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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)20/2/1398(  
  )دوازدهم( 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
 

13از  11آزمــــون   
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 .درست است 1گزينه  .1

 ) چانه: زنخدان) (اورنگ، تخت: اورند) (اسبي كه رنگ آن ميان زرد و بور باشد: كرند) (گريبان، يقه: حبيب(

 .درست است 3گزينه  .2

 )نشينيمصاحبت، هم: صحبت) (خشمگين و قهرآلود: ارغند() نوا و درويشبي: روزيبي(

 .درست است 4گزينه  .3

 )خروشيدن، برخاستن: بردميدن) (غم، اندوه: محنت) (سرمايه: دست مايه) (گراميداشت: تكريم(

 .درست است 1گزينه  .4

 .گرچه شيري بر حذر از حيلة روباه باش) 1گ 

 .درست است 1گزينه  .5

 .غلط است» خار«امالي ) 4گ . غلط است» مريز«امالي ) 3گ . ستغلط ا» نينديشد«امالي ) 2گ 

 .درست است 2گزينه  .6

 ) تيرانا از مهرداد اوستا) (در حياط كوچك پاييز از اخوان ثالث) (هاي دوشنبه از آلفونس دوده قصه(

 .درست است 3گزينه  .7

 ) پيوند زيتون بر شاخة ترنج از گرما رودي) (الهي نامه از عطّار نيشابوري) (ارزيابي شتاب زده از جالل آل احمد(

 .درست است 4گزينه  .8

 . هاي زوج هم قافيه است دهد؛ زيرا مصراع اول با مصراع شكل هندسي مذكور، قالب غزل را نشان مي

 .درست است 2گزينه  .9

 )پارادوكس. يابمكه با تيغ غمت كشته شوم، زندگي ميزماني.) (در مصراع اول تكرار شده استواج ــِ ) (تشبيه: تيغ غم(

 .درست است 3گزينه  .10

 ) تضاد: آباد و خراب) (مجاز: فردا) (تشبيه: سيل حوادث(

 .درست است 2گزينه  .11

  .مشهود است» اسلوب معادله«در بيت ) استعاره ←زند  موج سينه مي) (1گ 
  )استعاره ←بيند  شمع پيش پاي خود را نمي) (تشبيه ←ها  چراغ مردة دل) (3گ 
 ) جناس ←سر و در ) (اغراق ←در حلقة زنجير زلفت، خوار و زبون گرفتارند ) شيرها(همه ) 4گ 

 .درست است 4گزينه  .12

 ) 86ص . 1نگارش . (گيرد شكل مي» قياس«روابط معنايي موضوعات معموالً بر پاية 

 .درست است 2گزينه  .13

 .ها، تناسبها، ترادف است و در ساير گزينهرابطة معنايي واژه» 2«در گزينة 

 .درست است 1گزينه  .14

 . ادبي است» 1«نثر گ . زباني است» 4و  3، 2«هاي  ثر گزينهنوع ن

 .درست است 3گزينه  .15

  . تركيب وصفي است) 3گ . ها اضافي است تركيب: »4و  2، 1«گ 
 .درست است 4گزينه  .16

لة جم: ات بخور باده) (شبه جمله: زنهار) (جمله ساده : باده با محتسب شهر ننوشي. (ها ساده هستند همة جمله» 4«در بيت 
 ) جملة ساده: سنگ به جام انداز) (ساده

 .درست است 3گزينه  .17

  سوخته داغ دل                       عاشقسوداي عشق 
  اليه  اليه                   صفت مضاف اليه مضاف مضاف       

 زبان و ادبيات فارسي



 

3

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

@sanjesheducationgroup   
 

www.sanjeshserv.ir    
 

  خويشروزگار وصل    اشتياقشرح درد ) 2
  اليه اليه مضاف اليه                        مضاف اليه مضاف مضاف       

   مجنونهاي عشق  قصه                  پرخون حديث راه ) 4
 اليه اليه مضاف اليه                        مضاف صفت مضاف             

 .درست است 4گزينه  .18

  جنگكه  هترببه نزديك من صلح    شير جنگاگر پيل زوري وگر 
 مسند                                      مسند      متمم                          

 .درست است 2گزينه  .19

  رياعمل شيخ مناجات ريا بود ) 4سودا شد  گ  همهعقلم ) 3گ        خود را  شاممبارك ديد صبح و ) 1گ 
  تكرار      بدل             معطوف                                              

