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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  سومجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)3/3/1398(  
  )دوازدهم( زبــان  

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  12آزمــــون   
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 .درست است 2گزينه  .1

  .دهد مي» ابرِ او«تشكيل شده و معناي » ــَـ ش«و ضمير » ابر«ديگر از  ةدر سه گزين. نوعي اسب است» ابرش«دوم  ةدر گزين
 .درست است 2گزينه  .2

شود، اما هم  يشكوه و عظمتي است كه موجب ترس و احترام م» ابهت« .»رقيب بي«يعني » بالمعارض«. مرادف است» رقيب«با » معارض«
  .نيست» ترس«معني 

 .درست است 3گزينه  .3

  .ندارد) سنگيني بار گناه(وزر  ةارتباطي با كلم) يار مشاور و دست(» وزير«
 .درست است 3گزينه  .4

  .در متن سؤال، اشتباه است) داراي دليل و وجه( موجهو ) تر خوش( نغزتر ،»خواجه«امالي 
 .درست است 1گزينه  .5

  )ن، سپري بنمابگذرا( بگذارروز را 
 .درست است 3گزينه  .6

 ةبا شرح و تفصيل دربار» قاضي بست«شكني در متن درس  بت ةماجراي لشكركشي به هندوستان و شكستن آثار باستاني مردم هند به بهان
  .است شرح داده شده) پدر مسعود غزنوي(محمود غزنوي 

 .درست است 1گزينه  .7

// محمدبن منور : اسرارالتوحيد// ريچارد باخ : اي به نام آذرباد پرنده// جالل آل احمد : زده تابارزيابي ش// القضات همداني  عين: تمهيدات
  فخرالدين علي صفي: الطويف لطايف// نظامي : هفت پيكر

  .است درست ذكر شده» سمفوني پنجم جنوب«و » تيرانا«، »خورشيد ةدري به خان«فقط پديدآورندگان 
 .درست است 4گزينه  .8

چهارم وزن شعرِ قديم فارسي  ةدر گزين. است ، طرح شده1از كتاب فارسي » در سايه سار نخل واليت«براساس خودآزمايي درس اين تست 
  .شود ها احساس مي در آن عروضي ديگر كه مانند شعر قديم فارسي وزنِ ةبرخالف سه گزين. شود احساس نمي

 .درست است 1گزينه  .9

  .مراعات نظير است ةتناسب وجود دارد و آمدن اين كلمات در يك بيت، آراي» عنقا«و » جغد«، »وحشت«، »عزلت«ميان 
 .درست است 2گزينه  .10

به محصولِ اين بذر تشبيه » جگر«به بذر و » دل«چون  ،است) مكنيه(نوع دوم  ةاستعار ،جگر) درو كردن(و درودنِ » كاشتن دل«
» دام«و » دد«. است حاصل نمودنكنايه از عشق ورزيدن و رنج  ،دركل» دل كاشتن و جگر درودن«. است به ذكر نشده است اما مشبه شده

  .دنتضاد دار
 .درست است 2گزينه  .11

  مجاز از فرمان: خط// جناس : خط ـ خطا: »1«گزينه 
عات مرا »ناوك«و » كمان«. است ت ذكر نشدهاما دليلي براي اين موضوعا» كمان«تشبيه شده و قد عاشق به » تير«به » بال«: »2«گزينه 

  .نظير دارد
  .طاقتي است يعني دريدن پيرهن كه كنايه از بي» قبا كردن پيرهن«. است تابش تشبيه شده ردلبر به گيسوي پ: »3«گزينه 
  .است شاعر در مقدار اشك چشم خود اغراق كرده. است آرايي داده واج... و / ش / و / هاي ك  تكرار واج: »4«گزينه 

 .درست است 4گزينه  .12

  .دهند خدمتي تكان مي هاي خود را براي خواهش و خوش هايي است كه دم مجاز از سگ» ها دم«: الف
  .است رويند به لعاب سبز تشبيه شده هايي كه بر جاي زخم تبرها مي »خزه«: ب
  هاي سال ـ فصل2هاي كتاب      ـ فصل1: ايهام دارد» فصل فصل«: پ

 زبان و ادبيات فارسي
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ذهن  در معناي ماه اسفند را» ارديبهشت«سوزانيم اما آمدن  زخم مي رهيز از چشمهاي گياه است كه براي پ به معناي دانه» اسفندها«: ت
  .ايهام تناسب دارد» اسفند«، لذا كند تداعي مي

  .آيد مردن ماهي است و كنايه به حساب مي ةنشان ،تر شدن ماهي قرمز از آب سبك: ث
 .درست است 2گزينه  .13

در زلف +ـه+ بنفش : اين واژه وندي ـ مركّب است. هاي گل بنفشه است مانند برگيك واژه است به معني كسي كه موهايش » زلف بنفشه«
 »سخن شيرين«و  »زشت كردار«چهارم نيز  ة سوم ودر گزين. يك واژه نيست بلكه تركيب وصفيِ مقلوب است» كاله زرين«نخست،  ةگزين

  .تركيب وصفي مقلوب است
 .درست است 2گزينه  .14

  .پذيرد دهد و مفعول نمي مي» شود آزرده نمي«جا معناي  اين» نيازارد«. اند نه خود مسند جملهصفات مسند » درويش«و » ضعيف«

 .درست است 3گزينه  .15

  ).هستي= ي (ها فعل اسنادي است  در پايان مصراع» ي« ،ديگر ةدر سه گزين. ، از نوع نكره است3 ةدر پايان مصراع گزين» ي«
 .درست است 1گزينه  .16

  .، منادا محذوف است4بيت  در. منادا است» صائب«
 .درست است 3گزينه  .17

  ـ كينِ نامرد4ـ مهر مرد  3ـ عيار كين  2ـ عيار مهر  1): لف و نشر ةبا توجه به معنا و آراي(هاي اضافي  تركيب
  ـ شعر خالي3ـ شعرِ خوب  2ـ شعرِ محض  1: هاي وصفي تركيب
  )اليه مضاف اليه مضاف( نامردـ عيار كينِ 2)  ليها اليه مضاف مضاف( مردـ عيارِ مهرِ 1: هاي وابسته وابسته

  نيست عالي پوچهمچون ) اصالً( هيچ اين .نيست شعر محض خوب و خاليو  عيار بي] اين. [عيارِ مهر و كين مرد و نامرد است اين
  نهاد  قيد                      متمم  مسند                           مسند                     مسند   نهاد                       مسند                         نهاد   

