
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنعصر روز برگزاري  ،آزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

10از  8 ونآزمـ  

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   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود،   از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)20/2/1398(  

  )پيش( انـــزب
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 .درست است 2گزينه  .1
اين مادة شفابخش در تعبير . اكسيد طبيعي و ناخالص روي كه محلول آن گندزدايي قوي است: توتيا: (هاي غلطمعني درست واژه

 .)روشنايي چشم، توتيا را با سرمه نبايد اشتباه كرداي است براي شاعرانه، وسيله

 .درست است 3گزينه  .2
 )نشينيمصاحبت، هم: صحبت) (خشمگين و قهرآلود: ارغند) (نوا و درويشبي: روزيبي(

 .درست است 4گزينه  .3
 ماه آذار) 3بيت معمور ادب گ ) 2مصاحب و مالزم گ ) 1گ 

 .درست است 1گزينه  .4
 .حيلة روباه باش گرچه شيري بر حذر از) 1گ 

 .درست است 2گزينه  .5
 )اثل مانين: راه بئر سبع) (فرانتس فانون: انقالب آفريقا) (آلن رنه لوساژ: ژيل بالس(

 .درست است 3گزينه  .6
مبتكر فن مناظره ) 4گ . رابعه بنت كعب با رودكي هم عصر بوده است) 2گ . المحجوب، نثر دورة ساماني استكشف) 1گ 

 .اسدي توسي است

 .درست است 4گزينه  .7
 .)خميدگي، ايهام دارد - 2تمايل داشتن  - 1: مايل) (ايهام تناسب: عين در مصراع اول با چشم تناسب دارد(

 .درست است 1گزينه  .8
 )شراب - 2پيوسته  - 1ايهام : مدام) (تشبيه: شراب لعل فام) (جناس: شرب و شراب(

 .درست است 2گزينه  .9
 )پارادوكس. يابمكه با تيغ غمت كشته شوم، زندگي ميزماني.) (ع اول تكرار شده استواج ــِ در مصرا) (تشبيه: تيغ غم(

 .درست است 3گزينه  .10
 ساده) 3همگي مشتق هستند و گ » 4و  2،  1«واژگان گ 

 .درست است 4گزينه  .11
  )مفعول: اكسير) (گروه مسندي: در اين خيال) (مسند: حاصل) (نهاد: هيچ(

 .درست است 1گزينه  .12
 ها، دو جزئيجزئي گذرا به مفعول، ساير گزينهسه ) 1گ 

 .درست است 2گزينه  .13
 .ها، تناسبها، ترادف است و در ساير گزينهرابطة معنايي واژه» 2«در گزينة 

 .درست است 3گزينه  .14
 .شودت ميها، فعل اسنادي يافدهد و فعل اسنادي نيست؛ اما در ساير گزينهدر اين مصراع، معناي گذشتن و سپري شدن مي» شدن«

 .درست است 4گزينه  .15
فعل به  ]با تو هستم[اي مرد عاقل ) 3، محذوف است گ»است«فعل ) 2گ . به قرينه معنوي محذوف است» است«فعل ) 1گ 

  .قرينه محذوف است
 .درست است 4گزينه  .16

  .كنايه از كار عبث و بيهوده كردن: خشت بر آب زدن
 .درست است 1گزينه  .17

 .خبري از خويش استبا خبر شدن از معشوق، بيشرط : »ب و د«مفهوم گزينة 

 زبان و ادبيات فارسي 
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 .درست است 2گزينه  .18
 .شوددريافت مي» 2«همين مفهوم از بيت . ازل بوده استعشق ورزيدن به معشوق، از : مفهوم رباعي

 .درست است 3گزينه  .19
 .شوددريافت مي» 3«همين مفهوم از بيت . عشق موجب كمال من شد: مفهوم بيت سؤال

 .درست است 1گزينه  .20
  التفات داشتن) د  خاك نهادي و تواضع ) ج  گمراه شدن ) ب  تزوير و دورويي ) الف

 .درست است 4گزينه  .21
 )بند، قلّادهگردن: قهمخن(

 .درست است 3گزينه  .22
 غايت القصواي مقصود) 3  هبوط و صعود) 2  عريضه و نامه) 1

 .درست است 2گزينه  .23
از آسمان سبز، از ) (جامي: نقدالنصوص، خردنامه اسكندري) (سيد حسن حسيني: صدا با حلق اسماعيلگنجشگ و جبرئيل، هم(