 .درست است 1گزينه  .20

  التفات داشتن) د  خاك نهادي و تواضع ) ج  گمراه شدن ) ب  تزوير و دورويي ) الف
 .درست است 4گزينه  .21

 . شود دريافت مي» 4«همين مفهوم از بيت . است» پرخون«راه رسيدن به معشوق : مفهوم بيت سؤال

 .درست است 3گزينه  .22

 .شود دريافت مي» 3«همين مفهوم از بيت . است» تواضع و فروتني«: مفهوم بيت سؤال

 .درست است 2گزينه  .23

 . شود دريافت مي» 2«همين مفهوم از بيت . گنجد زبان از توصيف عشق، عاجز است و عشق در كالم نمي: مفهوم بيت سؤال

 .درست است 1گزينه  .24

 )انكارناپذير و حتمي استمرگ، . (كل نفس ذائقه الموت» 4، 3، 2«مفهوم ابيات 

 .درست است 4گزينه  .25

. تر است، پس بهتر است بخوابد و مرگ او از حياتش ارزشمندتر است آن كس كه در خواب، آسيبش به ديگران كم: مفهوم ابيات
 . شود دريافت مي» 4«همين مفهوم از بيت 

  
  

  

 .درست است 1گزينه  .26

ـ ) تفاوت ساختار( بوده است...  كرد، جزء مي ر، تكب)در ترجمه لحاظ نشده »همكلّ«( - شده بود كرد، استكبار مي: خطاها به ترتيب
ر بودمتكب. 

 .درست است 2گزينه  .27

 .موصوف و صفت است» القوم الكافرون«كه  خطاست زيرا تركيب اضافي است حال آن» قوم كافران«روح خدايي، 

 .درست است 3گزينه  .28

 كنيم ـ ، سعي مي)مبني للمعلوم ال للمجهول» تَرفع«(شود  ، باال برده مي)تفاوت ساختار(هاي فرهنگي  با گفتگو: خطاها به ترتيب
  )تفاوت ساختار(باشد ... ، زمينه، تالش ما )تفاوت ساختار(ـ گفتگوي فرهنگي ) تفاوت ساختار( زمينة تالشمان باشد 

 .درست است 2گزينه  .29

، ديگري، )تفاوت ساختار( ـ حقيقت ايمان ) تفاوت ساختار... (را  ، آنچه)نيست» هو أن«معادل صحيح براي (يعني : خطاها به ترتيب
 )تفاوت ساختار در كل عبارت.... ( ـ حقيقتاً ايمان براي ) »يحبه«متعلق است به فعل(چيزي را 

 .درست است 1گزينه  .30

، )تفاوت ساختار(، اين مستشرقي است )ت ساختارتفاو(بود ... ـ دعوت ) تفاوت ساختار(براي فهم و اطالع بر : خطاها به ترتيب
 ) تفاوت ساختار(حقيقتهاي اسالمي دين 

 زبان عربي
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 .درست است 4گزينه  .31

، نتوانستند، ديگرـ )تفاوت ساختار(اش  ، ادامه ـ نويسنده، خانواده)تفاوت ساختار(اش  خانواده... نگاري  اين روزنامه: خطاها به ترتيب
 .قادر نبود

 .درست است 3گزينه  .32

او را گم كرده : ... ـ گم شده بود، ص... بر انسان است كه حق را بگويد : ص) تفاوت ساختار(گويد  مي.... هر انساني : ا به ترتيبخطاه
 ... آموز قرار گذاشت دانش: زائد است، ص» انجامش« ، ضمير اضافي در )تفاوت ساختار(بود ... بودم ـ تصميم 

 .درست است 4گزينه  .33

 .اند پيامبران همواره با مشركان و سپاهيان عظيمشان جنگيده: ، ص)تفاوت ساختار(هستند ... بوسيلة 

 .درست است 3گزينه  .34

زائد است ـ » واجباتي« ، ضمير اضافي در)لحاظ نشده» درسهايم«ضمير اضافي (، )تفاوت ساختار( أعان لي: خطاها به ترتيب
  )فارسي است نه عربي(، اداي تساعدني

 .درست است 4گزينه  .35

، )تفاوت ساختار(ـ له خوف ) نيست» دوزخيان«معادل صحيح براي (جهنم ) رساند مفهوم شرط را نمي» الذيٍ«: (اها به ترتيبخط
 )تفاوت ساختار(اللّسان ... لحاظ نشده ـ خوف » از« ، ترجمه )لحاظ نشده» او«ضمير(

