 )استفعال: ص(ـ افتعال ) مزيدثالثي: ص... (ـ حروفه ) يبتينللقر: ص(للقريبين : خطاها به ترتيب

 .درست است 2گزينه  .39
  )اسم تفضيل (:ـ اسم مبالغه ) »تفعل«ر علي وزنتفكَّ: فعله: ص... (ـ فعله ) ةاألصليمن األعداد : ص( ةالترتيبيمن األعداد : خطاها به ترتيب

 .درست است 4گزينه  .40
فاعله : ص(» الخبز«ـ فاعله ) ثمر، مذكر: مفرده: ص(، مؤنث ةثمر: ـ مفرده) شجرات: جمعه: ص(أشجار : جمعه: خطاها به ترتيب

 » ةشجر«

 .درست است 3گزينه  .41
 . باشد اين گزينه پاسخ مي» لهذه القوي ةمقاومليست  ةالساقطالقطرات «با توجه به عبارت 

 .درست است 1گزينه  .42
 .با توجه به سطر اول از متن، اين گزينه صحيح است

 .درست است 2زينه گ .43
 .مطلب اين گزينه صحيح نيست) شود درهمة جهات پخش مي(با توجه به معني گزينه 

 .درست است 1گزينه  .44
 .اين گزينه صحيح نيست) كاري را براي اول بار انجام دهي و تكرارش نكني(با توجه به معني 

 .درست است 4گزينه  .45
 هاي ديگر اسم تفضيل نيامده اما در گزينهجمع أفضل و اسم تفضيل است، » أفاضل«در اين گزينه 

 .درست است 1گزينه  .46
 .آمده است) ابدا، أجرًا، كاذبا(ها فقط يك اسم نكره  در هر يك از ديگر گزينهاما آمده، ) شجرتان، عجيبتان(در اين گزينه دو اسم نكره 

 .درست است 4گزينه  .47
  .آمده و معادل ماضي استمراري در فارسي است» رأيت«بعد از فعل ماضي » تبحث«در اين گزينه فعل مضارع 

 .درست است 2گزينه  .48
معادل ماضي مطلق يا نقلي منفي در فارسي است، لذا اين گزينه صحيح است كه از  جهت صيغه و باب هم » لم تتعلّميٍ «فعل 

 ها چنين نيست مطابق است و ديگر گزينه
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 .درست است 1گزينه  .49
 .است» بود«به معناي » كان«در اين گزينه  امامعناي داشت آمده،  به» لـ+ كان «ها  در همه گزينه

 .درست است 3گزينه  .50
و با توجه به مرفوع بودن ) شوند نمي نزديككساني كه چيزي را دوست مي دارند و آن برايشان بد است به آن (با توجه به معني 

 .رد، اسلوب شرط در اين گزينه وجود ندا)وجود نون اعراب(فعلهاي مضارع 
  
  
  

 
 .درست است 3گزينه  .51

  .خوانند ناميده و دانشمندان اسالمي آن را معجزه مي» آيت«العادة پيامبران را  قرآن كريم كارهاي خارق 
 .درست است 1گزينه  .52

  7آيه / ةبينسوره مباركه  
  ةالبريان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير 

 .درست است 4گزينه  .53
 . هاي با تقوا منزوي شدند و طالبان قدرت ثروت و منزلت يافتند زندگي اجتماعي مسلمانان شخصيت با ورود جاهليت به 

 .درست است 2گزينه  .54
  . كردند كرد، آن مورد را تاييد مي اگر حاكمي در موردي بر طبق دستور اسالم عمل مي

 .درست است 4گزينه  .55
سال به طول انجاميد و پس از آن غيبتي طوالني آغاز شد  69شد كه  السالم با غيبت كوتاهي شروع دوره امامت امام زمان عليه 

  . كه تا كنون ادامه دارد
 .درست است 1گزينه  .56

 . السالم در عهدنامة مالك اشتر حكيمانه و عالمانه مسئوليت كارگزاران را بيان نموده است اميرالمؤمينن عليه 