 )سلمان هراتي: اين ستاره تا آن ستاره

 .درست است 1گزينه  .24
 )تكرار شده است، واج آرايي» م«واج ــِ و ) (كنايه از دردناك بودن: خون بودن) (تشبيه: چشم ميگونت) (استعاره: لعل(

 .درست است 4گزينه  .25
دارد، غمي ندارد، همچنين كشتي كه هدايتگر آن نوح باشد از موج دريا ) ص(كه پشتيباني مانند محمد  كسي: معني بيت سؤال

  .شوددريافت مي» 4«همين مفهوم از بيت . اكي نداردب
 
   
 

 .درست است 4گزينه  .26
  )مفهوم التزامي ندارد» تُصبح«(ـ گردد ) نيست» ف«معادل صحيح براي (تا ) 1
ت ساختار متن فارسي با عربي آن تفاو.... (ـ زمين را ) نيست» أنزل«معادل أدق براي (ـ فرستاد ) ةال معرف ةنكر» ماء«(آب ) 2

  )دارد
 )2توضيحات گزينة  ←(ـ زمين را ) 2توضيحات گزينة  ←(آب ) 3

 .درست است 3گزينه  .27
اسم » أرفع، أعلي«(ـ مقام رفيع و بلند ) نيست» بين«معادل أدق براي (ـ نزد ما ) ةال معرف ةنكر »مقام و شأن«(مقام و جايگاه ) 1

  )ل هستندتفضي
  ).باشدمي» ترين«شده معادل » المقامات«چون اضافه به (تر و بلندتر ـ مقام رفيع) 1توضيحات گزينة  ←(مقام و جايگاه ) 2
 )جمع ال مفرد» قاماتالم«(ـ مقام ) نيست» يعلم«معادل أدق براي (كند ـ درك مي) 1توضيحات گزينة  ←(نزد ما ) 4

 .درست است 1گزينه  .28
  ).نيست» حتي«معادل صحيح براي ... (ـ كه بايد ) مفرد ال جمع» عمل«(كارها ) 2
  )در ترجمه لحاظ نشده» من«(ـ اوقات ) ساختار متن فارسي با عربي آن تفاوت دارد(سازد مي... سخن و ) 3
 )يستن» ينبهون«معادل صحيح براي (شوند مي... موجب ) 4

 .درست است 2گزينه  .29
معادل (ـ فراوان بود ) نيست» فيها«معادل أدق براي (ـ آنجا ) نيست» كنت قد سافرت«معادل صحيح براي (مسافرت كردم ) 1

  )نيست) »كثر«صحيح براي 
  )ن فارسي با عربي آن تفاوت داردساختار مت... (ـ زيادي باران ) ، مسافرت كردم1توضيحات گزينة  ←(ام سفر كرده) 3
 )ساختار متن فارسي با عربي آن تفاوت دارد(ـ آن ايام ) ، مسافرت كردم1توضيحات گزينة  ←(كردم سفر مي) 4

 زبان عربي 
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 .درست است 4گزينه  .30
: ص) نيست» مبتعدون«معادل أدق براي (د كننـ دوري مي) چون الف و الم دارد مشارإليه است نه خبر» العقالء«... (اينها عاقالني 

 .هستند) دور شونده(= اين عاقالن از باطل دور 

 .درست است 2گزينه  .31
  .اين گزينه تناسبي با آن ندارد) انسان زير زبانش مخفي است(با توجه به معني متن 

 .درست است 2گزينه  .32
 .)نيست» كندتباه نمي« معادل أدق براي(ـ اليزيل  ةحقيق: ص» ال«المضاف بدون ( ةالحقيق) 1

  ).ضمير هاء زائد است(ـ حقيقته ) نيست» بشناسد«معادل صحيح براي (تعارف ) 3
 ).ضمير اضافي در متن فارسي آن وجود ندارد(ـ حياته ) نيست» بشناسد«معادل أدق براي (تعرّف ) 4

 .درست است 1گزينه  .33

  )نيست» پرهيز«معادل صحيح براي (ـ لالحتياط ) نيست» آن مخلوق عجيب«معادل صحيح براي (مخلوق عجيب  ذلك) 2
معادل (ـ للحفاظ ) ضمير اضافي در متن فارسي آن وجود ندارد(ـ طيرانه ) ضمير مفعولي در متن عربي لحاظ نشده(تساعد ) 3