 .درست است 4گزينه  .36

 )المطَر: ص(ر ـ المْط) متراكم، اسم فاعل: ص(متراكَم 

 .درست است 1گزينه  .37

 )مرعب، اسم فاعل: ص(ـ مرعب ) الفراخ: ص(الفُراخ 

 .درست است 4گزينه  .38

 » ةقاطعأسنانًا ... تبتلع فريستها«با توجه به عبارت 

 .درست است 2گزينه  .39

  »...القرش و يستفيد الغواصون منه ةسمكتهرب منها  ةالعطرنوعا من الزّيوت ... « با توجه به عبارت 
 .درست است 2گزينه  .40

 .صحيح نيست» ...تبتلع فريستها «و با توجه به عبارت » فقط«خاطر وجود قيد   اين گزينه به

 .درست است 3گزينه  .41

 .اين گزينه پاسخ است) دهد هاي ديگر نجات مي را از ماهي ماهي پهني وجود دارد با رنگهاي متمايز، خصوصياتي دارد كه آن(با توجه به معني 

 .درست است 1گزينه  .42

  معلوم : ص(، مجهول )من باب افتعال : ص(ـ للغائب ـ من باب إفعال ) ب ل ع: ةاألصليحروفه : ص... (حروفه : خطاها به ترتيب
 )مبنيٍ للمعلوم(= 

 .درست است 2گزينه  .43

  )من باب افتعال: ص( اسميه ـ من باب إفعال  ةجملـ ) ك ش ف: ةاألصليحروفه : ص... (حروفه: خطاها به ترتيب
 .درست است 1گزينه  .44

 ةأوالوسيل ةاآللعلي  ةللداللأو الشغل ـ  ةالحرفعلي  ةللداللـ » ها«لموصوفها ضمير: خطاها به ترتيب

 .درست است 3گزينه  .45

 .ماضي در فارسي استاز نظر معني معادل » لم «به سبب وجود حرف » يذهبن«فقط در اين گزينه است كه فعل مضارع 

 .درست است 4گزينه  .46

هاي  اسم تفضيل است، اما در گزينه» أوسط«اسم) ترين امور در زندگيش جستجو كند انسان بايد دربارة ميانه(با توجه به معني 
 .ديگر اسم تفضيل نيامده است
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 .درست است 1گزينه  .47

ها  ناهيه است، اما در ديگر گزينه» اليأكل«در » ال«) زند ضرر ميمريض نبايد بعضي غذاها را بخورد زيرا به او (با توجه به معني 
 .باشد نافيه مي

 .درست است 3گزينه  .48

ها بيشتر  اما در ديگر گزينه) به و يكي مفعول مطلق سه تا مفعول( وجود دارد ) ةقراء، ذلكتلميذ، إنشاء، (در اين گزينه چهار مفعول 
  ةدراسكتبا ـ هذا، قميصا ـ : عبارتند ازاز يك يا دو مفعول نيامده كه به ترتيب 

 .درست است 2گزينه  .49

باشد، اما در  در اين عبارت واو حاليه مي»  واو«) كه آفتاب به شدت گرم بود رفت در حالي كشاورز به مزرعه مي(با توجه به معني 
 .ها عاطفه است ديگر گزينه

 .درست است 4گزينه  .50

منه ذكر  فقط در اين گزينه مستثني) سازد مگر عقاب دور از حيوانات شكاري، و آشيانه نميباالي كوه بلند و (با توجه به معني 
  .ها چنين نيست كار رفته است، اما ديگر گزينه در آن به» اسلوب حصر«نشده است لذا 

 
    

  
 .درست است 4گزينه  .51

انا هديناه «خداوند به ما نيروي عقل عنايت كرده تا با آن بينديشيم و مسير درست زندگي را تشخيص بدهيم و آية شريفة  
  . خداوند ما را صاحب اراده و اختيار آفريده است» السبيل اما شاكراً و اما كفوراً

 .درست است 2گزينه  .52

  .هدفدار بودن خلقت استداند و به معناي  قرآن كريم آفرينش جهان را بر حق مي
 .درست است 1گزينه  .53

  .تر شوند نسبت به خداوند فقيرترند و هر موجودي در حد خودش تجلي خداوند است ها هر قدر به معناي حقيقي كامل انسان 
 .درست است 3گزينه  .54

ر دارد و به آن حيات و است كه مانند روحي در پيكرة معارف و احكام دين حضو» توحيد و يكتاپرستي«ترين اعتقاد ديني  مهم
  .بخشد معنا مي