 .درست است 1گزينه  .18

  .ها شرط ضروري است يافتن نقش دستوري واژه جهتريخته  هم هاي به مرتّب كردن جمله: توجه
  كه پدر هر سه مرد دو سال شد: مصراع دوم

  هسته ةجمل                   
  ـشد3ـ سال  2ـ دو  1: هستند ةهاي جمل تعداد واژه

 .درست است 3گزينه  .19

ديگر از دست رفتن مشروعيت حاكمان به دليل  ةمفهوم سه گزين. گزين شدن بدي به جاي خوبي استيجا ،3در گزينة  تبي مفهوم
  .روآوردنشان به ستم و بيداد است

 .درست است 3گزينه  .20

هيچ وقت ) طبع و ذات بد(اما آهني كه از مرغوبيت كافي برخوردار نباشد ) نتربيت يكسا(كند  اجسام فلزي يكسان عمل مي ةصيقل بر هم
  .شود صيقلي و پرداخته نمي

 .درست است 3گزينه  .21

  .)ظاهرِ موجه(مهم است نه داشتن كاله ) باطن شايسته(داشتن عقل 
 .درست است 1گزينه  .22

  .هاي من نشد هيچ كسي متوجه عمقِ گفته: »1« ةمفهوم بيت اول گزين
  .كنم هاي عمرم را در غم و رنج سپري مي لحظه: »1« ةوم بيت دوم گزينمفه

 .درست است 3گزينه  .23

در بيت صورت . دوستي واقعي با آن شخص است ةست كه نشانخودهاي  مندكردن كسي از پول و دارايي كنايه از بهره» كيسه بودن هم«
ها پولي قرض بخواه و  براي آزمودنشان از آن ،ستان واقعي هستند يا نهخواهي ببيني اطرافيان تو دو گويد كه اگر مي ، شاعر مينيزسؤال 

  .دانند يا نه هايشان شريك مي ببين كه آيا تو را در مال و دارايي
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 .درست است 4گزينه  .24

  .شود ند كشيده ميبا دالوري فريدون به ب نهايتاً رساند و به درون قصر مي خود را جا باالي بام قصر است كه ضحاك از آن» باال«منظور از 
 .درست است 2گزينه  .25

خود پشيمان  ةخواهد با تضرّع و زاري از گناهان گذشت مي: كار، حكمتي دارد بندگان گنه ةپذير است اما درنگش در پذيرش توب خداوند توبه
  .شوند و توبه نمايند

  
  

  

 .درست است 4گزينه  .26

نداريم ... ، هيچ)لحاظ نشده(» ما«ـ خدا، ) لحاظ نشده(» به«، )زائد(، آن را )لحاظ نشده(» ال«هموار مكن، : خطاها به ترتيب 
  ) تفاوت ساختار(

 .درست است 1گزينه  .27

  ) نيست» الدنيا«معادل صحيح براي (در دنيا  
 .درست است 2گزينه  .28

 ـ دامنه ) تفاوت ساختار(زرد ... ، هر كشتي)لحاظ نشده(، و )زائد(رويد، كه  از همة كشتها، در آن ـ نمي: خطاها به ترتيب 

 .درست است 4گزينه  .29

لحاظ (، أن تحدث )عدم رعايت ترتيب(براحتي ـ مس و آهن ، )تفاوت ساختار(، وقوع حادثه )لحاظ نشده(» نا«: خطاها به ترتيب
  .كند ـ از آهن و مس، استفاده كنيم ، خراب نمي)نشده

 .درست است 3گزينه  .30

حفاظت ... ، محصول را)تفاوت ساختار(كشند  مي... شك ، حفظ كند ـ بي)تفاوت ساختار(سازند تا  مي... قطعا: خطاها به ترتيب 
  ) زائد(، جنس )تفاوت ساختار(كنند  مي

 .درست است 2گزينه  .31

كنند، برداشت كردند، با اينكه، كه  ـ كوشا، زندگي مي) تفاوت ساختار(رفته بود ... محصول، تراكتور خرابشان: خطاها به ترتيب 
 ) زائد(ـ درو كردند، با وجود اينكه، تنها ) تفاوت ساختار(خراب بود 

 .درست است 4گزينه  .32

هر انساني كه از بيان : ص(و او ... ـ هر انسان) قدرتي در كالم وجود دارد: ص(شود  قدرت در كالم يافت مي: خطاها به ترتيب
انسان هنگامي كه سخن : ص... (گويد سخن مي... ـ انساني كه) رود دوري كند، عاقل است آنچه كه احتمال دروغ در آن مي

 ...) شود گويد شناخته مي مي

 .درست است 1گزينه  .33

 .باشد ، و اين گزينه پاسخ مي...ور كرده شد تا آتش شعله: معني عبارت چنين است» اُشعلت«با توجه به مجهول بودن فعل 

 .درست است 3گزينه  .34

 ) تفاوت ساختار(، يجمع )زائد(محصول، ها : خطاها به ترتيب

 .درست است 2گزينه  .35

 نشده، يكون من الممكن، يتقدموا، يكون ممكنًا لحاظ» دوستانم«زمالء، ضمير در : خطاها به ترتيب

 .درست است 4گزينه  .36

 ) گيرد ، در عربي دو ساكن پشت سر هم قرار نميةالفارِسي: ص( ةسيالفار، )»معرَّب«، به معني ةمعرَّب: ص( ةالمعرِب

 .درست است 3گزينه  .37

  ) تسعونَ، نون در اسم جمع مذكر هميشه مفتوح است: ص(تسعونٌ 
  ) ثمانينَ، نون در اسم جمع مذكر هميشه مفتوح است: ص(مانينٍ ث
 

 زبان عربي



 

5

  )3/3/1398 ومسجامع نوبت (سنجش دوازدهم؛ زبــــان 

@sanjesheducationgroup   
 

www.sanjeshserv.ir    
 

 .درست است 1گزينه  .38

  . اين گزينه صحيح است) ةالزّراعيأكثر طعامه من الحشرات و اآلفات (با توجه به عبارت متن 
 .درست است 3گزينه  .39

 . اين گزينه صحيح است) ةالخاصعقوبتها  ةجريملكلّ (با توجه به عبارت متن 

 .درست است 4گزينه  .40

 . باشد اين گزينه پاسخ مي...) من األخطاء عند(با توجه به عبارت متن 

 .درست است 4گزينه  .41

دهد،  كه شباهت كالغ به انسان را نشان مي) ، له محاكمةالخاصعقوبتها  ةجريميقوم بدفن موتاه، لكل (... با توجه به عبارات متن 
 . باشد اين گزينه پاسخ مي

