
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنري ، عصر روز برگزاآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

10از  9ون آزمـ  

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

، آدرس هـا   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  سومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)3/3/1398(  
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 .درست است 2گزينه  .1

  )يادآوري: اذكار(ذكرها، اوراد : اَذكار/ بازان و تردستان  حقة مخصوص حقه: شامورتي
  .بينيم مي» شهر ايران«و » شهربانو«، »شهريار«كه در  است چنان هم بوده» كشور«در گذشته به معناي » شهره«: توجه

 .درست است 1گزينه  .2

  .نشيند در دل سنگ مي) سوفار(اگر به سنگ خارا تيري بزند تيرش تا انتها : ردبايد به معنا و منظور بيت توجه ك
 .درست است 3گزينه  .3

  .در متن سؤال، اشتباه است) داراي دليل و وجه( موجهو ) تر خوش( نغزتر» خواجه«امالي 
 .درست است 2گزينه  .4

  .است نادرست آمده» فاختگان«امالي : »1«گزينه 
  .است نادرست آمده) پوشيده( مستور، و )ها بطن( بطون، )شت، در مقابل بطنپ( ظهرامالي : »2«گزينه 
  .يعني شراب» راح«. است» مددكار«حالت قديمي » مددگار«. شود غلط اماليي ديده نمي: »3«گزينه 
  )خورشيد: هور. (است اشتباه آمده) روشنايي(امالي ضيا : »4«گزينه 

 .درست است 4گزينه  .5

  .يك نام واحد براي يك اثر داستاني است از محمد عوفي» الروايات معالحكايات و لوا جوامع«
  نامه بهرام= پيكر  هفت// نامه  سعدي= بوستان // سيرالملوك = نامه  سياست

 .درست است 3گزينه  .6

ها در كمال  ملهشود و ج جايي خاصي در اركان جمله ديده نمي اند و جابه كار رفته ها، به شيوة عادي به همة اجزاي دستوري در جمله
  .سادگي و كوتاهي هستند

. است نوشته شده) شه، مش، يادتون معلممون، مي(به شكل شكسته و گفتاري ... و » يادتان«، »مشهدي«، »شود مي«، »معلممان«هاي  واژه
  .مربوط به اصطالحات عاميانه است نه زبان رسمي» سيخ واستادن«يا » لوس«هايي نظير  واژه

 .درست است 4گزينه  .7

شاعر مخاطب . برقرار است) مراعات نظير(تناسب » گوهر«و » كوه«، »در«و » بحر«، »بحر«و » كوه«بين . جناس ناقص دارند» در«و » در«
  .است مانند كرده» كوه گوهر«و » در«، »بحر«خود را به 

 .درست است 2گزينه  .8

  مجاز از فرمان: خط// جناس : خط ـ خطا: »1«گزينه 
مراعات » ناوك«و » كمان«. است اما دليلي براي اين موضوعات ذكر نشده» 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 دلبر به گيسوي پر تابش تشبيه شده: »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  .9

  .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» فصلفصل «: پ
ذهن به معناي ماه اسفند را » ارديبهشت«سوزانيم اما آمدن  زخم مي هاي گياه است كه براي پرهيز از چشم به معناي دانه» اسفندها«: ت

  .كند تداعي مي
  .آيد مردن ماهي است و كنايه به حساب مي نشانةتر شدن ماهي قرمز از آب  سبك: ث

 .درست است 2گزينه  .10

در گزينة . )زلف+ـه+ بنفش ( هاي گل بنفشه است است به معني كسي كه موهايش مانند برگ »مشتق ـ مركّب«ة يك واژ» زلف بنفشه«
تركيب » سخن شيرين« و» زشت كردار« چهارم نيزسوم و در گزينة . يك واژه نيست بلكه تركيب وصفيِ مقلوب است» كاله زرين«نخست، 

  .في مقلوب استوص

 زبان و ادبيات فارسي 
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 .درست است 2گزينه  .11