 .درست است 2گزينه  .55

هم مفهوم » ان اعبدوني هذا صراط مستقيم«با آية شريفة » ان تقوموا هللا مثني و فرادي ةبواحدقل انما اعظكم «آية شريفة  
  . باشد است و ناظر بر توحيد عملي مي

 .درست است 3گزينه  .56

گردد و سرمنشأ  شود و انسان بدان آگاه مي صورت يك شخص بر انسان ظاهر مي رة برزخ بهاعمال انسان در دو:  امام صادق فرمودند
  .هاي بهشتي فضايل كسب شده است نعمت

 .درست است 4گزينه  .57

  » رسالً مبشرين و منذرين لئالّ يكون للنّاس علي اهللا حجه بعد الرسل«: فرمايد قرآن كريم مي
 .درست است 3گزينه  .58

به راستي كه پيامبرانمان را همراه با داليل روشن فرستاديم و همراه آنان » ...ارسلنا بالبينات و انزلنا معهملقد « آية شريفه 
  .كتاب آسماني و ميزان نازل كرديم تا مردم به اقامة عدل و داد برخيزند

 .درست است 3گزينه  .59

بخشيم ناظر بر  ود برافراشتيم و همواره آن را وسعت ميو آسمان را با قدرت خ(» والسماء بنياها بايد و انا لموسعون« آية شريفة 
  » .اعجاز محتوايي است

 فرهنگ و معارف اسالمي
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 .درست است 1گزينه  .60

داند و آية شريفة ذلك بانّ اهللا لم  السالم حاكم شدن بني اميه را نتيجه سستي مسلمانان در دفاع از حق مي عليه  حضرت علي
  .مؤيد آن است» ...يك مغيرا

 .درست است 4گزينه  .61

  . كند شرايط زمينه ساز هالكت يا عزت و سربلندي يك جامعه را بيان مي» ...ذلك بانّ اهللا لم يك مغيراً«آية شريفه 
 .درست است 2گزينه  .62

  . برد العاده است و از كار خود لذت مي چنين انساني داراي انرژي فوق» ..من آمن باهللا و اليوم االخر و عمل صالحاً«پيامبر آية شريفة 
 .درست است 2 گزينه .63

رود با آية شريفة و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما ال عبين به يك  روداز پي انجام كاري مي اي كز جوبياري مي قطره
  .معنا است

 .درست است 4گزينه  .64

  .ندهست) ع(شود و بهترين گواهان پيامبران و امامان هاي بسيار زيبا مجسم مي در روز قيامت كارهاي خوب با صورت
 .درست است 1گزينه  .65

  ) تجسم خود عمل(رابطة ميان عمل و پاداش و كيفر 
 .درست است 2گزينه  .66

  )ال اله اال اهللا(كند  شود و با بيزاري از دشمنان خدا ادامه پيدا مي دينداري با دوستي خدا آغاز مي
 .درست است 4گزينه  .67

  .كند خاصيت مي به تنها پذيرفته نيست، بلكه استغفار را بياظهار ندامت ظاهري و گفتن كلمة استغفار در حال انجام گناه 
 .درست است 3گزينه  .68

  »ةالذلّو ال يرهق وجوهم قتر و  ةزيادللّذين احسنوا الحسني و «: فرمايد قرآن كريم مي
 .درست است 1گزينه  .69

و قرآن در كنار اين موضوع به خواند آرامش و انس روحي با همسر است  نياز برتري كه انسان را به زندگي با يكديگر فرا مي
  . مودت و رحمت اشاره دارد

 .درست است 2گزينه  .70

 .هر عملي از دو جزء تشكيل شده است و بايد داراي حسن فاعلي و حسن فعلي باشد

 .درست است 4گزينه  .71

بند و بار  افراد بيشناخته شدن زنان مسلمان به عفاف و صيانت ايشان در مقابل » ذلك ادني ان يعرفن فال يوذين«از عبارت 
  .شود استفاده مي

 .درست است 4گزينه  .72

  . داشتند اقوام و ملل پيشين بدين سبب، دچار سقوط شدند كه در اجراي عدالت، تبعيض روا مي: فرمودند) ص(رسول خدا
 .درست است 3گزينه  .73

» ...يحسبنّ الذّين كفروا انّما نملي لهماست و آية شريفه و ال » امالء«سنت حاكم بر زندگي معاندان و غرق شدگان در گناه 
  .حاكي از آن است

 .درست است 1گزينه  .74

  » و ال تقربوا الزني انه كان فاحشه و ساء سبيالً«: فرمايد قرآن كريم مي
 .درست است 2گزينه  .75