  )نيست» پرهيز«صحيح براي 
 )2توضيحات گزينة  ←(مخلوق عجيب  ذلكـ ) اذنا: ، صشود ون به سبب اضافه حذف مين(اذنان ) 4

 .درست است 4گزينه  .34
  » ةقاطعأسنانًا ... تبتلع فريستها«با توجه به عبارت 

 .درست است 2گزينه  .35
  »...القرش و يستفيد الغواصون منه ةسمكتهرب منها  ةالعطرنوعا من الزّيوت ... « با توجه به عبارت 

 .درست است 2گزينه  .36
 .صحيح نيست» ...تبتلع فريستها «توجه به عبارت  و با» فقط«خاطر وجود قيد   اين گزينه به

 .درست است 3گزينه  .37
اين گزينه ) دهد هاي ديگر نجات مي را از ماهي ماهي پهني وجود دارد با رنگهاي متمايز، خصوصياتي دارد كه آن(با توجه به معني 

 .پاسخ است

 .درست است 1گزينه  .38
  معلوم : ص(، مجهول )من باب افتعال : ص(ـ من باب إفعال   )للغائبة: ص( ـ للغائب) ل ع ب: ةاألصليحروفه : ص... (حروفه : خطاها به ترتيب

 )مبنيٍ للمعلوم(= 

 .درست است 2گزينه  .39
 )من باب افتعال: ص( اسميه ـ من باب إفعال  ةجملـ ) ك ش ف: ةاألصليحروفه : ص... (حروفه: خطاها به ترتيب

 .درست است 1گزينه  .40
 ةأوالوسيل ةاآللعلي  ةللداللأو الشغل ـ  ةالحرفعلي  ةللداللـ » ها«لموصوفها ضمير: خطاها به ترتيب

 .درست است 1گزينه  .41
 )تَتبلع: ص(تبتلَع 

 .درست است 3گزينه  .42
 )ةسكم: ص( ةسكمـ ) ااكتشَفو: ص(اكتشفوا 

 .درست است 1گزينه  .43
  .ن نيستها چنيبر وزن فعل يفعل مثل رمي يرمي است، اما در بقية گزينه» مشي«در اين گزينه 
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 .درست است 3گزينه  .44
 ٍةالطفلاُكرمت هذه : ص... (اُكرم زميلي( 

 .درست است 4گزينه  .45
  المضاف بدون الف و الم) معلّمو: ص(المعلّمو ) 1
  .شودنون در مثني هنگام اضافه حذف مي) استاذا: ص(اُستاذان ) 2
 .شودنون در مثني هنگام اضافه حذف مي) صديقيٍّ: ص(صديقينيٍ ) 3

 .درست است 1ينه گز .46
ها باشد و بقية گزينهصحيح مي 1شود در نتيجه گزينة گيرد، مضاف هم نمينمي» ال«اسم الي نفي جنس مبني بر فتح است و 

 .باشندصحيح نمي

 .درست است 4گزينه  .47
عند، «ترتيب ها بهزينهمفعول به است، اما در بقية گ» ساعتين«در اين گزينه با در نظر گرفتن معني، مفعول فيه وجود ندارد، و 

 .مفعول فيه هستند» هنا، صباح

 .درست است 2گزينه  .48
  .ها حال وجود نداردبا در نظر گرفتن معني، حال است، اما در بقية گزينه» خاضعا«در اين گزينه 

 .درست است 3گزينه  .49
 باشد ها رفع ابهام از كلمه شده است و مفرد مينموده است، اما در بقية گزينه...) رفعت (رفع ابهام از جمله » ةمنزل«در اين گزينه 

  )، مثقاالً، ثالثةذر(
 .درست است 3گزينه  .50

مستثني منه حذف نشده و مستثني  4و  2هاي  گزينهمستثني مفرغ و مرفوع به اعراب فاعل است، اما در » ةٌالطالب«در اين گزينه 
 .باشد مستثني منصوب به خبر ليس مي» نةزي« 1و در گزينه  باشدمنصوب مي

   
 

  
 

 .درست است 2گزينه  .51
» ...من آياته خلق السماوات و االرض «بر حكيمانه بودن خلقت و آية شريفه » اته ان تقوم السماء و االرض بامرهو من آي«آية شريفه 

  .بر خلقتي كه سازگار با زندگي بشر است داللت دارد
 )2(دين و زندگي  28صفحه 

 .درست است 3گزينه  .52
  .خداوند به ما كرامت بخشيد و بر بسياري از مخلوقات برتري داده است