  اند نه خود مسند صفات مسند جمله» درويش«و » ضعيف«
 .درست است 3گزينه  .12

  ـ كينِ نامرد 4ـ مهر مرد  3ـ عيار كين  2ـ عيار مهر  1): با توجه به معنا و آراية لف و نشر(هاي اضافي  تركيب
  اليـ شعر خ3ـ شعرِ خوب  2ـ شعرِ محض  1: هاي وصفي تركيب
  )اليه مضاف اليه مضاف( نامردـ عيار كينِ 2)  اليه اليه مضاف مضاف( مردـ عيارِ مهرِ 1: هاي وابسته وابسته

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

 .درست است 1گزينه  .13

  .شبيه نباشد كس هيچشبيه باشد و به  همهخصوصيت سعدي است كه سخنش به سخنِ ) فقط( تنها، اين: »1«گزينه 
  اليه                       صفت نهاد    قيد                                                                            مضاف                  

  )دو صفت پيشين(» .ظرافت و نَقل و داستان«صفت مبهم است براي » مقداري«. صفت اشاره است براي خاله است» اين«: »2«گزينه 
  )دو صفت پيشين(» قصه«صفت مبهم است براي » بعضي«. »بار«است براي ) ترتيبي(صفت شمارشي » ستيننخ«: »3«گزينه 
  )سه صفت پيشين. (»شاعر«صفت برترين هستند براي » ترين جوان«و » پيرترين«. »شيخ«صفت اشاره است براي » اين«: »4«گزينه 

 .درست است 3گزينه  .14

  .جمع بسته شود» ها«جمع است و نبايد بار ديگر با » معجزات«
 .درست است 4گزينه  .15

ام  گويد تمام زندگي شود اما در بيت دوم اين گزينه، شاعر مي هاي او نمي بيت اول گالية شاعر است از اين كه چرا كسي متوجه عمق گفته
  .كنم را در غم و اندوه سپري مي

 .درست است 2گزينه  .16

اين معنا در مصراع دوم رباعي متن سؤال هم مطرح . دهد گيرد و به ديگري مي وفا است و جاي تو را مي دنيا بي: معنا و مفهوم بيت
  .)دهند گيرند و به ديگري مي از يكي مي(گذارند  جا نمي تا از كسي چيزي ندزند، چيزي براي تو از خود به: است شده

 .درست است 1گزينه  .17

مفهوم سه گزينة ديگر ترك هستي مادي و رسيدن به مقام . است اين بيت در حوزة ادبيات تعليمي. فروتني است: »1«مفهوم بيت گزينة 
  .اين سه بيت در حوزة ادبيات عرفاني جاي دارند. فقر و فناست

 .درست است 2گزينه  .18

  .است» 2«انتظار بسيار كشيدن و به نتيجه نرسيدن، مضمون مشترك بيت متن سؤال و گزينة 
 .درست است 3گزينه  .19

چنين  3است، اما در گزينة  ارزش اصلي سخن درنظر گرفته نشده) هاي لفظي و معنوي آرايه(صنايع ادبي  كارگيري در سه گزينة ديگر به
  .شود مفهومي ديده نمي

 .درست است 1گزينه  .20

  .عاشق به نگاهي از دور بر چهرة معشوق خرسند است  در هر سه بيت،
 .درست است 4گزينه  .21

كوه : كُه. (است كار رفته به) »كوه«مخفف (» كُه«در سه بيت ديگر ). ربايندة كاه(ند و نه كهربا ربا هست نه آهن: ربايند را مي كَهنه آهن را نه 
  )تر كوچك: كه// كاه : كَه// 

 .درست است 1گزينه  .22

بن محمد: اسرارالتوحيد// پوران شريعت رضوي : وگوهاي تنهايي گفت// جالل آل احمد : زده ارزيابي شتاب// مهدي اخوان ثالث : ارغنون
  فخرالدين علي صفي: الطوايف لطايف// اي  نظامي گنجه: هفت پيكر// منور 

 .درست است 4گزينه  .23

  .تهور، عدم سؤاستفاده از قدرت، نوع دوستي و ايثار پيام اخالقي برآمده از برخورد قاضي بست با هدية مسعود غزنوي نبود
 .درست است 4گزينه  .24

  هامون اگر دريا شود از خون، بتازيد: ارم را به اين شكل قرائت كردبا توجه به معنا بايد مصراع دوم بيت چه
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 .درست است 3گزينه  .25