بي تنها رمز مندي از طبيعت مرهون پيشرفت علم و تكنولوژي و سوء برداشت آن بروز اين احساس كه علم تجر توانايي بهره
  .هاست را به دنبال دارد موفقيت و سعادت ملت
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 .درست است 4گزينه  .51

  . آيد حس خودخواهي با تكيه بر غرايز در انسان بوجود مي
 .درست است 2گزينه  .52

  . سازندگي دروني و اصالح نفس انسان در سعادت دنيا و آخرت نقش بسزايي دارد
 .درست است 1 گزينه .53

 . العادة نوجواني و جواني به برخورداري از پاكي دل است ارزش دوران فوق

 .درست است 3گزينه  .54

  . شود ناميده مي» فطرت«سرشت خدا آشنا 
 .درست است 2گزينه  .55

  . شود شناخت خداوند از اوصاف او در مباحث كالمي، خداشناسي ناميده مي
 .درست است 3گزينه  .56

 . ترين كشفياتي كه دربارة خفاش صورت گرفته است شكار ماهي در شب است انگيز يكي از شگفت

 .درست است 4گزينه  .57

 . دهد هايي كه طبيعت به انسان مي از روي سرمشق

 .درست است 3گزينه  .58

 . تواند به حقيقت برسد انسان به وسيلة علم و عمل مي

 .درست است 3گزينه  .59

 . اصل و ريشة نيازمندي اشياء به علّت پديده بودن است

 .درست است 1گزينه  .60

 . اصل اصالت ماده، مطلبي غيرتجربي است

 .درست است 4گزينه  .61

 . مكتب الهي در معرفي دنيا و آخرت، دنيا را به منزلة كف و آخرت را به دريا تشبيه كرده است

 .درست است 2گزينه  .62

 . ها را پشت سر بگذارد تواند جلوة كمال خويش را به دست آورد و سختي مي انسان در پرتو محبت به رهبرش

 .درست است 2گزينه  .63

  . انسان براي رسيدن به كمال وجودي خويش نيازمند سرمشق و الگو است
 .درست است 4گزينه  .64

ترين  ورده و با شكوهوجود آ ترين تحوالت را در جامعه به عشق به خدا، آن چنان شورانگيز و حركت آفرين بوده كه عظيم
 . ها را آفريده است حماسه

 .درست است 1گزينه  .65

 . با مشكل ناسازگاري دروني مواجه است

 .درست است 2گزينه  .66

  . غيرمادي بودن ادراكات عقلي با عدم انطباق بزرگ بر كوچك ارتباط مفهومي دارد
 .درست است 4گزينه  .67

- الهي وسيله عنوان سنتدر راه ايثار و فداكاري است و آزمايش انسان بهاحساس مسئوليت در پيشگاه خداوند مورد محرك انسان 

  .باشداي براي شكوفايي استعدادهاي انسان مي
 

هاي ديني فرهنگ و معارف اقليت  
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 .درست است 3گزينه  .68

 .برد خارج شدن توجه قلبي از دايرة وجود محدودش استسرماية گرانقدري كه انسان را تا به سر منزل كمال واقعي پيش مي

 .درست است 1گزينه  .69

 .علت نيستاختالف بين خداشناسان و منكرين خدا در پذيرفتن يك موجود بي

 .درست است 2گزينه  .70

دهندة مؤثر در زندگي مادي و نمايد توحيد نه تنها يك ايمان بلكه نشاناعتقاد به خدا حركت دينداري را در زندگي انسان آغاز مي
 .معنوي است

 .درست است 4گزينه  .71

باشد كه يكي آورد و مربوط به ضعف و ناتواني فكري ميهاي رنگارنگ فراهم ميه را براي رشد ايدئولوژيضعف و ناتواني فكري زمين
  .ساز انكار خداوند استاز عوامل زمينه

 .درست است 4گزينه  .72

 . يكي از داليل ضرورت معاد حكمت خداوندي است

 .درست است 3گزينه  .73

 . به استناد اصل عقلي، دفع ضرر احتمالي واجب است و انسان در مقابل آن مجبور است معاد را بپذيرد

 .درست است 1گزينه  .74

 . رويم زيرا مرگ نوعي بيداري است نه نيستي و نابودي، به همين مناسب با مرگ از عالمي به عالم ديگر مي

 .درست است 2گزينه  .75

 . شود تر مي قدرت درك انسان در عالم برزخ، لذّت و الم كامل به علت غير مادي بودن و زياد شدن
  