 )2(دين و زندگي  36صفحه 

 .درست است 4گزينه  .53
  »....ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما االّ بالحق و اجل مسمي « : فرمايد قرآن كريم مي

 )2(دين و زندگي  55صفحه 

 .درست است 1گزينه  .54
و بهترين گواهان روز قيامت هم پيامبران  يابد نمايد، كارهاي خوب و بد عيناً تجسم مي خداوند در قيامت اعمال انسان را مجسم مي

  .و امامان هستند
  )2(دين و زندگي  82و  81صفحه 

  
 

مي فرهنگ و معارف اسال  
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 .درست است 4گزينه  .55
گردد و سرمنشأ  شود و انسان بدان آگاه مي صورت يك شخص بر انسان ظاهر مي اعمال انسان در دورة برزخ به:  امام صادق فرمودند

  .هاي بهشتي فضايل كسب شده است نعمت
 )2(دين و زندگي  93صفحه 

 .درست است 3گزينه  .56
  .عاريتي و موقت است، براي اينكه از كوزه همان برون تراود كه در اوستظاهر انسان رياكار، زيبا اما 

 )2(دين و زندگي  129صفحه 

 .درست است 4گزينه  .57
  .باشد هاي پسر دختر، محرم نسبي زنان مي زن پسر، محرم سببي مردان و نوه

 )2(دين و زندگي  139و  138صفحه 

 .درست است 1گزينه  .58
  »...من النار  ةحفرفاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم علي شفا ..... واعتصموا بحبل اهللا جميعاً و التفرقوا «: فرمايد قرآن كريم مي

  )2(دين و زندگي  145صفحه 
 .درست است 2گزينه  .59

  .گيرد ب معين تعلق ميزكات يك انفاق واجب است كه به طال و نقره، شتر، گاو و گوسفند و گندم، جو، خرما و كشمش با حد نصا
 )2(دين و زندگي  170صفحه 

 .درست است 3گزينه  .60
  .شود در اين چارچوب برقرار ميدم هدف اصلي از نظام اسالمي سعادت اخروي و برقراري عدالت اجتماعي است و آسايش و رفاه مر

 )2(دين و زندگي  149صفحه 

 .درست است 1گزينه  .61
  » ...بعد الرسل  ةحجرسالً مبشرين و منذرين لئالً يكون للناس علي اهللا : فرمايد قرآن كريم مي

  )3(دين و زندگي  9صفحه 
 .درست است 1گزينه  .62

توانست  از نوع كتاب نبود، نمي) ص(معجزة حضرت عيسي عليه السالم زنده كردن مردگان بود و اگر معجزة پيامبر گرامي اسالم 
  .دائمي بر نبوت ايشان باشدشاهدي حاضر و 

 )3(دين و زندگي  40و  39صفحه 

 .درست است 3گزينه  .63
  .السالم معرفي شده است السالم شيعه و پيرو حضرت نوح عليه شيعه در لغت به معناي پيرو و حضرت ابراهيم عليه

 )3(دين و زندگي  76صفحه 

 .درست است 3گزينه  .64
داند و آية شريفه  دهد و آن را نتيجة سستي مسلمانان در دفاع از حق مي اميه خبر مي السالم از حاكم شدن بني حضرت علي عليه

  . حاكي از آن است» ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم«
 )3(دين و زندگي  87صفحه 

 .درست است 2گزينه  .65
  »نزد له فيها حسنا انّ اهللا غفور شكور ةحسنفي القربي و من يقترف  ةالمودعليه اجراً االّ  قل ال اسالكم«: فرمايد قرآن كريم مي

 )3(دين و زندگي  95صفحه 

 .درست است 1گزينه  .66
ها و امدادهاي الهي براي  ويژه شيعيان و محبان خويش را از كمك امام زمان ارواحنافداه بر اساس واليت معنوي افراد مستعد و به

  .سازد تعالي برخوردار ميرشد و 
 )3(دين و زندگي  112صفحه 
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 .درست است 2گزينه  .67
السالم به حضرت مهدي  اند در روز ظهور به علت عدم آمادگي مانند قوم موسي عليه آنان كه در زندگي خود با باطل مبارزه نكرده

  »نشينيم تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما اين جا مي«خواهند گفت ) عج(
 )3(دين و زندگي  124 صفحه