  .تواند از هر دو جهان دل بكند اگر جذبة عشق خداوند اثر كند، انسان مي: مفهوم بيت اول گزينة سوم
  .ني با رمز و كنايه استاصطالحات به ظاهر كفرآميز در شعر شاعران، بيانگر مفاهيم عرفا: مفهوم بيت دوم گزينة سوم

  
 
   
 

 .درست است 1گزينه  .26

ـ ) زائد است(ـ روزي است ) زائد است(ـ چنين زائد است ـ نيز ) مصدر بودنشان(كامل كردن و تمام گرداندن : ترتيب خطاها به
  ) ضمير آن حذف شده(دين را 

 .درست است 3گزينه  .27

ـ كتابخانة مركزي ـ آرام و با ) حذف شده است(مردم ـ سكوت  هاي مطالعه ـ عمومي مركزي مردم ـ سالن: خطاها به ترتيب
 )»مطالعه«است نه » ها سالن«مربوط به (آسايش 

 .درست است 4گزينه  .28

» تاريكي«مربوط به (هاي  ـ طبقه) تركيب اضافي نيست(ـ تاريكي دريا ) عربي آن فعل است نه مصدر(شروع : خطاها به ترتيب
 ) عربي آن تركيب وصفي است نه اضافي(ـ مطلق تاريكي ) »دريا«است نه 

 .درست است 1گزينه  .29

هاي  هر دو، فرزندان، نتوانستند، هر چيزي ـ هر وقت، در رنج بودند، قادر نبودند، هر چه ـ قادر نبودند، دانسته: خطاها به ترتيب
 خود

 .درست است 4گزينه  .30

 )تفاوت ساختار(ادايش كني ... ، بايد)ساختار تفاوت(اعتماد داشت، كارهاي خود ـ تا جواب بدهد : خطاها به ترتيب

 .درست است 2گزينه  .31

  . مفهوم اين گزينه تناسبي با آن ندارد) دنيا فقط خيالي است گذرا(با توجه به معني 
 .درست است 3گزينه  .32

قلب ـ ، قلب ـ )ذكر نشده(، قد )چون فاعل آن اسم ظاهر است احتياجي به ضمير فاعلي نيست(ينسون : خطاها به ترتيب
 ) ذكر نشده(الينسون، قد 

 .درست است 1گزينه  .33

  ، لعلّالشيءتخسر ـ لعلّ، تخسر فيه ـ ، كنّ کل: خطاها به ترتيب
 .درست است 1گزينه  .34

  . اين گزينه صحيح است) ةالزّراعيأكثر طعامه من الحشرات و اآلفات (با توجه به عبارت متن 
 .درست است 3گزينه  .35

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

 .درست است 4گزينه  .36

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

 .درست است 4گزينه  .37

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

 .درست است 3گزينه  .38

 )أشهرِ، مجرور بحرف الجر: ص(أشهرَ 

 زبان عربي 
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 .درست است 4گزينه  .39

  )، مبتدأ مؤخر ةٌعقوب: ص( ةعقوب

 .درست است 1گزينه  .40

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

 .درست است 2گزينه  .41

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

 .درست است 2گزينه  .42

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

 .درست است 3گزينه  .43

 ) ال تَدع(ـ ال تَودع ) يمشيَ أن (ـ أن يمش ) الينسون(ال ينسون : خطاها به ترتيب

 .درست است 1گزينه  .44

 .للمجهول باشد مبنيتواند  مي» خُلق«فقط در اين گزينه 

 .درست است 4گزينه  .45

 )مستمعون(مستمعين 

 .درست است 2گزينه  .46

 كل يوم يدل علي زمان وقوع الفعل

 .درست است 3گزينه  .47

  . باشند مفعول مطلق مي» مبادرةكالماً، إحسان، «در اين گزينه مفعول به است » حقا«
 .درست است 1گزينه  .48