   
 

 
Part A: Grammar and Vocabulary 

  . درست است 2گزينة  .76
كنم كه آن وقتي كه ايـن برنامـه را    دانم چرا، ولي از يادگرفتن زبان آلماني آن قدري احساس خوشنودي نمي نمي«: معني جمله
   ».شروع كردم

  .تنها زمان مناسب با توجه به مفهوم جمله، زمان گذشتة ساده است. مقايسة دو حالت بين زمان حال و گذشته است :توضيح
  . درست است 3گزينة  .77

 شـان  كـدام  بگيـريم  تصميم است دشوار شود، يو سي آي وارد عمل از پيش دارد اجازه والد يك تنها كه جايي آن از«: معني جمله
  ».شد سخت مي تصميم گرفتن برايم بسيار بودم، شما جاي به اگر گمانم به. باشد

تـاثيري در   ”I think“توجه كنيد . و مفهوم جمله، شرطي نوع دوم مطرح است ”… If I were“با توجه به بخش  :توضيح
  .تعيين كننده است ”I would have“جملة جواب شرط ندارد و 

  . درست است 4گزينة  .78
پايان روز، به قدري از آن همه كار خسته بوديم كه بعد از خوردن  دراي كه به دنيا آمدم و بزرگ شدم،  مزرعه در«: معني جمله

  ».رفتيم وعدة شام يك راست به رختخواب مي
كتـاب   80در صـفحة   “the end” atكتاب درسـي هشـتم و بـا تركيـب      84در صفحة  “the farm” onبا تركيب  :توضيح

 .كتاب درسي دوازدهم آشنا شديد 41درسي دهم و 

  . درست است 2گزينة  .79
توانند باعث ايجاد مسـائل جـدي در    ، حاال ميرسند ميساده  به نظردر ابتدا  كهشايد باور نكنيد، ولي چيزهايي «: معني جمله
  ».آينده شوند

  انگليسيزبان 
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 at the“دقت كنيد بخـش  . كنيماست بنابراين فعل جمع را انتخاب مي ”things“اسم  ”that“موصولي  ضميرمرجع  :توضيح

start”  بوده و قابل حذف است و به دليل وجود فعل بعد از » ايعبارت حرف اضافه«يك“that”اين ضمير نقش فاعلي دارد ،.  
  . درست است 3گزينة  .80

كنـد و توسـط    تختش را ترك نمي) زائو(مادر تازه كشد، كه طي آن  روز طول مي 30» ماه نشيني«سنت چيني «: معني جمله 
 ».شود مي مراقبتهاي فاميل  خانم

  :در حالت مصدريها معني گزينه
  وقف كردن براي  )4  مراقبت كردن از )3  با همكاري كردن )2  به عنوان چيزي به شمارآوردن )1

  . درست است 1گزينة  .81
گيرند تـا مطمـئن شـوند قـد و وزنـش       كند، قد و وزن او را اندازه مي پزشكان همان طوري كه يك نوزاد رشد مي«: معني جمله
  ».باقي بماند متناسب

 تجاري )4  المللي بين )3  ضروري )2  متناسب )1
  . درست است 3گزينة  .82

بـود   عذر و پوزشاوه، او پر از : آيا او اصالً براي كاري كه در مهماني كرد متأسف بود؟  ب. لطفاً صادق باش: الف«: معني جمله
  ».)بسيار شرمنده بود(
  قدرت )4   پوزش )3  نعمت )2  هويت )1

  . درست است 1گزينة  .83
چقـدر  ولي . من هم همين طور: ب.   ترين آهنگسازي بوده كه تا به حال زيسته كنم موتزارت بزرگفكر مي: الف«: معني جمله

  ».براي گوش دادن داشتيماي لذتبخش بيشتري ه اگر بيشتر زندگي كرده بود، موسيقي. كه او انقدر جوان از دنيا رفت حيف
  من موافق هستم، به نظر من بالمانع است )2    حيف است، جاي تأسف است )1
  تر از همه مهم )4      كنم اينطور فكر نمي )3

  . درست است 4گزينة  .84
خواست عقايـدش در   ها مي بيست نفر آدم براي آن كميته زيادي بود، به خصوص به اين خاطر كه هر كدام از آن«: معني جمله 