 .درست است 2گزينه  .57
شوند، بلكه همة كساني كه در برابر انجام گناه در جامعه  ند، فقط گناهكاران عذاب نمياگر گناهاني در جامعه رواج پيدا ك

 . اند نيز بايد پاسخگو باشند سكوت كرده

 .درست است 3گزينه  .58
 .تالش براي اجراي احكام الهي و حفظ استقالل كشور از وظايف رهبر جامعة اسالمي است

 .درست است 1گزينه  .59
 .استوار است» مقبوليت«و » مشروعيت«و پاية نظام و حكومت اسالمي بر د

 .درست است 2گزينه  .60
  . دهد، ابتدا در مقابل تمايالت پست درون خود شكست خورده است كسي كه در مقابل ديگران تن به ذلت مي

 .درست است 4گزينه  .61
 . غول باشيمخواهد فقط به تمايالت هر حيواني سرگرم و مش از ما مي» نفس اماره«دعوت هوي و هوس يا همان 

 .درست است 3گزينه  .62
 . روبروست» نفس لوامه«انسان در درون خود با دعوت عقل و وجدان يا همان 

 .درست است 2گزينه  .63
مندي از اين تمايالت، به  مندي از اين تمايالت را مشخص كرده تا انسان بتواند در عين بهره خداوند با احكام خود چگونگي بهره

  . سدرشد و كمال واقعي خود بر
  

) 2(دين و زندگي   
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 .درست است 4گزينه  .64
 . تمايالت داني مربوط به بعد دنيايي و حيواني انسان است

 .درست است 1گزينه  .65
  . شود توان زندگي كرد يا زندگي سخت و مشكل مي تمايالت داني الزمة زندگي در دنيا هستند و بدون آن يا نمي

 .درست است 3گزينه  .66
 . ، حيا و ايثار مربوط به روح الهي و معنوي انسان هستندتمايالت عالي مانند تمايل به دانايي، عدالت

 .درست است 4گزينه  .67
 . تر است ها در او قوي تر است يعني گرايش به خوبي به تعبير پيامبر، نوجوان و جوان به آسمان نزديك

 .درست است 2گزينه  .68
 ».ازدواج نيست تر از هيچ بنايي نزد خدا محبوب«: اهللا عليه و آله و سلم فرمود رسول خدا صلي

 .درست است 1گزينه  .69
 . شود آيد و با آمدن فرزندان كامل مي نهاد خانواده با ازدواج زن و مرد به وجود مي

 .درست است 3گزينه  .70
  21آية / سورة مباركه روم

 ...و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها 

 .درست است 1گزينه  .71
   72آيه / سوره مباركه نحل

اهللا هم  ةبنعمو رزقكم من الطيبات افبالباطل يومنون و  ةحفراله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و و
 يكفرون

 .درست است 4گزينه  .72
 . اي آفريده كه زوج يكديگر باشند، يعني در كنار هم قرار گيرند و يكديگر را كامل كنند گونه خداوند زن و مرد را به

 .درست است 2گزينه  .73
 برتري هر كس نزد خداوند به تقواست

 .درست است 3گزينه  .74
 . هاي ميان زن و مرد به جهت وظايف مختلفي است كه خالق حكيم بر عهدة هر يك از آنان نهاده است تفاوت

 .درست است 3گزينه  .75
 . شود وران بلوغ احساس مياين نياز از د. ازدواج نياز جنسي مرد و زن به يكديگر است ساز ترين نياز زمينه ابتدايي

  
 
  

 .درست است 3گزينه  .51
 .كنندبيني علمي تصور ميبيني مادي را، جهانجهان

 .درست است 1گزينه  .52
  .معادل فلسفة حيات بشري، هدف آفرينش انسان است

 .درست است 4گزينه  .53
 .ريشة غرايز و تمايالت حيواني در انسان، حيات جسماني است

 .درست است 2گزينه  .54
 .باشدالوجود ميهاي واجباز ويژگي» خودكفا بودن«هاي پديده است و از ويژگي» اشتند علت«

 .درست است 4گزينه  .55
 .جاي خداپرستي استها جايگزيني هواپرستي بهاي و اعتقادي در ميان انسانعلت اصلي بروز اختالفات انديشه