 .درست است 1گزينه  .68
  :كنند گونه درخواست مي پدران و مادران مؤمن براي خودشان و فرزندانشان از خداوند اين

  » و من ذريتي ربنا و تقبل دعا ةالصالرب اجعلني مقيم «
  )3(دين و زندگي  185صفحه 

 .درست است 1گزينه  .69
شوند و خداوند با خلقت موجوداتش تجلي پيدا  شوند نسبت به خداوند فقيرتر مي تر ها هر قدر به معناي حقيقي كامل انسان
  .كند مي

 دانشگاهي ديني پيش 7صفحه 

 .درست است 2گزينه  .70
است كه بر تمام آيات قرآن سايه افكنده و مانند روحي در ) ال اله اال اهللا(ترين اعتقاد ديني و پايه و اساس تمام دين توحيد  مهم

  .و احكام دين حضور داردپيكرة معارف 
 دانشگاهي ديني پيش 14صفحه 

 .درست است 3گزينه  .71
  .بر توحيد عبادي داللت دارد» فتوكّل علي اهللا«بيانگر توحيد ربوبي و آية شريفه » ان ارادني اهللا بضرّ«آية شريفه 

  دانشگاهي ديني پيش 23صفحه 
 .درست است 4گزينه  .72

  .جاني بيش نيست شكل عمل اگر عمل بدون نيت باشد مانند كالبد بي هر عملي از دو جزء تشكيل شده است نيت و
 دانشگاهي ديني پيش 33صفحه 

 .درست است 3گزينه  .73
انسان مختار نتيجة تمايل . در سنت ابتالء كه مربوط به چگونگي رشد و تكامل انسان و عامل ظهور و بروز استعدادهاي اوست

  .كنند برگزيده است، آشكارا مشاهده ميبيند و نتيجة آنچه را  دروني خود را مي
 دانشگاهي ديني پيش 59صفحه 

 .درست است 4گزينه  .74
  »االّ من تاب و آمن و عمل عمالً صالحاً فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات«: فرمايد قرآن كريم مي

  دانشگاهي ديني پيش 66صفحه 
 .درست است 1گزينه  .75

شناسند  مان نمي هاي معنوي و الهي ها و ارزش خواران، مرزي جز عدول از همه هويت فرمودند دشمنان ما و جهان) ره(امام خميني 
  .دار نمايند مان را لكه ب ما خواهند بود تا هويت ديني و شرافت مكتبيو در تعقي

  دانشگاهي ديني پيش 97صفحه 
 
 

  
 .درست است 2گزينه  .51

 .باشدالوجود ميالوجود است و رابطة اشياء با روشنايي ممكنواجبرابطة نور و روشنايي بيانگر 

 .درست است 3گزينه  .52
 .كند، ميان اجزاء آن ناسازگاري وجود دارد مصداق پيدا مي»ها خطاكارندهمه انسان«: در قضية

 هاي دينياقليتفرهنگ و معارف 
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 .درست است 4گزينه  .53
امل براي تفسير و توضيح خلقت جهان طرح طور كبه ها و مرگ ناگهاني يك جوانمعتقد بودن به بخت و شانس و جهش در ژن

 .باشدتصادف مي

 .درست است 1گزينه  .54
بخشد و طرح تفسير او از جهان مزيت عدم موارد نقص و نقض را قوه شناخت توانايي مفاهيم غيرتطبيقي با عالم خارج به انسان مي

 .دارد

 .درست است 4گزينه  .55
 .نداشتن مورد نقض است سازد فراگير بودن وآنچه يك طرح را قابل قبول مي

 .درست است 3گزينه  .56
 .باشدآزادي اراده و خالقيت با طرح نظريه ماترياليسم قابل تفسير نمي

 .درست است 4گزينه  .57
 .الوجود استزيرا تغيير دروني مستلزم تركيب و بدون اجزاء در ذات واجب

 .درست است 1گزينه  .58
 .پشت سر گذارد و مرتبة ديگر پيدا كند اي از وجود راشرط الزم تكامل اين است كه شئ درجه

 .درست است 2گزينه  .59
 .است» من«چون منشأ همة حاالت انساني 

 .درست است 3گزينه  .60
 .دهدهاي او در حوزة معرفتي پاسخ ميبيني است به سؤاالتي دربارة ماهيت انسان و ويژگيشناسي كه بخشي از جهانانسان