  ».نمك شود يا بي آشپز كه دو تا شود، آش يا شور مي. پروژه لحاظ شود
    دوست آن است كه گير دست دوست، در پريشان حالي و درماندگي )1
  دارد عقليهر سري يك  )2
      كبوتر با كبوتر باز با باز، كند همجنس با همجنس پرواز )3
  نمك شود يا بي آشپز كه دو تا شود، آش يا شور مي )4

  . درست است 3گزينة  .85
 جزئـي  ديگـري كـه   هاي آدم را تعمير كند، يا زيپ خراب را درست كند، يا هر چيـز  پيدا كردن كسي كه كفش«: معني جمله

  ».راحت نيستولي براي زندگي روزمره ضروري است 
  كاربردي )4  جزئي )3  شناخته، معروف )2  قابل حمل )1

  . درست است 3گزينة  .86
هاي گروهي، مانند اينستاگرام و تلگرام، باور كنيد يا نـه، حـداقل دو    اي و چك كردن رسانه هاي رايانه انجام بازي«: معني جمله 

 ».كند كم ميساعت از زمان كاري شما 

  :در حالت مصدريها معني گزينه
  كنار گذاشتن )4  كاستن، حذف كردن )3  پرداختن به )2  ن، جواب دادنمحاسبه كرد )1

  . درست است 1گزينة  .87
شـان را   كنند، ولي طرفـدارن وفـادار تـيم    برد حمايت مي شان را تنها وقتي كه مي تيم ورزشيبعضي از طرفداران «: معني جمله 

  ».دانند هميشه بردن چقدر دشوار است كنند چون مي حمايت مي چون و چرا بي
  به شكلي غيرمستقيم )4  عموماً )3  بر حسب تصادف )2  چون و چرا بي )1
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Part B: Cloze Test 
  . درست است 2گزينة  .88

  نماد )4  هدف )3  قطعيت )2  پيشرفت )1
 . درست است 2گزينة  .89

ضمناً با توجه . نياز به زماني داريم كه از گذشته تا حال را در برگيرد ”From an early period on“با توجه به بخش : توضيح
 .به مفهوم جمله، وجه جمله مجهول است

 . درست است 4گزينة  .90

  .»بر مبناي اين«يعني  ”Based on this“بخش  :توضيح
  .درست است 4گزينة  .91

  منبع )4  جزء، مولفه )3  ساختار )2  شخصيت، كاراكتر )1
  .درست است 1گزينة  .92

  الزام، نياز )4  درخواست، تقاضا )3  قالب )2  معادل )1
  

Part C: Reading Comprehension 
  :1متن شمارة 

  . درست است 3گزينة  .93
 ».والدين من هر دو هنرمند و بااستعداد هستند«هاي زير بهترين جملة مقدمه براي ابتداي متن است؟  كدام يك از گزاره

  . درست است 1گزينة  .94
 . كند را توصيف مي »هاي هنري پدرش طبيعت توانايي«در بند دوم، رِي  

  .درست است 2 گزينة .95
 ».كند در خانواده پول را مديريت مي«كند؟  كدام عبارت به بهترين شكل آخرين جملة بند سوم را كامل مي 

  . درست است 2گزينة  .96
 كند؟  كدام يك از عبارات زير كاركرد جملة زير را به بهترين شكل توصيف مي 

“I guess you could say that both of those sides are reflected in the career path I’ve chosen.”  
 ».كند گزارة پيشين خود را حمايت مي«

  
  :2متن شمارة 

  .درست است 2گزينة  .97
فرهنگ خودش را به طرق «ترين حالت اين است كه نتيجه بگيريم نويسنده وقتي در دانشگاه بود،  بر اساس بند اول، منطقي 

 ».تازه و متنوعي درك كرد

  . درست است 4گزينة  .98
 )فرهنگهاي  نمونه(خواست  كند كه يك دليلش براي تصميم به كار در فلوريدا اين بود كه مي در بند دوم، نويسنده اشاره مي

 . آوري كند جمع »از مردماني با پيشينة جغرافيايي متنوع«فولكلور را 

  .درست است 1گزينة  .99
 . تر است نزديك »اطالعات«آن طوري كه در متن به كار برده شده، به لحاظ معنايي به  ”material“واژة  

  . درست است 4گزينة  .100
دهد؟  ويل ارائه مي آوري فولكلور در ايتون كدام يك از عبارات زير در بين داليلي نيست كه نويسنده براي تصميمش جهت جمع 
  ».ها را منتشر كند هاي آن كه او داستان شدند ميويل خوشحال  مردم ايتون«
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  گرامر: بخش اول
 .درست است 3گزينه  .101