هاي ديني فرهنگ و معارف اقليت  
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 .درست است 1گزينه  .56
 .پردازدصيت خود ميخاطر دارا بودن اختيار به ساختن شخانسان به

 .درست است 2گزينه  .57
 .هاي موجود در خود به مبارزه پرداختتوان با خودخواهيبا خالص گردانيدن عمل براي خدا، مي

 .درست است 3گزينه  .58
 .باشدشوند از آن جمله خودپرستي مينام و نشان كه موجب شرك پنهاني ميهاي كوچك و بزرگ و بياز بت

 .درست است 1گزينه  .59
 .يابندآاليش در توجه به خدا به مواهب الهي دست ميهايي پاك و بيهداد

 .درست است 2گزينه  .60
 .شودعمل با ايمان راستين ارزشمند مي

 .درست است 4گزينه  .61
 .گرددباشد كه موجب پيدايش ظلم و ستم مينياز و احتياج از عوامل مهم و اساسي مي

 .درست است 3گزينه  .62
 .باشدصالح ميهاي عمل ايمان از سرچشمه

 .درست است 2گزينه  .63
 .بعد از حصول اعتقاد به خداوند، در عمل به اوامر الهي بايد سعي و تالش نمود

 .درست است 4گزينه  .64
 .اثر و نتيجة تسليم در برابر خداوند بزرگ، تقويت ايمان و افزوده شدن بر معنويات است

 .درست است 1گزينه  .65
 .ين هدايت الهي استالهامات غريزي موجود در حيوانات، مب

 .درست است 3گزينه  .66
 .باشدجويانه در انسان برخاسته از اراده و ميل انسان ميهاي تدبيري و لذّتفعاليت

 .درست است 4گزينه  .67
 .آوردوجود ميعامل مؤثر در تكامل علوم تجربي، نقص مطلق را به

 .درست است 2گزينه  .68
  .يابدعة علم ادامه نمياگر نقص نسبي در انسان از بين برود، مسير توس

 .درست است 1گزينه  .69
 .كه معتقدند علم به تنهايي قادر به حل تمامي مسائل انسان استآنهايي

 .درست است 3گزينه  .70
 .باشدبيني الهي ميتقسيم جهان به دنيا و آخرت، از اركان جهان

 .درست است 1گزينه  .71
  .انسان در آينة دين، موجودي نيمه ملكوتي و نيمه مادي است

 .درست است 4گزينه  .72
 .شودصورت سنجيده، فهميده مياگر ديدي راستين، دربارة هستي و خلوت داشته باشيم نظام هستي به

 .درست است 2گزينه  .73
 .عنوان، پيامبر باطني تعبير گرديده استدر معارف ديني از عقل به

 .درست است 3گزينه  .74
  .باشدمؤيد رابطه ميان عقل و دين مي» .ستدار اعقل كشتي است كه دين هدايت آن را عهده«: مطلب
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 .درست است 3گزينه  .75
  .سازدموجودي بالقوه كه در وجود انسان نهاده شده است، شخصيت بعدي انسان را مي

 
   
 
  گرامر و لغت: بخش اول 

 .درست است 2گزينه  .76
  .جملة شرطي نوع اول مي باشد

 .درست است 3گزينه  .77
 .ي خواهيم تمام كنيم شروع كنيمدليلي ندارد كاري را كه نم: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .78
 .باشد جملة شرطي نوع اول مي

 .درست است 4گزينه  .79
 .درست است 4با توجه به مفهوم جمله گزينه 

 .درست است 1گزينه  .80
 .كاهد ها دارد از محبوبيت شغل تاكسيراني مي مدير يك شركت تاكسيراني بزرگ گفت كه كاهش درآمد: ترجمه

 .ست استدر 2گزينه  .81
 .خواهم پنبة خودم را پرورش دهم و پارچة خودم را ببافم به من بگوييد تنبل، اما من واقعاً نمي: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .82
 .شوم تواند به من بدهد من خيلي ممنون مي تواند به من كمك كند تا او را پيدا كنم يا اگر كسي اطالعاتي مي اگر كسي مي: ترجمه