 . حال هستند» مفتخرات، وحيدا، خائفاً«مفعول له است » خوفًا«

 .درست است 3گزينه  .49

 . تمييز هستند» طيرانًا، تأمالً، شأناً«. مطلق استجدا مفعول 

 .درست است 4گزينه  .50

 . اسم علم و منادي است» اهللا«فقط در اين گزينه 
  

 
  
 

 .درست است 2گزينه  .51

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
  .گيرندست يعني تمام موجودات وجود خود را از او ميا

 .درست است 1گزينه  .52

  .هم مفهوم است» و لم يكن له كفوا احد«براصل توحيد داللت دارد و با آية » قل هو اهللا احد«آية شريفه 
 .درست است 3گزينه  .53

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

  

 فرهنگ و معارف اسالمي 



 

6

  )3/3/1398 ومسجامع نوبت (سنجش پيش؛ زبـــان 

@sanjesheducationgroup   
 

www.sanjeshserv.ir    
 

 .درست است 4گزينه  .54

و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهللا و المسيح ابن مريم و ما امروا االّ ليعبدوا الها واحداً ال اله االّ ه«: فرمايدقرآن كريم مي
  »سبحانه عما يشركون

 .درست است 4گزينه  .55

شوند و رواج اين عقيده هاي باطل سبب رواج جبرگرايي ميهرچند اختيار انسان امري مشهود و انكارناپذير است، اما برخي انديشه
  .گيردمانند ويروس فلج، تحرك، سازندگي و نشاط را از فرد و جامعه مي

 .درست است 1گزينه  .56

  »اهدنا الصراط المستقيم صراط الّذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و ال الضّالين«فرمايد مباركه حمد مي قرآن كريم در سورة
 .درست است 3گزينه  .57

انّ الدين عنداهللا االسالم و ما اختلف الّذين اوتوا الكتاب االّ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم و من يكفر «: فرمايدقرآن كريم مي
  » فان اهللا سريع الحساببايات اهللا

 .درست است 2گزينه  .58

دست گرفتن زمامداري هاي خودسرانه براي بهبا توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي زمان خود، فعاليت) ص(پيامبر گرامي اسالم 
را به مردم ) ع(برد تا شخصيت ممتاز حضرت علي كار ميهمين علت، تمام تالش خود را بهبه. كردبيني ميو قدرت را پيش

  .بشناساند
 .درست است 1گزينه  .59

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

  .و پيروان اوست) ع(فرزندان علي 
 .درست است 4گزينه  .60

از اقدامات مربوط به مرجعيت ديني، تبيين معارف اسالمي متناسـب بـا نيازهـاي نـو، دانشـمندان اسـالمي احاديـث پيـامبر گرامـي          
  .آوري كردندو ائمه اطهار عليهم السالم را در مجموعه كتب اربعه جمع) ص(اسالم

 .درست است 3گزينه  .61

  »...وعداهللا الّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات يستخلفنهم في االرض «: فرمايدقرآن كريم مي
 .درست است 1گزينه  .62

ترين حقي كه خدا واجب كرده است حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است كه آن را سبب دوستي و الفت آنان و بزرگ
  .ارجمندي دينشان قرار داده است

 .درست است 2نه گزي .63

اي دقيق به بهترين شكل طراحي كرد و آنگاه بدان نظم و ظرافت بخشيد و آن را در مسير انجام خداوند هر چيزي را مطابق برنامه
  .وظيفه و دستيابي به هدف خاص وي هدايت كرد

 .درست است 2گزينه  .64

كه و تالش كساني» وزناً ةالقيامبطت اعمالهم فال نقيم لهم يوم اولئك الّذين كفروا بĤيات ربهم و لقائه فح... «: فرمايدقرآن كريم مي
   .شودخواهان آخرت هستند پذيرفته مي

 .درست است 3گزينه  .65

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 انجامحساب اين شخص هم ميكنند، ثواب آن اعمال را به عمل مي

 .درست است 4گزينه  .66

  »...و سيق الّذين كفروا الي جهنّم زمراً «و » ...زمراً  ةالجنو سيق الّذين اتقوا ربهم الي «: فرمايدقرآن كريم مي
 .درست است 3گزينه  .67

  .سازي خدا نيستقدرتي در جهان مانع چارهاگر انسان با اخالص بر خدا اعتماد كند هيچ 
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 .درست است 1گزينه  .68

يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري «: فرمايدو قرآن كريم مي. آراستگي از اخالق مؤمنان است: السالم فرمودندحضرت علي عليه
  »سوءآتكم و ريشاً و لباس التقوي ذلك خيرٌ

 .درست است 2گزينه  .69

هاي مؤثر و مفيد سالمت هاست و فعاليتمندي مطلوب و درست از آنهاي خدادادي به معناي بهرهمتها و نعحفظ موهبت
  .اخالقي جامعه را باال مي برد

 .درست است 4گزينه  .70

ا خود كنندة مردم باشيد اما نه با زبان؛ بلكه با پارسايي، تالش، نماز و نيكي، كه اين رفتارهدعوت: فرمايدالسالم ميامام صادق عليه
  .كننده هستنددعوت

 .درست است 1گزينه  .71

اي فرزند آدم، اين «: خداوند به انسان كرامت و بزرگي بخشيده و بر بسياري از مخلوقات برتري داده و خطاب به وي فرموده
  »موجودات و مخلوقات را براي تو آفريدم و تو را براي خودم

 .درست است 2گزينه  .72

ايم كه عالقه و محبت اوليه، چشم و گوش را همواره ديده. امل بر شور و احساس جواني استالزمة انتخاب همسر مناسب تسلط ك
  »حب الشيء يعمي و يصم«راند بندد و عقل را به حاشيه ميمي

 .درست است 3گزينه  .73

كند و عبارت مي دهد، اما خداوند با فضل خود با بندگان رفتارخداوند به همة بندگان براساس ميزان اعمالشان پاداش و جزا مي
  .مؤيد آن است» فله عشر امثالها ةبالحسنمن جاء «شريف 

 .درست است 4گزينه  .74

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

 .درست است 4گزينه  .75

هاي تمدن اسالمي در حوزه سوم در قدم اول شايسته است كه ديگران را با خود همراه كنيم و آية براي رسيدن جامعه به شاخص
  .حاكي از آن است» يدعون الي الخير ةامو لتكن منكم «شريفه 

 
  

  
 .درست است 2گزينه  .51

 .باشد تر است و يكي از اختالفات اساسي ميان حيات دنيوي و زندگاني اخروي مي احساس لذّت يا الم ناقص در دنيا

 .درست است 1گزينه  .52

 .شود تجسم عمل است عنوان پاداش يا كيفر به انسان داده مي آن چه در روز قيامت به

 .درست است 3گزينه  .53

 .دعدل الهي و حكمت خداوندي بر وقوع معاد داللت دارن

 .درست است 4گزينه  .54

 .سعادت حقيقي انسان وابسته به حيات جاوداني است

 .درست است 4گزينه  .55

 .كند اند و عقل به آن حكم مي ه اين دليل كه پيامبران فرمود اعتقاد ما به معاد آگاهانه است به

 .درست است 1گزينه  .56

  .ها پيوستن به ابديت است ت و علت فراخي روح انسانتر باشد به سعي و صبر بيشتر نياز اس تر و با عظمت هر چه مقصد بزرگ
 

 هاي دينياقليتفرهنگ و معارف 
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 .درست است 3گزينه  .57

گويي از . شود كه چه بسا عمري از آن غفلت داشته است گشايد و به درك حقايقي نائل مي هنگام مرگ انسان چشم به عالمي مي
هاي مادي  بيند و بطالن دلبستگي رو مي خواب سنگين چندين ده ساله برخاسته و اينك خود را با واقعيات برتر و با عظمتي روبه

 .گردد آشكار مي

 .درست است 2گزينه  .58

ها و تمايالت حاكم بر انسان درخالف جهت نتايج علم به حقيقت حاصل شده باشد و نفس آدمي آن حقيقت را پس  اگر گرايش
 .شود زده و حاضر به تسليم در برابر آن نمي

 .درست است 1گزينه  .59

كران آن را  توانند توجه به خالق يكتا و آثار معنوي بي انديشند نمي نة خود مدام به منافع و لذّات دنيوي ميآنان كه در زندگي روزا
 .تبيين نمايند