  .رودكار 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
  .ودشبا 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 althoughبا توجه به تضاد موجود در مفهوم جمله از 
 .درست است 1گزينه  .106

made from سمت دوم درست است و قin 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. اصلي امري است با توجه به اينكه جمله
 .درست است 4گزينه  .109

 .كند از نوع شرطي صفر است كه زمان فعل در آن حال ساده استجمله 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 كنيدعنوان يكي از والدين بايد سعي كنيد كه محيطي با ثبات در خانه براي رشد بچهبه: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .113

  .ها شكسته شودشوند تا قيمتيد منتظر ميبسياري از مشتريان باهوش، قبل از خر: ترجمه
 .درست است 4گزينه  .114

 .اي خوانندگي را شروع كردبه خاطر استعدادش، سامانتا بعد از ترك دانشگاه به صورت حرفه: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .115

 .دمايي براي او نخرياين فكر امروز صبح به مغز من خطور كرد كه فردا تولد جين است و من هديه: ترجمه

اختصاصي انگليسيزبان   
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 .درست است 1گزينه  .116

 .تب بيمار بعد از مصرف دارو پايين آمد و حالش بهتر شد

 .درست است 2گزينه  .117

 .آتشي كه شب قبل شروع شد خسارت قابل توجهي به كتابخانه عمومي وارد كرد: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .118

 .طبق آن باالتر باشد ها همرود 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

 .درست است 4گزينه  .120

 .گفتگوها هنوز به دنبال پيدا كردن چارچوبي براي رسيدن به توافق صلح طوالني مدت است: ترجمه

 .درست است 3 گزينه .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 ميكس به درستي نميهيچ     جزيره
 .وجود داشته باشد

 .درست است 4گزينه  .123

 .شوديك پارك ملي جايي از كشور است كه توسط دولت حفاظت مي: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .124

 .دآن فيلمي زيبا و تأثيرگذار بود، اما اين حقيقت كه هيچ شباهتي به آنچه واقعاً اتفاق افتاده بود نداشت به آن لطمه 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 3با توجه به كلمات موجود بهترين ترتيب در 

 .درست است 1گزينه  .127

  .با هم به معني فراتر از درست است above and beyondبل از فعل اصلي است ـ بعد از فعل كمكي ق 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: ترجمه آ
 .وشت كبابي يك و نيم دالر استتا دو دالر افزايش يافته استف اما گ: ب
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 .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: رجمهت
 .گذارمآن را در يخچال مي: ب

 .درست است 1گزينه  .135

  .متأسفانه بايد قرار امشب را كنسل كنم. سالم آن، من سام هستم: آ: ترجمه
 .باشه سام به هر حال من بايد درس بخوانم: ب

 .درست است 4گزينه  .136

  .فتمحقيقت را به شما گ: آ: ترجمه
 .بله، درسته؛ شوخي نيست: ب

 .درست است 4گزينه  .137

  تكليفمان چيست؟: آ: ترجمه
 .نشنيدم استاد چي گفت. دانمنمي: ب

 .درست است 2گزينه  .138

  شناسيد؟كه آنجا ايستاده را ميزني: 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

  .شودفرم استفاده مي ingوجه وصفي كوتاه شده در حالت معلوم به صورت 
 .درست است 2گزينه  .144

 .دهند كه در شب دنبال غذا بگردندميها، ترجيح ها 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
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 .درست است 1گزينه  .146

هستند در  شود، متخصصين اين رشته عالقمندهاي 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 اين چرخه: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .148

  .درست است inحرف اضافه  involveبا توجه به مفهوم جمله و فعل 
 .درست است 4گزينه  .149

  .شوددر ابتداي جمله و مفهوم آن جمله به صورت پرسشي نوشته مي Notبا توجه به 
 .درست است 4گزينه  .150

ر روز بسيار سخت است، اما در شب متمركز و ها د 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

 .درست است 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
 .روزي را مجدداً تنظيم كندشبانه

 .درست است 2گزينه  .154

 .ددهنگياهان 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
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 .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

 .ستدرست ا 2گزينه  .165

  .---------------كند كه پرندگان محلي مدير وب اشاره مي: ترجمه
  .شونداغلب در مدرسه ديده نمي) 2

 .درست است 4گزينه  .166

  .هستند ---------------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

 .درست است 3گزينه  .169

  .---------------بندي فيلوژني پرندگان طبقه: ترجمه
  .ها استشبيه شجرةنامه انسان) 3

 .ستدرست ا 3گزينه  .170

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

  
  