 .تدرست اس 3گزينه  .83
 .آوري از كاالهاي نمايشي دارد از ظروف سفالي عصر آهن بگيريد تا پوشاك اسكيموها موزه مجموعة حيرت) يا آن(اين 

 .درست است 3گزينه  .84
 .تا 10تا از دوستانش خواهد گفت، اما يك مشتري ناراضي به  2يك مشتري راضي و خوشحال به: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .85
 .تومبيل همچنين قصد دارند توليد آئودي و فولكس واگن را امسال در بريتانيا آغاز كنندديگر سازندگان ا: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .86
 .نظر مي رسيد، اگرچه او براي يك توضيح پافشاري نكرد مرد جوان گفت او متوجه بود اما در مورد غيبت جان از زندگيشان گيج به: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .87
  .ها شركت كردند هزاران كودك و صدها مدرسه در همة انواع فعاليتپارسال، : ترجمه

  
  Cloze Test: بخش دوم

 .درست است 3گزينه  .88
  .يك ليست از وزن مغزهاي مردان معروف و مهم تهيه كرد E.A. Spitzkaنام  در ابتداي قرن، يك دانشمند امريكايي به: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .89
 .     باشد مي " on"يست حرف اضافة مناسب براي كلمة ل

 .درست است 1گزينه  .90
 .اي وجود ندارد بين سطوح هوش مردان و زنان تفاوت قابل مالحظه: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .91
  .درست است 4با توجه به مفهوم جملة گزينه 

 )2(گليسي ان
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 .درست است 4گزينه  .92
  .كنيم تا جمله متعادل باشد ت تفضيلي استفاده ميهم از يك صف " and"پس قبل از . داريم) better(يك قيد تفضيلي  " and"بعد از 

  
  درك مطلب: بخش سوم

 .درست است 2گزينه  .93
 متن عمدتاً درمورد چه چيزي بحث مي كند؟ پيدايش يك عادت بد در ميان شاغلين : ترجمه

 .درست است 1گزينه  .94
كند؟ اين جمله عالئم  كشيده را توصيف ميزير آن خط  2اي كه در بند  كدام يك از موارد زير به بهترين نحو نقش جمله: ترجمه

 .كند يك مشكل را ليست مي

 .درست است 3گزينه  .95
 .ها كه از بانك پول قرض مي گيرند جز آن با توجه به متن، احتمال دارد همة افراد زير از به هم ساييدن دندانها رنج ببرند به: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .96
 .شود تا از دندانهايشان محافظت كنند بيماران بيشتر و بيشتري وسيلة خاصي داده ميدر متن اظهار شده است كه به : ترجمه

 .درست است 1گزينه  .97
  ." sense"گردد به  در بند اول برمي ""thatكلمة : ترجمه

 .درست است 1گزينه  .98
كند به عنوان  شاره مينويسنده در بند دوم به شكست تحصيلي، بيكاري يا از هم پاشيدن يك ازدواج يا يك خانواده ا: ترجمه

 .هاي ويدئويي انجام دهند گيرند بازي داليلي كه مردم تصميم مي

 .درست است 4گزينه  .99
 .اي است با توجه به متن جلوگيري از بازيهاي ويدئويي يك فرآيند دو مرحله: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .100
توانند احتمال موفقيت  ير وجود ندارد؟ چگونه گيمرها ميكدام يك ازسئواالت ز در متن اطالعات كافي براي جواب دادن به: ترجمه

   خود را افزايش دهند؟

  
 

  
  گرامر: بخش اول

 .درست است 3گزينه  .101
  .دروكار ميدار به ingصورت ، فعل بهwas / got used toشود و بعد از استفاده مي verb wordفعل به صورت   used toبعد از 

 .درست است 1گزينه  .102
كنيم كه در حالت استفاده مي could have + ppكنيم از تركيب در گذشته صحبت مي possibilitiesزماني كه در مورد 