 .درست است 1گزينه  .61
 .ة ميل به جاودانگي است زيرا در نظام طبيعت هيچ ميلي گزاف و بيهوده نيستنگراني از مرگ زاييد

 .درست است 1گزينه  .62
شود و انسان در گيري اعتقاد به بسته شدن دفتر زندگاني انسان با مرگ ميانكار روح و بعد غيرمادي وجود انسان، سبب شكل

 .گرددعرصة محشر با همان شخصيت قبلي خود همراه با جسم ظاهر مي

 .درست است 3گزينه  .63
 .اشاره به نظام مرگ و زندگي و داليل امكان معاد ارتباط مفهومي دارد

 .درست است 3گزينه  .64
 .كندحيات دنيايي را موهبت بزرگي از جانب خداوند براي انسان بيان مي... گزي اريك درمت فوت شود دست حسرت

 .درست است 2گزينه  .65
 .گيرند و الزمة آن ايمان به خداوند استعت و عدالت از ايمان به خدا سرچشمه ميفضايل اخالقي از قبيل صبر و شجا

 .درست است 1گزينه  .66
  .دهدآورد و ذهن انسان جايگاه علم را نشان ميايمان شوق به سوي عمل را در انسان پديد مي

 .درست است 2گزينه  .67
- الهي وسيله عنوان سنتو فداكاري است و آزمايش انسان بهاحساس مسئوليت در پيشگاه خداوند مورد محرك انسان در راه ايثار 

 .باشداي براي شكوفايي استعدادهاي انسان مي

 .درست است 1گزينه  .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 نيستخداشناسان و منكرين خدا در پذيرفتن يك موجود بياختالف بين 
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 .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 3گزينه  .71
باشد كه يكي آورد و مربوط به ضعف و ناتواني فكري ميهاي رنگارنگ فراهم ميرشد ايدئولوژيضعف و ناتواني فكري زمينه را براي 

 .ساز انكار خداوند استاز عوامل زمينه

 .درست است 4گزينه  .72
  .حركت وضعي زمين مبين هدايت عمومي يا عامه و الهامات غريزي مبين هدايت الهي است

 
 .درست است 3گزينه  .73

كند، بلكه در ها را اقناع ميبخشد و عقلها را نيرو ميدهد نه تنها انديشهكه همه ابعاد انسان را رشد ميآنواسطة تربيت ديني به
 .بخشدافكند و به زندگي قداست ميزندگي مي» شور« دل انسان

 .درست است 4گزينه  .74
 .باشدو امكاناتش مجهول و ناشناخته مي زيرا خود بشر و استعدادها. آميزترين مفاهيم در زندگي بشر سعادت استيكي از ابهام

 .درست است 1گزينه  .75
  .دهندكنند كاري برخالف عقل، علم و منطق انجام ميبينند و او را انكار ميهايي كه خدا را با چشم نميآن

   
   

 

 .درست است 3گزينه  .76
چترش را باز كرد تا : رود شود و بعد از آن فعل به صورت ساده بكار مي براي نشان دادن قصد و هدف استفاده مي so as toعبارت 

 . خيس نشود

 .درست است 4گزينه  .77
كه به كاري قبل از ) ماضي بعيد(ها قبل از رسيدن سربازها اتفاق افتاده، به زمان گذشته كامل  با توجه به اينكه آتش زدن خانه

 .كند نياز است ديگر در گذشته اشاره ميكاري 

 .درست است 2گزينه  .78
  . باشد مي »even though it is expensive«واره قيدي  گزينه درست نوع كوتاه شده جمله

 .درست است 4گزينه  .79
م كاري استفاده شده است كه معني عدم رضايت و پشيماني از انجا» should + have + PP«با توجه به معني جمله از ساختار 

 . رساند را مي

 .درست است 3گزينه  .80
كنند را  هر پس لرزه جديد هزاران نفري كه در چادرهاي نصب شده به وسيله دپارتمان محافظت مدني ايتاليا زندگي مي

  .ترساند مي
 مشاهده ) 4  لرزه   پس) 3  اختراع    ) 2  خيريه  ) 1

 .درست است 1گزينه  .81
  . دولت جديد قول داده است كه شهر را با خالص شدن از دست معتادان پاكسازي كند

 ذخيره كردن  ) 4  اتكا كردن   ) 3  ساختن     ) 2  تميز كردن  ) 1

 .درست است 1گزينه  .82
  . كنندكنند كه رئيس جمهور را با به صورت عمومي انتقاد كردن از برنامه اقتصاديش دستپاچه  ها خواهان تالش مي جمهوري