 .درست است 1گزينه  .42

نون ( ةالوقايـ و النون حرف ) ع ب ر: مادته: ص(ع ت ر : ـ مادته) له حرفان زائدان: ص( ةزائدأحرف  ةثالثله : خطاها به ترتيب
 ). وقايه نيست

 .درست است 2گزينه  .43

 ) »كلّ«فاعله : ص(» األفراد«ـ فاعله ) مجرد ثالثي: ص... (مزيد ثالثي ـ) » كلّ«فاعله : ص(» األفراد«فاعله : خطاها به ترتيب

 .درست است 2گزينه  .44

: ةاألصليحروفه : ص(أ ش ر : ةاألصليـ حروفه ) جار و مجرور و خبر: مجرور به حرف جر، من أشهر: ص... (خبر: خطاها به ترتيب
  ) ش هـ ر

 .درست است 3گزينه  .45

 . نون وقايه دارند» ، يعرفني، أمرنياتّخذتني«ترتيب  ها به  هندر اين گزينه نون وقايه وجود ندارد، اما در بقية گزي

 .درست است 2گزينه  .46

اين گزينه ) توانيد به راه سعادتتان برسيد مگر اينكه در زندگيتان بارها شكست بخوريد شما نمي(با توجه به معني عبارت 
 . صحيح است

 .درست است 1گزينه  .47

 . باشد فاعل است و اين گزينه جواب صحيح مي »عميل«مفعول و » نا«در اين گزينه 

 .درست است 3گزينه  .48

 . ها چنين نيست إليه است، اما در بقية گزينه و بدون صفت و مضاف» تُطلق«مصدر فعل » إطالقًا«در اين گزينه 

 .درست است 4گزينه  .49

 . باشد حال مي» راضيات مشغولين، نشتاق،«ترتيب  ها به در اين گزينه حال وجود ندارد، اما در بقية گزينه

 .درست است 3گزينه  .50

  . ها چنين نيست منه وجود ندارد، اما در بقية گزينه در اين گزينه مستثني
 
    

  
 .درست است 2گزينه  .51

  ...انه علي تقوي من اهللا و رضوان خيرافمن اسس بني: فرمايد قرآن كريم مي
 .درست است 1گزينه  .52

گزيند  مي كه راه حق يا باطل را بر هاي هر دو گروه را يكسان فراهم كرده است كسي ها و هدف خداوند امكانات و لوازم رسيدن به خواسته
  . حاكي از آن است» كلّا نمد هوالء و هوالء من عطاء ربك«يابد و آية شريفة  لوازم و امكانات رسيدن به حق يا باطل را مي

 فرهنگ و معارف اسالمي
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 .درست است 4گزينه  .53

  . است »مستقيمالاهدنا الصراط «اند به خدا محبت بيشتري دارند ثمرة صداقت در اين ادعا  كساني كه ايمان آورده: فرمايد قرآن مي
 .درست است 4گزينه  .54

كند و نور بودن خداوند بسيار برتر و باالتر است، او نور هستي ها و زمين معرفي ميخداوند در قرآن كريم، خودش را نور آسمان
 .گيرنداست يعني تمام موجودات وجود خود را از او مي

 .درست است 2گزينه  .55

  "ست تو هستي ما جمله از ايجاد           ست   وت بادها و بودها از داد"با بيت  »...يا ايها النّاس انتم الفقراء الي اهللا«عبارت قرآني

 .درست است 1گزينه  .56

  »نفسهم نفعاً و الضراً و االرض قل اهللا قل افاتخذتم من دونه اولياء اليملكون ال  قل من رب السماوات «: فرمايد قرآن كريم مي

 .درست است 3گزينه  .57

  .هم مفهوم است» و لم يكن له كفوا احد«براصل توحيد داللت دارد و با آية » قل هو اهللا احد«آية شريفه 
 .درست است 1گزينه  .58

است كه تدبير همة امور هستي به دست اوست خداوند كه تنها خالق تمام جهان ّ العالمين است يعني صاحب اختياري خداوند رب
  .طور طبيعي، تدبير و پرورش همة مخلوقات را نيز در اختيار دارداست، به

 .درست است 4گزينه  .59

اي است  هاي ويژه سرمايهبيند كه برآمده از  رو مي تر روبه انسان اگر اندكي از سطح زندگي روزمره فراتر رود، خود را با نيازهاي مهم
  .كند هاي اساسي كه سعادت انسان را تضمين مي كه خداوند به انسان عطا كرده است و پاسخ صحيح به اين نياز

 .درست است 4گزينه  .60

ها ارزاني داشته، تا آنان را به هدف مشترك كه در خلقتشان  خداوند يك برنامه كلي به انسان) فطرت(هاي مشترك  به سبب ويژگي
  .ارداده است، برساند، اين برنامه، اسالم نام دارد كه به معناي تسليم بودن در برابر خداوند استقر

 .درست است 2گزينه  .61

شود و اعتماد مردم به دين از  اگر پيامبري در تعليم و تبيين دين و وحي معصوم نباشد، امكان انحراف در تعاليم الهي پيدا مي
  .كند داللت مي) ص(بر عصمت پيامبر اكرم  »لم حيث يجعل رسالتهاهللا اع«دست مي رود و آية شريفة 

 .درست است 2گزينه  .62

در ميان مردم به ) ص(برداشته شد، اما به دليل عدم حضور اصحاب پيامبر) ص(ها بعد، منع نوشتن حديث پيامبر  كه سال با اين
  .دليل فوت يا شهادت آنها امكان تشخيص احاديث صحيح از غلط به سادگي نبود

 .درست است 4گزينه  .63

شنود و بر جماعت رود، سخن مردم را ميحجت خدا در ميان مردم حضور دارد به نقاط مختلف جهان مي: فرمايداميرالمؤمنين مي
هان آن روز، روز شادي . رسدشود تا اينكه زمان ظهور و وعدة الهي و نداي آسماني فرا ميبيند و ديده نميكند ميمردم سالم مي

  .و پيروان اوست) ع(ان علي فرزند
 .درست است 1گزينه  .64

كه در دنيا مردمي به آن سنت هركس سنت و روش نيكي را در جامعه جاري سازد، تا وقتي: فرمودند) ص(پيامبر گرامي اسالم 
  .دهندة آن كم كنندگذارند بدون اينكه از اجر انجامكنند، ثواب آن اعمال را به حساب اين شخص هم ميعمل مي

 .درست است 3گزينه  .65

كردند، امان در غضب خالقيت و  آن مورد را تأييد مي) ع(كرد، ائمه اگر حاكمي كه درموردي بر طبق دستور اسالم عمل مي
  .كردند به هيچ عنوان آن را تأييد نمي) ص(جانشيني رسول خدا 