  .شوداستفاده مي can'tاز  couldمنفي يا سؤالي به جاي 
 .درست است 2گزينه  .103

Us  ضمير مفعولي است در اين تركيباتsome of, a few of, each of  درست است و بعد از جاخالي دوم اسم است كه ... و
  .شودبا توجه به مفهوم جمله از صفت ملكي مناسب استفاده مي

 .درست است 4گزينه  .104
عمل  whileدر اينجا مثل  As. و مفهوم جمله قسمت اول گذشته استمراري و قسمت دوم گذشته ساده است Asبا توجه به 

  .كندمي
 .درست است 2گزينه  .105

  .شوداستفاده مي althoughجه به تضاد موجود در مفهوم جمله از با تو

 زبان اختصاصي انگليسي
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 .درست است 1گزينه  .106
made from  درست است و قسمت دومin بهترين حرف اضافه است.  

 .درست است 3گزينه  .107
 was to + have + P.Pكنيم از تركيب شده ولي انجام نشده صحبت ميبايست در گذشته انجام ميوقتي در مورد كاري كه مي

  .كندقسمت دوم هم به گذشتة ساده اشاره مي. كنيماستفاده مي
 .درست است 3گزينه  .108

  .باشدمي will youوارة سؤالي آن به صورت جمله. با توجه به اينكه جمله اصلي امري است
 .درست است 4گزينه  .109

 .ستكند از نوع شرطي صفر است كه زمان فعل در آن حال ساده اجمله يك حقيقت را بازگو مي

 .درست است 4گزينه  .110
  .استفاده شود verb wordفعل بعد بايد به صورت  importantبا توجه به صفت 

  
  لغت: بخش دوم

 .درست است 2گزينه  .111
 .گناه استهيئت ژوري از مدارك نتيجه گرفت كه متهم بي: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .112
 .ها فراهم كنيدبات در خانه براي رشد بچهعنوان يكي از والدين بايد سعي كنيد كه محيطي با ثبه: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .113
  .ها شكسته شودشوند تا قيمتبسياري از مشتريان باهوش، قبل از خريد منتظر مي: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .114
 .اي خوانندگي را شروع كردبه خاطر استعدادش، سامانتا بعد از ترك دانشگاه به صورت حرفه: ترجمه

 .ست استدر 3گزينه  .115
 .ايي براي او نخريدماين فكر امروز صبح به مغز من خطور كرد كه فردا تولد جين است و من هديه: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .116
 .تب بيمار بعد از مصرف دارو پايين آمد و حالش بهتر شد

 .درست است 2گزينه  .117
 .وارد كردآتشي كه شب قبل شروع شد خسارت قابل توجهي به كتابخانه عمومي : ترجمه

 .درست است 1گزينه  .118
 .ها هم طبق آن باالتر باشدرود كه حقوقهزينه زندگي در شهر بسيار بيشتر است اما گمان مي: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .119
 .گذرانند تا امنيت عمومي صنايع هوايي را تضمين كنندبه دنبال سقوط هواپيما، خطوط هوايي مراحل بيشتري مي: ترجمه

 .ت استدرس 4گزينه  .120
 .گفتگوها هنوز به دنبال پيدا كردن چارچوبي براي رسيدن به توافق صلح طوالني مدت است: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .121
 .ها را مطالعه كنندآموزان بايد آنها با موضوعات مختلف است كه همه دانشبرنامه تحصيلي ابتدايي شامل گروهي از درس: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .122
3/زنند كه باالي داند جزاير اقيانوس آرام چه تعداد هستند، اما جغرافيدانان تخمين ميدرستي نمي كس بههيچ     جزيره

  .وجود داشته باشد
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 .درست است 4گزينه  .123
 .شوديك پارك ملي جايي از كشور است كه توسط دولت حفاظت مي: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .124
 .يبا و تأثيرگذار بود، اما اين حقيقت كه هيچ شباهتي به آنچه واقعاً اتفاق افتاده بود نداشت به آن لطمه زدآن فيلمي ز: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .125
  .كنندگيري ميها را با واحد ميكرون اندازههاي بسيار كوچك بين اتمدانشمندان فاصله: ترجمه