 بردن ) 4  انتخاب كردن ) 3  درگير كردن    ) 2  دستپاچه كردن  ) 1

 زبان انگليسي
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 .درست است 2گزينه  .83
  .ها مراقبت كند خواهد كه كارش را رها كند و خانه بماند تا از بچه او مي

 رنج بردن از) 4  آرام كردن) 3  مراقبت كردن از  ) 2  )به حساب كاربري(وارد شدن ) 1

 .درست است 1گزينه  .84
  . او قاطعانه اينكه به مجلس دروغ گفته باشد را رد كرد

 به زيبايي ) 4  دقيقا) 3  به ارزاني   ) 2  قاطعانه ـ محكم ) 1

 .درست است 2گزينه  .85
  . يك روز، در آينده دور، شايد بروم و خارج زندگي كنم

  المللي  بين) 4  آگاه ) 3  دور   ) 2    عميق ) 1
 .درست است 2گزينه  .86

  . ممنوعيت اخير تبليغ سيگار اثري فوري بر اقتصاد گذاشته است
 عاطفي ) 4  معمولي ) 3  فوري   ) 2    نگران ) 1

 .درست است 3گزينه  .87
  . او معموالً خوش رفتار است. توانم به توجيهي براي رفتار بد پيت فكر كنم من نمي

  تمركز ) 4  توجيه ) 3  بيني    پيش) 2    دوره ) 1
  

  تستكلوز : بخش دوم
 .درست است 4گزينه  .88

 .دهد  مي» از سن پنج سالگي«ارائه شده است كه معني  4  تركيب درست كلمات در گزينه

 .درست است 3گزينه  .89
 . تواند به صورت كوتاه شده بيايد جمله به فعل مجهول نياز دارد و به علت غير وابسته بودنش نمي

 .درست است 1گزينه  .90
  ....كنند مثل  اي را شروع مي هاي فوق برنامه روند همچنين فعاليت سه ميهايي كه به مدر بعضي بچه: ترجمه

  نزديك ) 4  جمعي ) 3  بيروني   ) 2  اضافي ـ فوق برنامه ) 1
 .درست است 1گزينه  .91

  . روند هاي خصوصي مي هايي از مدرسه كه برايشان سخت يا به خصوص جالب است به كالس و براي كالس: .... ترجمه
 به سرعت ) 4  شانسي ) 3  معموالً  ) 2  به خصوص) 1

 .درست است 2گزينه  .92
تواند قبل از صفات تفضيلي براي تأكيد بيشتر  مي muchكلمه . درست است» article + adv + adj + noun«تركيب 

  . استفاده شود
  

  درك مطلب: بخش سوم
 .درست است 3گزينه  .93

  .كند مياشاره ................... به  1در پاراگراف » it«كلمه 
  كاال) 4  قهوه ) 3  چاي   ) 2    نفت) 1

 .درست است 2گزينه  .94
  چيست؟ 1نقش سوال پرسيده شده در انتهاي پاراگراف 

  ها در درك يك مفهوم كمك كردن به خواننده -1
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  هاي بعدي ها براي پاراگراف آماده كردن خواننده -2
  ها به استفاده بيشتر از قهوه  تشويق كردن خواننده -3
 . اند كردن اطالعاتي كه در جمالت قبلي داده شده روشن -4

 .درست است 3گزينه  .95
  ، چرا بزهاي كلدي رفتار متفاوتي داشتند؟2طبق پاراگراف 

  .قبل از آن قهوه نوشيده بودند -1
  .ترسيدند از كلدي مي -2
  .تحت تأثير قهوه بودند -3
  . از اينكه براي اولين بار گيالس ديده بودند متعجب بودند -4

 .درست است 4گزينه  .96
  توان از متن برداشت كرد؟  كدام گزاره زير را مي

  .خانه در مكه ساخته شد اولين قهوه -1
  .يمن اولين كشوري بود كه قهوه پرورش داد -2
  .داشت در گذشته نوشيدن قهوه راهبان را در شب بيدار نگه مي -3
 . محبوب نبودقبل از ميالد بين مسلمانان  1000نوشيدن قهوه حدود سال  -4

 .درست است 4گزينه  .97
  .................. .بهترين عنوان براي متن 

  رقيبان هم تراز  -1
  هاي المپيك  نتايج بازي -2
  ها  اهميت رنگ -3
  قرمز براي برندگان  -4