 .درست است 4گزينه  .60

غذا انسان . ماند پاسخ نمي هاي بسياري است يعني نياز درون از جهان برون بي بيرون او تطابق ميان عالم درون انسان و جهان
 .باشد و تطابق ميان برون و درون، داشتن تمايالت و نيازها مي. دهد و طبيعت به او غذا مي خواهد مي

 .درست است 3گزينه  .61

وجود آمده باشد و  گوييم چيزي بدون علت پديد آمده است، ممكن است كه آن شيء بدون علت فاعلي يا غايي به وقتي مي
 .ها منكر علت غايي هستند ماترياليست

 .استدرست  1گزينه  .62

هاي غريزي شدت و  ها همچون ساير رفتارها و انگيزه هايي كه مربوط به تفسير رفتارهاي غريزي هستند، اين رفتارها و انگيزه طرح
 .پذيرند ضعف وكمال و نقصان مي

 .درست است 2گزينه  .63

توانيم  اشدني نيست ما نميبينيم زوج بودن از چهار جد را در نظر بگيريم مي» زوج بودن«و » عدد چهار«اگر در قضيه رابطة 
  .است» ضرورت«و » وجوب«فرماست،  حكم» زوج بودن«و » چهار«و آن چه بر رابطة ميان . چهاري تصور كنيم كه زوج نباشد

 .درست است 2گزينه  .64

ر بخواهيم بسازيم ولي اگ) به قندها  نسبت(توانيم يك قانون صادق و فراگير  اگر در يك قضية كلي، قند را موضوع قرار دهيم، مي
چنان براي قندها طرح بدهيم و در عين حال قند را محلول و شيرين را موضوع قرار دهيم، اين طرح نسبت به قندها به  هم

جاي يك قضيه كليه، يك قضية جزئيه  يعني به. شود و بنابراين فراگير نخواهد بود گردد كه با بعضي شروع مي اي برمي قضيه
 .عنوان يك قانون عرضه شود تواند به گير ندارد و نميخواهيم داشت كه ديگر صفت فرا

 .درست است 3گزينه  .65

ها جاهل بوده است و به علت ضعف و نداشتن وسايل ايمني، از بسياري از حوادث  ها و واقعيت انسان در گذشته به بسياري از پديده
مورد پيروزي نيست بلكه فراگير بودن و سازد، داشتن چند  طبيعي ترس و وحشت داشته است آنچه يك طرح را قابل قبول مي

 .نداشتن مورد نقض است

 .درست است 4گزينه  .66

هاي متعدد و  بينيم ذهن ما داراي مفاهيمي كلي است كه بر مصداق انگيز درون خويش دقت كنيم مي اگر اندكي در عالم شگفت
يكي از موارد نقض ديگر اختيار و انتخاب و ابتكار  كند و شماري در عالم خارج قابل اطالق است نظريه ماترياليسم را انكار مي بي
 .باشد مي

 .درست است 3گزينه  .67

 .اي سرگشته به اقيانوسي بيكرانه است در نظر خداپرستان، رسيدن انسان به خدا همچون رسيدن معشوقي به عاشق و رسيدن قطره

 .درست است 1گزينه  .68

 .هاي روشن نقص است لودگي و غيره همگي نشانهنياز، جهل، ترس، آ. اي جز نقص ندارد عدالتي سرچشمه بي
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 .درست است 2گزينه  .69

كند و  خصوص زندگي انسان كه از علم و حكمت مطلق خداوندي سرچشمه گرفته است، تقدس پيدا مي مجموعه جهان و به
 .شود براي رسيدن به عالم ابديت و جهان آخرت اي مي شود و دنياي مادي مقدمه ارزشمند مي

 .است درست 4گزينه  .70

اي بدون استثناء اين است كه تا علّت من موجود نباشد، من به صحنه وجود  زبان حال هر پديده. ها نظر افكنيم اگر به جهان پديده
 .پا نخواهم گذاشت

 .درست است 1گزينه  .71

  : شوند عبارتند از ساز انكار خداوند مي عواملي كه سبب گريز انسان از عقل و در نتيجه، زمينه
 هاي نادرست برداشت - 6ضعف و ناتواني فكري  - 5فقر اقتصادي  - 4هاي رواني  عقده - 3هاي غلط  آموزش - 2ات اخالقي انحراف - 1