 .درست است 2گزينه  .66

ويژه  افراد مستعد و به. كه نيازمند به ظاهر بودن بين مردم نيستشود  منحصر به واليت معنوي مي) عج(مندي از امام زمان بهره
  .سازد هاي معنوي خويش برخوردار مي ها و امداد شيعيان و محبان خويش را از كمك
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 .درست است 1گزينه  .67

يشان مصداق اند ا آن آرام گرفته ها به حيات دنيوي راضي شده و به  هاي مادي سرگرم شدن به تعبير قرآن آن كساني كه به لذت
  .كنند ارزش مي ترين دارايي و سرماية خود را هدف كارهاي كم  اند كه بهترين و با ارزش همان كساني

 .درست است 3گزينه  .68

ايم كه عالقه و محبت اوليه، چشم و گوش را همواره ديده. الزمة انتخاب همسر مناسب تسلط كامل بر شور و احساس جواني است
  »حب الشيء يعمي و يصم«راند يه ميبندد و عقل را به حاشمي

 .درست است 3گزينه  .69

  .هم مفهوم است» ، با آية شريفة ينبواالنسان يومئذ بما قدم و اخّر»...هركس روش نيكي را در جامعه جاري سازد «حديث شريف نبوي 
 .درست است 2گزينه  .70

بن حارث چون تيري بر قلبش نشست و او را متحول  السالم است و تأثيرش در بشركالم حكيمانه از امام هفتم موسي كاظم عليه
  .كرد و سپس توبه كرد و تا زنده بود به پيمان خويش وفادار ماند و در سلك مردان پرهيزكار و خداپرست درآمد

 .درست است 4گزينه  .71

 ـ عهـد بسـتن بـا خـدا      2ـ تصميم و عزم براي حركت 1انسان براي گام گذاشتن در مسير بندگي خدا و ثابت قدم ماندن به ترتيب 
  .ـ محاسبه و ارزيابي الزم است 4ـ مراقبت 3

 .درست است 1گزينه  .72

شود و زمان مناسب باعث شادابي، سالمت جسمي و  گويي به قانون خلقت انجام مي هاي طبيعي و پاسخ ازدواج براي رفع نياز
  .باشد روحي، رشد طبيعي، احساس رضايت دروني از فوايد آن مي

 .درست است 2گزينه  .73

هاي  به همان ميزان كه رشته. دارد كند و آراستگي خود را در حد متعادل نگه مي انسان عفيف چه مرد و زن، خود را كنترل مي
  .شود وقارتر مي  شود، نوع آراستگي و پوشش او با عفاف در روح انسان قوي و مستحكم مي

 .درست است 4گزينه  .74

  .هاي منفي تمدن جديد در حوزة علم است از پيامد زدگي زدگي و علم نابودي طبيعت، مصرف
 .درست است 3گزينه  .75

فرسخ شرعي باشد  4باشد و رفتن او بيشتر از ) كيلومتر  45حدود (فرسخ شرعي  8كسي مجموعة رفت و برگشت او بيشتر از 
  .شود و بايد نمازش را شكسته بخواند و روزه نگيرد مسافر محسوب مي

  
  
  

 .درست است 2گزينه  .51

  .نقطة مقابل شرك توحيد قرار دارد و دو موضوع نظري و عملي است 
 .درست است 1گزينه  .52

  .سازد آميختگي دو بعد ملكوتي و مادي، در وجود انسان راه هدايت و رشد را براي انسان، بسيار ظريف و باريك مي 
 .درست است 4گزينه  .53

 .لهي، ارزش و اعتبار عمل به ايمان خالص استدر بينش ا 

 .درست است 4گزينه  .54

  . گيرد گرايي انسان، نسبت به جهان و عوامل هستي از طرز تفكر مادي نشأت مي پوچ
 .درست است 2گزينه  .55

  .تر است و به علّت افزايش قدرت درك انسان است احساس لذّت و درد در عالم برزخ كامل 
 .درست است 1گزينه  .56

 . گيرد اد به معاد در درجة اول از اعتقاد ما، به انبياء و يقين بر صدق دعوت آنان سرچشمه مياعتق 

هاي ديني فرهنگ و معارف اقليت  
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 .درست است 3گزينه  .57

 . از داليل و شواهد تجربي در اثبات غيرمادي بودن حقيقت انسان روح غيرمادي است

 .درست است 1گزينه  .58

 . رساند دهد و به كمال مي انسان رشد ميگيرد و به همة ابعاد  تربيت ديني همة ابعاد انسان را دربرمي

 .درست است 4گزينه  .59

 . در اصل عبادت و بندگي صورت گرفته است

 .درست است 4گزينه  .60

 . شود ها سنجيده مي روز حساب نام دارد و اعمال و افكار انسان

 .درست است 2گزينه  .61

 . دارند هاي بهشتي از مراتب و درجاتي برخوردار هستند كه بر هم ديگر برتري نعمت

 .درست است 2گزينه  .62

 .دهيم اي محكم برقرار است كه براساس تدبير انجام مي به ترتيب رابطه» آگاهي، هدف، برنامه«: ميان

 .درست است 4گزينه  .63

  .بردن از چيزي به چيز ديگر است براي اينكه پي
 .درست است 1گزينه  .64

 . به نوع و جنس اجزا در مجموعة منظم اشاره دارد

 .ت استدرس 3گزينه  .65

 . داري و نظم در موجودات است بيانگر هدف. باشد هايي مانند گردش خون، تنفس، گوارش مي موجود زنده داراي دستگاه

 .درست است 2گزينه  .66

 . هاي نظم را اثبات كرد هاي بزرگ و كوچك را از منظومة شمسي اقتباس نمود و شگفتي نيوتون حركت هماهنگ گلوله

 .درست است 1گزينه  .67

  . نويسي به ويژگي اكتسابي انسان مربوط است به عدل به ويژگي فطري انسان مربوط بوده و خوشگرايش 
 .درست است 3گزينه  .68

نمايد و بعد از نيست و نابودي در اين جهان  پايان خود جهان را آفريده و انسان را خلق كرده و آن را مديريت مي او با قدرت بي
 . رداندگ در جهان ديگر دوباره او را زنده مي

 .درست است 3گزينه  .69

 . برنامة خودسازي انسان در زندگي، نيازمند شناخت خود و شناخت از ابعاد وجودي خود است