  
  ساختار جمله: بخش سوم

 .درست است 3گزينه  .126
 .آمده است 3به كلمات موجود بهترين ترتيب در با توجه 

 .درست است 1گزينه  .127
  .با هم به معني فراتر از درست است above and beyondبعد از فعل كمكي قبل از فعل اصلي است ـ  truelyبهترين جايگاه 

 .درست است 4گزينه  .128
Most gardeners  ياThe most of gardeners درست است .This kind of flowers  ياThese kinds of flowers 

  .عبارت درست است in the early springدرست است و 
 .درست است 4گزينه  .129

To lend you )آمده است 4ترتيب درست در گزينه . درست است) قرض دادن به شما.  
 .درست است 2گزينه  .130

 .آمده است 2بهترين ترتيب در 

  
 نقش زباني: بخش چهارم

 .درست است 2گزينه  .131
  .هر پوند گوشت گوساله چند است. دوست دارم امشب استيك بخورم: ه آترجم

 .تا دو دالر افزايش يافته استف اما گوشت كبابي يك و نيم دالر است: ب

 .درست است 3گزينه  .132
  .منتظر ديدن ديويد هستم: آ: ترجمه

 گذرد؟كه او را ديديد چه مدت مياز آخرين زماني: ب

 .درست است 3گزينه  .133
  كنيد؟ام؛ شما اين كار را ميكنم از رانندگي كردن خيلي خسته شدهاحساس مي: آ: ترجمه

 حتماً: ب

 .درست است 2گزينه  .134
  .غذا را جايي بگذار كه از دسترس گربه دور باشد: آ: ترجمه

 .گذارمآن را در يخچال مي: ب

 .درست است 1گزينه  .135
  .ا كنسل كنممتأسفانه بايد قرار امشب ر. سالم آن، من سام هستم: آ: ترجمه

 .باشه سام به هر حال من بايد درس بخوانم: ب

 .درست است 4گزينه  .136
  .حقيقت را به شما گفتم: آ: ترجمه

 .بله، درسته؛ شوخي نيست: ب
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 .درست است 4گزينه  .137
  تكليفمان چيست؟: آ: ترجمه

 .نشنيدم استاد چي گفت. دانمنمي: ب

 .درست است 2گزينه  .138
  شناسيد؟ا ميكه آنجا ايستاده رزني: آ: ترجمه

 .امآيد آيا قبالً او را ديدهصورتش آشنا است اما يادم نمي: ب

 .درست است 3گزينه  .139
  .كنيددر اين جاده باريك خيلي با سرعت رانندگي مي! عجله نكن: آ: ترجمه

 .باشه: ب

 .درست است 1گزينه  .140
  .معلم جديدمان را دوست دارم: آ: ترجمه

  .او واقعاً با انرژي است. من هم: ب
  

 Cloze Testبخش پنجم 

 .درست است 1گزينه  .141
 .هاي زيستي در زمان يك رشته مطالعاتي استمطالعه فعاليت: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .142
 .ها بر گياهان و جانورانمدت و اثرات آنهاي زماني كوتاهريتم: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .143
  .شودفاده ميفرم است ingوجه وصفي كوتاه شده در حالت معلوم به صورت 

 .درست است 2گزينه  .144
 .دهند كه در شب دنبال غذا بگردندها، ترجيح ميها و صاريغحيواناتي كه در شب بيدار هستند، مثل خفاش: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .145
 .مانندشوند و در ساعات ديگر بدون فعاليت باقي ميها در گرگ و ميش هوا موفق ميآن: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .146
شود، متخصصين اين رشته عالقمند هستند در هاي زيستي در زمان در مورد انسان مطرح ميكه مطالعه فعاليتزماني: ترجمه

  .شود، بدانندروزي شناخته ميمورد آنچه به ريتم شبانه
  .كنيماستفاده مي what is knownبا توجه به شكل خبري جمله و مفهوم جمله 

 .درست است 2گزينه  .147
 .ساعت در حال انجام آن است 24اي كامل است كه بدن ما به صورت طبيعي به آن مجهز شده براي اينكه ين چرخها: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .148
  .درست است inحرف اضافه  involveبا توجه به مفهوم جمله و فعل 