 .درست است 1گزينه  .98
  هاي زير طبق متن درست نيست؟  يك از گزينه كدام

  .شوند ها برنده مي بيشتر بازيپوشند در  هايي كه قرمز مي تيم -1
  . ها المپيك انجام شده است تحقيق توضيح داده شده روي بعضي از بازي -2
  . هايي از دانشگاه دورهام هستند شناس راسل هيل و رابرت بارتون مردم -3
  . وقتي كه رقيبان هم تراز هستند، فاكتوري ديگر ممكن است در تعيين برنده نقش داشته باشد -4

 .درست است 4 گزينه .99
  ................. .بحث شده است تا   3ها در پاراگراف  تحقيق روي ماندريل

  .ها مقتدرتراند ها از ساير ميمون توضيح دهد كه چرا ماندريل -1
  .ها اشتراكات بسياري دارند ها و ميمون روشن كند كه انسان-2
  .تري پوشيده مزيت دارد ز روشناند، تيمي كه قرم بگويد كه وقتي هر دو تيم قرمز پوشيده -3
  . شود نشان دهد كه نتايجي شبيه به آنچه قبالً در متن توضيح داده شده در طبيعت نيز يافت مي -4

 .درست است 3گزينه  .100
  ................... .در متن اشاره شده است كه قرمز اقتدار جنس مذكر را 

  .رساند ها مي بيشتر از حيوانات در انسان -1
  . ها تأثيري ندارد رساند اما بين مؤنث مي -2
  .رساند هاي ديگر حيوانات مي همچنين بين گروه -3
  .رساند زيرا آن به ميزان ترس فرد مربوط است مي -4
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  گرامر: بخش اول
 

 .درست است 3گزينه  .101
  .رودكار ميدار به ingصورت فعل به ،was / got used toاز  شود و بعداستفاده 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
 .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
 .استكند از نوع شرطي صفر است كه زمان فعل در آن حال ساده جمله 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 كنيدثبات در خانه براي رشد بچه عنوان يكي از والدين بايد سعي كنيد كه محيطي بابه: 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

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

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

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

 .درست است 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/ند كه باالي نزداند جزاير اقيانوس آرام چه تعداد هستند، اما جغرافيدانان تخمين ميس به درستي نميكهيچ     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
 .فيلمي زيبا و تأثيرگذار بود، اما اين حقيقت كه هيچ شباهتي به آنچه واقعاً اتفاق افتاده بود نداشت به آن لطمه زدآن : 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 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: ترجمه آ

 .تا دو دالر افزايش يافته استف اما گوشت كبابي يك و نيم دالر است: ب
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 .درست است 3گزينه  .132
  .منتظر ديدن ديويد هستم: آ: ترجمه

 گذرد؟ديديد چه مدت مي را كه اواز آخرين زماني: ب

 .استدرست  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
  .ايد قرار امشب را كنسل كنممتأسفانه ب. 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

 .درست است 4گزينه  .137
  تكليفمان چيست؟: آ: ترجمه

 .نشنيدم استاد چي گفت. دانمنمي: ب

 .درست است 2گزينه  .138
  شناسيد؟آنجا ايستاده را مي كهزني: 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

  .با انرژي است او واقعاً. 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 بگردندها، ترجيح ميها و صاريغحيواناتي كه در شب بيدار هستند، مثل خفاش: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .145
 .مانندت ديگر بدون فعاليت باقي ميشوند و در ساعاها در گرگ و ميش هوا موفق ميآن: ترجمه
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 .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 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
روز بسيار سخت است، اما در شب متمركز و  ها در آنگويند كاركرد اغلب مي: كار هستند، براي مثالمردمي كه شب: ترجمه

 .هوشيار هستند

 .درست است 3گزينه  .151
 .روزي است كه به كرونوتايپ معروف استل در ريتم شبانهاين تغييري متعاد: 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 به نور مصنوعي هستند و مصرف مالتونين مي هايي كه مجهزبراي انسان مثل ماشين اخيرهاي درماني پيشرفت: ترجمه
 .روزي را مجدداً تنظيم كندشبانه

 .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

  
  مطلبدرك : بخش ششم

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

  .قرن درست در نظر گرفته شد پانزدهاز  بيشبراي ) 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

 .درست است 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

  .هستند ها شكل تكامل يافتة فلسپرها ) 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
 .درست است 3گزينه  .170

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

  