 .درست است 2گزينه  .70

 . علوم تجربي در برابر متافيزيك و روح موضع سكوت دارد

 .درست است 4گزينه  .71

 . دگرد هاي مادي با قبول، اصالت حس و نفي اصالت ماده محقق مي مكتب

 .درست است 1گزينه  .72

 . محتاج بودن به خصوصيت اصلي پديده اشاره دارد

 .درست است 2گزينه  .73

 . ها، حضور مشروط است بنابراين با موضوع و مفهوم بيت تطابق دارد وجود پديده

 .درست است 4گزينه  .74

 . حيات اخروي ناتوان هستند  ها، از درك و عظمت و واقعيت براي اينكه انسان

 .رست استد 3گزينه  .75

 . ها است تأكيد بر اخالص و خالص گردانيدن عمل براي خدا، مبارزه با خودخواهي
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 .درست است 1گزينه  .76

-could-would(زمان فعل جملة شرط گذشته ساده و جواب شرط . باشد ، جمله از نوع شرطي نوع دوم ميها با توجه به گزينه

  .شود همراه با فعل ساده استفاده مي) …
 .درست است 3نه گزي .77

زمان . است بايد از فعل كمكي مناسب همراه با فاعل و سپس فعل استفاده كرد) (wh questionبا توجه به اينكه جمله اول 
 .جمله حال ساده است

 .درست است 4گزينه  .78

  .نيمك استفاده مي a fewكه اسم قابل شمارش جمع است و اين كه مفهوم جمله مثبت است از  friendsبا توجه به 
 .درست است 2گزينه  .79

 .دهد كه فعل به صورت مجهول و در زمان گذشته بايد استفاده شود مفهوم جمله نشان مي

 .درست است 4گزينه  .80

وارة  فعل كمكي مناسب جمله همراه با فاعل جمله. واره سؤالي آخر جمله از نظر منفي يا مثبت بودن بر عكس جمله است جمله
 .سازد سوالي آخر جمله را مي

 .درست است 1گزينه  .81

 .كرد او را حمايت كند، اما واقعاً نتوانست در مورد مشكل او كاري انجام دهد شايد سعي مي: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .82

 .هاي قديمي شهرمان قسمت مهمي از ميراث ملي ماست ساختمان: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .83

شان  آموزاني كه خانه كنم به دانش مي) تعهد(را ويران كرد، احساس دين  به خاطر سيل اخير در كشورم كه شهرهاي زيادي: ترجمه
  .را از دست دادند، كمك كنم

 .درست است 2گزينه  .84

 .يابد ميليون نفر در سال افزايش مي 90جمعيت دنيا به ميزان تقريباً : ترجمه

 .درست است 1گزينه  .85

 .بيشتر است اخيراً سرعت تقاضا براي اين محصول از سرعت تهيه آن: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .86

 .كند هاي فقير تهيه مي سازمان آب نوشيدني مناسب را براي كشور: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .87

  .تر را انتخاب كردم و نزديك ادارة پست توقف داشتم به جاي اينكه مستقيماً خانه بيايم، مسير طوالني: ترجمه
  

  Cloze Test: بخش دوم
 .درست است 1گزينه  .88

 . خوبي براي زندگي كردن آماده شوند هايشان آموزش خوبي داشته باشند كه به خواهند بچه آنها مي: رجمهت

 .درست است 4گزينه  .89

  . رسانند بسيار پايين است هايي كه واقعاً دبيرستان را به اتمام مي درصد بچه: ترجمه
 .درست است 3گزينه  .90

آموزان برزيلي در خواندن، رياضيات و علوم از همه  كرد، دانش را با هم مقايسه مي كشور 65هايي از  در يك مطالعه كه بچه: ترجمه
 . تر بودند ضعيف

  انگليسيزبان 
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 .درست است 2گزينه  .91

  . در ابتداي جمله بهترين زمان، حال استمراري است nowبا توجه به 
 .درست است 2گزينه  .92

آموزان  اي و تسهيالت مدرن براي دانش هاي حرفه لمهاي برزيلي در سرتاسر برزيل آموزش رايگان، مع بسياري از شركت: ترجمه
  .كنند فراهم مي

  
  درك مطلب: بخش سوم 

 .درست است 2گزينه  .93

  كرد چه كاري انجام دهد؟ كيتي در متن سعي مي: ترجمه
 .شود توضيح دهد چگونه جاز بين افراد جوان محبوب مي) 2

 .درست است 3گزينه  .94

  . ……………ننده در مسابقه جاز مدرسه ك هاي شركت كيتي باور داشت گروه: ترجمه
 كنند شان در سطح باال اجرا مي بدون توجه به سن) 3

 .درست است 1گزينه  .95

  . ……………بيشتر افرادي كه در مدرسه كيتي به جاز عالقمند هستند : ترجمه
 كنند شود حضور پيدا مي هاي ابتدايي جاز كه در مدرسه برگزار مي در دوره) 1

 .درست است 4گزينه  .96

  . ……………برد زيرا او  كيتي از جاز زدن بسيار لذت مي: جمهتر
 گيرد كند با اجرا كنندگان قديم در ارتباط قرار مي احساس مي) 4

 .درست است 4گزينه  .97

  . ……………كند كه  نويسنده اين متن سعي مي: ترجمه
 زندگي كاريش را توصيف كند) 4

 .درست است 1گزينه  .98

  ه چيزي را دوست دارد؟اش چ نويسنده در مورد زندگي: ترجمه
 .او رئيس خودش است) 1

 .درست است 4گزينه  .99

  كند با همكارانش چه كاري انجام دهد؟ نويسنده تصور مي: ترجمه
 .درباره ورزش صحبت كند) 4

 .درست است 3گزينه  .100

  . ……………كند زيرا  نويسنده موسيقي بلند اجرا مي: ترجمه
  هايي داشته باشد به او كمك ميكند ايده) 3
 

  
  

  گرامر: بخش اول
 .درست است 1گزينه  .101

  . بايد از ضمير موصولي فاعلي همراه با فعل مناسب استفاده كرد playerبعد از 
 .درست است 3گزينه  .102

كه عبارت بعد يك عبارت قيدي است بايد بعد از آن از زمان حال ساده يا حال كامل استفاده كرد و قبل از  untilبا توجه به 
  . رود كار مي صورت مجهول و منفي به ساده كه در اينجا به آن از آينده

صاصي انگليسياختزبان   
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 .درست است 2گزينه  .103

صورت  قسمت اول به. دهند به كار برود تواند به صورت عباراتي كه دليل شرط، نتيجه و زمان رانشان مي عبارات وصفي مي
  . باشد مي Treated gentlyبوده كه عبارت وصفي آن  (If you treat it gently)عبارت شرطي 