 .درست است 4گزينه  .149
  .شودشته ميدر ابتداي جمله و مفهوم آن جمله به صورت پرسشي نو Notبا توجه به 

 .درست است 4گزينه  .150
ها در روز بسيار سخت است، اما در شب متمركز و  گويند كاركرد آناغلب مي: كار هستند، براي مثالمردمي كه شب: ترجمه

 .هوشيار هستند

 .درست است 3گزينه  .151
 .روزي است كه به كرونوتايپ معروف استاين تغييري متعادل در ريتم شبانه: ترجمه
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 .ست استدر 1گزينه  .152
 .وجود بياورنداند تا در نيازهاي كرونوبيولوژي تغييراتي دائمي بهها را محدود كردهدانشمندان توانايي: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .153
تواند ريتم هايي كه مجهز به نور مصنوعي هستند و مصرف مالتونين ميهاي درماني اخير براي انسان مثل ماشينپيشرفت: ترجمه
 .را مجدداً تنظيم كندروزي شبانه

 .درست است 2گزينه  .154
 .دهندگياهان در اين مورد سازگاري بيشتري از خود نشان نمي: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .155
  .درست است a higherاي با توجه به مفهوم جمله و حالت مقايسه

  
  درك مطلب: بخش ششم

 .درست است 1گزينه  .156
  .---------------سيستم بطلميوسي : ترجمه

  .براي بيش از پانزده قرن درست در نظر گرفته شد )1
 .درست است 4گزينه  .157

  .---------------كپرنيك عقيده داشت كه : ترجمه
  .خورشيد مركز منظومه شمسي است) 4

 .درست است 4گزينه  .158
  .مطالعه كرد ---------------در طول عمرش، كپرنيك : ترجمه

  شناسي، خداشناسي، و پزشكيستاره) 4

 .درست است 1گزينه  .159
  .است ---------------به معني » بايست، خورشيد، حركت نكن«شعار : ترجمه

  .چرخدخورشيد دور زمين نمي) 1
  

 .درست است 3گزينه  .160
  .بناگذاشته شده است ---------------ها توسط مدارهاي بيضوي سياره: ترجمه

  كپلر) 3
 .درست است 3گزينه  .161

  .است ---------------بهترين عنوان اين متن : ترجمه
  .شود مدرسة محلي بهتر مي) 3

 .درست است 1گزينه  .162
  كند؟در مورد چه مشكلي مدير وب صحبت مي: ترجمه

 .هايي كه خيلي گرم هستندكالس) 1

 .درست است 4گزينه  .163
  .كنداشاره مي ---------------به  "them"، ضمير 11در خط : ترجمه

  آموزاندانش) 4
 .درست است 1گزينه  .164

  .---------------توان فهميد كه اكاليپتوس و درختان بيد از متن مي: ترجمه
  .كنندسريع رشد مي) 1



 

14

  )20/2/1398 ومدجامع نوبت (سنجش يازدهم؛ زبــــان 

@sanjesheducationgroup   
 

www.sanjeshserv.ir    
 

 .درست است 2گزينه  .165
  .---------------كند كه پرندگان محلي مدير وب اشاره مي: ترجمه

  .شونداغلب در مدرسه ديده نمي) 2

 .درست است 4گزينه  .166
  .ستنده ---------------پرندگان، طبق متن، : ترجمه

  .تنها حيوانات خون گرم غير از پستانداران هستند) 4

 .درست است 2گزينه  .167
  .---------------گويد كه متن مي: ترجمه

  .ها هستند پرها شكل تكامل يافتة فلس) 2
 .درست است 4گزينه  .168

 .شدندبندي ميهاي مشترك بيروني طبقهتا قرن نوزدهم پرندگان با ويژگي: ترجمه

 .ستدرست ا 3گزينه  .169
  .---------------بندي فيلوژني پرندگان طبقه: ترجمه

  .ها استشبيه شجرةنامه انسان) 3
 .درست است 3گزينه  .170

  .تكميل كردند ---------------را  شان به صورت امروزيپرندگان تكامل: ترجمه
  ميليون سال قبل 75) 3

  
  

  