 .درست است 4گزينه  .104

 . است 4گزينه  ها، تنها مورد درست باتوجه به مفهوم حمله و گزينه

 .درست است 4گزينه  .105

  . كنيم در وسط جمله قبل از آن از ماضي بعيد و بعد از آن از گذشته ساده استفاده مي beforeباتوجه به 
 .درست است 1گزينه  .106

  . شود صورت سوالي نوشته مي حذف شود جمله به ifاگر در اين جمالت . باشد جمله از نوع شرطي نوع دوم مي
 .استدرست  3گزينه  .107

آمده  3شود كه بهترين مورد در گزينه  صورت خبري استفاده مي از عبارات استفهامي به I don’t knowبعد از عباراتي مثل 
  . است

 .درست است 2گزينه  .108

  . است The factتنها مورد درست 
 .درست است 2گزينه  .109

  . استدرست  didيعني  2گزينه  would just as soon sb did sthبا توجه به عبارت 
 .درست است 1گزينه  .110

  . رود كار مي بايد از زمان حال ساده يا حال كامل استفاده كرد و قبل از آن آيندة ساده به as soon asز بعد ا
  

 لغت: بخش دوم

 .درست است 4گزينه  .111

كنند تا غذا را به مناطقي كه بيشترين تأثير را از قحطي ديده است،  هاي اصلي با هم همكاري مي تعدادي از خيريه :ترجمه
  . بفرستند

 همكاري كردن ) 4  منحصر كردن ) 3  نظر دادن ) 2  تسلط يافتن ) 1

 .درست است 3گزينه  .112

  . طبق منابع دولتي تعدادي از معاونين وزرا در مورد موضوع مطرح شده، نگران هستند: ترجمه
  ها  زمينه) 4  منابع ) 3  ساختارها) 2  ها  سياست) 1

 .درست است 2گزينه  .113

  . توانند در سرماي بسيار شديد قطب شمال زندگي كنند هاي قطبي مي ها و خرس فك: ترجمه
  تأثير بي) 4  دقيق) 3  شديدبسيار ) 2  ناقص، معيوب) 1

 .درست است 1گزينه  .114

  . توانند بپردازند اي باال هستند نمي صورت مسخره هاي داراي درآمد متوسط، شارژهاي ماهيانه را كه به خانوداه: ترجمه
 صورت زيادي به) 4  روي مد) 3  صورت فرهنگي به) 2  صورت مضخكي  به) 1

 .درست است 4گزينه  .115

  . عجيب بود كه او چيزي در مورد ازدواجش به ما نگفت: ترجمه
 ذكر كردن) 4  درنگ كردن ) 3  گسترش دادن ) 2  منسوخ كردن ) 1

 .درست است 3گزينه  .116

  . خاطر توانايي تغيير رنگش مشهور است پرست نوعي مارمولك است كه به آفتاب: ترجمه
 صبر ) 4  توانايي ) 3  اختالل ) 2  بزرگي ) 1
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 .درست است 4گزينه  .117

  . سخن مرد درحال مرگ آنقدر مبهم بود كه كسي نتوانست آخرين درخواست او را بفهمد: ترجمه
 فاقد انسجام ) 4  مالحظه بي) 3  تفاوت  بي) 2  ناتوان ) 1

 .درست است 3گزينه  .118

  . صورت قطعي تصميم گرفت به انگلستان برود؟  ـ بله او تصميم گرفت كه برود آيا خواهرتان به: ترجمه
 صورت مشابهي  به) 4  قطعاً ) 3  طور مشخص به) 2  صورت راحتي  به) 1

 .درست است 1گزينه  .119

  . رسد نظر مي ها نگهداري كند عجيب و غريب به حتي امروزه اينكه مردي در خانه بماند تا از بچه: ترجمه
 حفاظت كردن ) 4  ادامه يافتن) 3  يكپارچه كردن ) 2  در نظر گرفتن ) 1

 .درست است 2گزينه  .120

  . صورت وحشتناكي به هم ريخته شده بود مان به كرديم خانه زماني كه بخاري مركزي را نصب مي: ترجمه
 قانون ) 4  سنت ) 3  بهم ريختگي ) 2  نقشه، طرح ) 1

 .درست است 2گزينه  .121

  . خواهيد يك جا زندگي كنيد بايد شخص سازگاري باشد شما و شخصي كه با او مي: ترجمه
 معادل ) 4  ماهر ) 3  سازگار ) 2  مشهور ) 1

 .درست است 1گزينه  .122

  . كند كه معموالً براي نهار خوردن هم كارش را متوقف نمي منشي هميشه مشغول كار است طوري: ترجمه
 ندرتاً) 4  صورت متنوعي  به) 3  نهايتاً ) 2  صورت عادي  به) 1

 .درست است 3گزينه  .123

  . گذاري خارجي گذاشته بود، بيرون كشيد مؤسسه تمامي پولي را كه براي سرمايه: ترجمه
 جواب دادن ) 4  بيرون كشيدن) 3  خلق كردن ) 2  صادر كرن ) 1

 .درست است 3گزينه  .124

  . هاي خودكار مكانيزم ميزان كردن خاصي دارند اين دوربين: ترجمه
 اجرا) 4  مكانيزم) 3  حرفه) 2  نتيجه ) 1

 .درست است 1گزينه  .125

  . هنوز هيچ تحقيق معتبري كه از فرضية داروين حمايت كند وجود ندارد: ترجمه
  ابتدايي) 4  متنوع ) 3  جزئي ) 2  معتبر ) 1
  

  ساختار جمله : بخش سوم 
 .درست است 4گزينه  .126

كار  بهقبل از صفات  but alsoو  not onlyدر اينجا . شود جمله با ضمير استفهامي به شكل خبري نوشته مي I knowبعد از 
  . روند مي

 .درست است 4گزينه  .127

قبل از ضمير ملكي . با توجه به مفهوم جمله درست است mineضمير ملكي . كنيم از حرف اضافه استفاده نمي homeقبل از 
  . باتوجه به ساختار جمله حرف اضافه الزم ندارد

 .درست است 1گزينه  .128

 . آمده است) 1(با توجه به مفهوم جمله و ساختار آن بهترين ترتيب كلمات در 

 .درست است 3گزينه  .129

 . آمده است) 3(جمله شرطي نوع سوم است و بهترين ترتيب كلمات در 
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 .درست است 1گزينه  .130

  . درست است) 1(ترين ساختار مدنظر است گزينه  ترين و كوتاه چون مفهوم مقايسه است و همچنين ساده
  

  نقش زباني : بخش چهارم
 .درست است 2گزينه  .131

  ! كنيد چه كسي را هفته قبل اتفاقي ديدم باور نمي: آ: ترجمه
  چه كسي را؟ : ب
 فهميدن) 4  پيش رفتن ) 3  اتفاقي ديدن ) 2  رخ دادن ) 1

 .درست است 2گزينه  .132

  شود؟  ماشينم تعمير مي 6توانم به حرف شما اعتماد كنم كه تا ساعت  آيا مي: آ: ترجمه
  البته : ب
 گول زدن ) 4  بزرگ كردن ) 3  متكي بودن، اعتماد كردن ) 2  تلقي كردن ) 1

 .درست است 4گزينه  .133

  توانم با شما به لندن بيايم؟  مي: آ: ترجمه
  . ر دوران مريضي نتوانستم انجام بدهم جبران كنيمخير، من مجبورم تمامي كارهايي را كه د: ب
 جبران كردن ) 4  چك كردن) 3  به تعويق انداختن ) 2  جستجو كردن ) 1

 .درست است 3گزينه  .134

  . خيلي جادار است. واقعاً آپارتمان شما را دوست دارم: آ: ترجمه
  ! گويي راست مي! اُ، ادامه بده: ب
 چسبيدن) 4  ادامه دادن ) 3  تسليم شدن ) 2  كنسل كردن ) 1

 .درست است 4گزينه  .135

  راستي، ساعت چند است؟ : آ: ترجمه
  در حدود يك و نيم: ب
  راستي ت) 4  درست است) 3  بفرمائيد) 2  متأسفانه) 1

 .درست است 2گزينه  .136

  آيا رفتن من به دانشگاه مهم است؟ : آ: ترجمه
  نه اصالً: ب
   اختيار داريد) 4  زحمتي نيست) 3  اصالً ) 2  نگران نباش ) 1

 .درست است 1گزينه  .137

  دوست داري با من به ساحل بيايي اگر باران نبارد؟ : آ: ترجمه
  . سوزد بيرون هوا گرمه و پوستم به راحتي مي. كنم نه اينطور فكر نمي: ب
 بله، دوست دارم) 4  در مسير است) 3  زنم حدس مي) 2  كنم نه، اينطور فكر نمي) 1

 .درست است 3گزينه  .138

  بيني هوا گوش دادين؟  آيا به گزارش پيش: آ: هترجم
  . آره، گفت كه در معرض كوالك شديدي هستيم: ب
    با توجه به اينكه) 2    نادر، كمياب) 1
  تماماً ) 4     در معرض تجربه تلخ قرار گرفتن) 3

 .درست است 4گزينه  .139

  . حالم بد است: آ: ترجمه
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  . آيند اي نجات ما دارند به سمت باالي صخره ميگروه امداد بر. آرام باش و پايين را نگاه كن: ب
 آرام باش) 4  پا به بخت خود نزن) 3  بخت خود را آزمايش كن) 2  جاي شكي نيست ) 1

 .درست است 1گزينه  .140

  كنيد؟  آيا در هنگام غروب ورزش مي: آ: ترجمه
  . كنم، قبل از اينكه صبحانه بخورم نه صبح زود ورزش مي: ب
  مطمئناً) 4  ماهر ) 3  در شرف انجام ) 2  صبح زود ) 1
  

   Cloze Test: بخش پنجم
 .درست است 3گزينه  .141

به دليل ابهامهايي كه در رابطه بادرك اثرات تماشاي حيات وحش روي حيوانات وجود دارد، و به خاطر سپردن ذات : ترجمه
  . هاي مديريت سازشي براي مديريت كردن توريسم ديدار از حيوانات بسيار مهم است پويايي توريسم، استفاده از ديدگاه

 . آمده است 3جهول استفاده كرد كه كوتاه شدة آن در گزينه باتوجه به مفهوم جمله بايد از عبارت وصفي م

 .درست است 1گزينه  .142

  . در قسمت قبل آمده است: ترجمه
 دقيق ) 4  پيچيده) 3  آشكار ) 2  پويا) 1

 .درست است 3گزينه  .143

  . درست است in combination withعبارت 
 .درست است 4گزينه  .144

براي حيات وحش و توريسم الزم دارد، همراه با نظارت و ارزيابي هميشگي ها و اهدافي  طرحپذيري،  مديريت سازش : ترجمه
  . اند ها اجرا شده توريسم واثراتش روي حيات وحش، براي اينكه چك كنند كه آيا اهداف تنظيم شده در طرح

 تنظيم كردن ) 4  ناميدن) 3  حساب كردن ) 2  ماندن) 1

 .درست است 2گزينه  .145

  . آيد مي toصورت مصدر با  فعل به با توجه به صفت قبل از جاخالي
 .درست است 2گزينه  .146

  . طلبد اجراي مؤثر طرحها اغلب تعامل سهامداران مختلف رامي: ترجمه
 الهام ) 4  تخمين ) 3  اجرا ) 2  اساس) 1

 .درست است 1گزينه  .147

  . استفاده كرد ifباتوجه به مفهوم شرطي بودن جمله بايد از 
 .درست است 4گزينه  .148

فهم درست در مورد نقش سهامدار ضروري است به شرطي كه توريسم تماشاي حيات وحش به صورتي اجرا شود كه : ترجمه
  . منجر به توريسمي با كيفيت باال، نگهداري مؤثر و منافع قابل حس در جامعه محلي شود

 عملي شدن ) 4  رها شدن ) 3  تهيه كردن) 2  مواجه شدن ) 1

 .درست است 3گزينه  .149

  . در قسمت قبل آمده است: ترجمه
 فردي ) 4  ملموس ) 3  احتمالي ) 2  موجود) 1

 .درست است 3گزينه  .150

  . شود اي استفاده مي صورت گسترده هاي مشاركتي در توريسم تماشاي حيات وحش به ديدگاه: ترجمه
  فقط ) 4  صورت گسترده به) 3  مشابه) 2  صورت ناگهاني  به) 1
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 .درست است 4گزينه  .151

ها در پسنيلوانيا والدز، و  هاي موفق از مشاركت سهامداران شامل انتخاب كد داوطلبانه اجرا براي تماشاي وال نمونه: ترجمه
  . باشد بندي كلي پارك دريايي ملي بوناكن مي هاي غواصي به عنوان قسمتي از منطقه ساخت مناطق ممنوعه ماهيگيري و محل

  مل بودنشا) 4  تهيه كردن) 3  فرض كردن ) 2  تغيير دادن ) 1
 .درست است 2گزينه  .152

  . در قسمت قبل آمده است: ترجمه
 ها  انتخاب) 4  ها جنبه) 3  مناطق ) 2  مفاهيم ) 1

 .درست است 1گزينه  .153

  . شود دار فعل به عنوان فاعل جمله درنظر گرفته مي ingشكل 
 .درست است 1گزينه  .154

  . شود يم و تكميل ميهاي مديريتي براي رسيدن به اين اهداف در آينده تنظ فعاليت: ترجمه
 اخراج كردن ) 4  تقليد كردن ) 3  دور كردن ) 2  كامل شدن ) 1

 .درست است 4گزينه  .155

سازد براي اينكه در اعمال مديريتي براي حفظ توريسم و  اين ديدگاه مديريتي مشاركتي پيشرفت دائمي را ممكن مي: ترجمه
  . منافع جامعه استفاده شود

  دائمي) 4  قابل اجتناب ) 3  ثبات  بي) 2  متفاوت ) 1
  

  درك مطلب: بخش ششم
 .درست است 2گزينه  .156

  .است............................. يك عنوان خوب براي اين متن : ترجمه
  يك دورنماي تاريخي : والدين صحنه) 1
  زندگي اوليه يك نابغه موسيقي: موزارت) 2
  دورة زندگي كوتاه يك نابغه موسيقي : موزارت) 3
  يك مرور: موسيقي كالسيك در قرن هجدهم) 4

 .درست است 1گزينه  .157

  ............................. . طبق متن، ولف گانگ به موسيقي عالقمند شد زيرا : ترجمه
  او استعداد طبيعي داشت) 1
  نستنددا ي بود كه همه موسيقي ميا او اهل خانواده)  2
  پدرش فكر كرد اين پرسود است) 3
 او ديد خواهرش در حال يادگيري يك ساز موسيقي است) 4

 .درست است 2گزينه  .158

  نتيجة اولين حضور عمومي ولف گانگ چه بود؟ : ترجمه
  لئوپلد ديدش را روي وين تنظيم كرد) 1
  شهرت ولف گانگ به پايتخت رسيد ) 2
  شيفته خود كرداو امپراطور و زن امپراطور را ) 3
 العاده رسيد كه موسيقي بنوازند هاي خارق هايي براي بچه دعوتنامه) 4

 .درست است 3گزينه  .159

  ............................. .هر يك از جمالت در مورد ولف گانگ موزارت مستقيماً براساس متن است جز : ترجمه
  ماريا آنا يك موسيقيدان بااستعداد در سمت راستش بود) 1
  پدر موزارت، لئوپلد، در شكل دادن دوران زندگي پسرش نقش اساسي داشت) 2
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  ولف گانگ ويلون را به ساير سازهاي موسيقي ترجيح داد) 3
 دوران بچگي ولف گانگ به حرفة موسيقي اختصاص داده شد) 4

 .درست است 4گزينه  .160

  . توصيف كرد............................. ان توان به بهترين صورت به عنو براساس اطالعات متن، موزارت را مي: ترجمه
  بزرگترين سازندة موسيقي قرن هجدهم ) 1
  طلبي پدر  قرباني جاه) 2
  معتاد به كار ) 3
 نابغة خردسال ) 4

 .درست است 4گزينه  .161

  . است وجود نداشته............................. توانيد استنباط كنيد كه هيچ اپيدمي طاعون  از متن مي: ترجمه
  1300بعد از دهه اول سال ) 2    در اروپا ) 1
  بعد از قرن هفدهم ) 4    در سانفرانسيسكو) 3

 .درست است 2گزينه  .162

  ............................. . هاي غربي و جنوب غربي اياالت متحده  قسمت: ترجمه
  هنوز درگير شيوع جدي طاعون هستند) 1
  هستندزيستگاه جوندگان حامل بيماري ) 2
  جمعيت زيادي دارند) 3
 بخاطر طاعون كم جمعيت هستند) 4

 .درست است 3گزينه  .163

  . شود گسترده مي............................. طاعون توسط : ترجمه
    ها  كشتي) 2    ها  موش) 1
  هاي چمنزار و سنجاب سگ) 4    جوندگان و مردم ) 3

 .درست است 1گزينه  .164

  ............................. . طاعون حاد در اروپا تمام شد موقعي كه : ترجمه
  ها از بين برده شدند موش) 1
  ميليون نفر مردند 25) 2
  ها اجازه رفت و آمد در بنادر خارجي نداشتند كشتي) 3
 ها به خارج از شهرهاي بزرگ حركت كردند جمعيت) 4

 .درست است 3گزينه  .165

  ............................. .  1300توان فهميد كه در اواخر دهه اول سال  ترجمه از متن مي
  ها اعمال شد اقداماتي براي كنترل گسترده موش) 1
  مردم به طاعون مبتال شدند) 2
  جمعيت اروپا خيلي كم بود) 3
 مردم بسيار فقير شدند) 4

 .درست است 2گزينه  .166

  ............................. .عنوان اصلي اين متن : ترجمه
  ها و پرندگان وجود دارد اختالفاتي در عادات غذاخوردن خفاش) 1
  كنند ها متفاوت از پرندگان حركت مي هايي كه در آن خفاش روش) 2
  كنند هايي كه حيوانات پرنده براي زندگي كردن انتخاب مي مكان) 3
 دها مشكل دارن چرا دانشمندان براي ديدن خفاش) 4
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 .درست است 1گزينه  .167

  . نزديك است............................. به معني  ”terrestrial“، كلمه 2در خط : ترجمه
 پرواز در ارتفاع باال) 4  حركت سريع ) 3  باال رفتن از درخت) 2  زندگي زميني ) 1

 .درست است 4گزينه  .168

  . اشت.... .........................اساسي براي پرندگان   مهارت: ترجمه
  هاي مرتفع  حفظ تعادل در شاخه) 1
  هاي زياد  پرواز در فاصله) 2
  غواصي زير آب ) 3
  آهسته فرود آمدن به سمت زمين) 4

 .درست است 1گزينه  .169

  ............................. .ها  به پرندگان اين است كه آن  برتري خفاش: ترجمه
  بچرخندتوانند بسيار سريعتر در هوا  مي) 1
  توانند روي سطوح مختلفي بنشينند مي) 2
  كنند غذا بخورند توانند در حاليكه پرواز مي مي) 3
  سبكتر هستند) 4

 .درست است 2گزينه  .170

  كند؟  طبق متن، چه چيز براي تعيين سرعت فرود آمدن يك خفاش كمك مي: ترجمه
  كند جايي كه زندگي مي) 2    خورد آنچه كه مي) 1
 اندازة خفاش) 4    داردچند سال سن ) 3

 
  
  