 .درست است 2گزينه  .72

هاي تدبيري ناميده  كند فعاليت دهد يا ترك مي ها را انجام مي بيند آن ها مي كارهايي كه انسان به خاطر مصلحتي كه در ترك آن
 .ندة انسان در اين مورد مصلحت استشوندو برانگيزان مي

 .درست است 3گزينه  .73

گردد و براي رسيدن به كمال  هاي آسماني تأمين مي عالوه بر استعدادهاي فطري، نياز اصيل و اساسي انسان از طريق شخصيت
 .باشد وجودي خويش نيازمند سرمشق و الگو مي

 .درست است 4گزينه  .74

خويش در جهان هستي   نمايد تفسير موقعيت تاب مي طرح است و او را در يافتن جواب بييكي از مسائلي كه همواره براي انسان م
  »روم آخر كه ننمايي وطنم به كجا مي/ ام آمدنم بهر چه بود  از كجا آمده« است و شعر 

 .درست است 4گزينه  .75

راً متكي بر دانش بشري باشد فاقد دليل داشتن نقص نسبي و مطلق دانش بشري، هر نظام فكري يا آيين عملي زندگي كه منحص به
 .توانايي الزم براي حل همة مسائل مورد نياز انسان خواهد بود

   
 
   

 

  گرامر و لغت: بخش اول
 .درست است 1گزينه  .76

  .كنيماستفاده مي» هدف«براي بيان  ”so that“از ربط دهندة
 .درست است 2گزينه  .77

  :ة توصيفي توجه كنيدواربه جمله. رو هستيمبهبا يك عبارت توصيفي رو
Alexander Solzhenitsyn, who was awarded the Nobel Prize in 1970, wrote several novels.  

 .درست است 4گزينه  .78

  .شد، اما نشدكند عملي بايد در گذشته انجام ميبيان مي ”should have pp“ساختار 
 .درست است 4گزينه  .79

  .صفت جنس است ”wooden“ صفت سن و ”new“صفت اندازه،  ”big“كلمة
 .درست است 3گزينه  .80

  .رودبه كار مي ”to“فعل به صورت مصدر بدون  ”make“بعد از 
 .درست است 2گزينه  .81

  .تواند فشارخونتان را باال ببردنوشيدن مقدار زيادي قهوه مي: ترجمه
  گيري كردناندازه) 4  خراب كردن) 3  افزايش دادن) 2  كنترل كردن) 1
 

گليسيزبان ان  
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 .ستدرست ا 2گزينه  .82

  .او عصبي شد، اصالً اعتماد به نفس ندارد: ترجمه
 اتصال) 4  ترفيع) 3  اعتماد به نفس) 2  راهنمايي ) 1

 .درست است 1گزينه  .83

  .اي در حال تغيير استالعادهايم كه تكنولوژي با سرعت فوقاي شدهما وارد مرحله: ترجمه
 ربطبي) 4  احتمالي) 3  دور) 2  العادهفوق) 1

 .ستدرست ا 4گزينه  .84

  .دانستاو معني كلمه سرقت ادبي را تا همين اواخر كه برايش توضيح دادند نمي: ترجمه
 اخيراً) 4  واقعاً) 3  اساساً) 2  فوراً) 1

 .درست است 3گزينه  .85

  .اش بود و خاطرات خوب زيادي مربوط به آن خانه وجود داشتآنجا هنوز خانه: ترجمه
 نبال كردد) 4  پيوند داد) 3  ذكر كرد) 2  قرار داد) 1

 .درست است 1گزينه  .86

  .ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه خوشبختي يك سفر است، نه يك مقصد: ترجمه
 منبع) 4  آموزش) 3  اجرا) 2  مقصد) 1

 .درست است 3گزينه  .87

گفتگوهاي صلح را  كه ما را از پترزبورگ بيرون بياندازند، تنها كار عاقالنة باقيمانده اين است كه هرچه سريعتر و پيش از آن: ترجمه
  .به نتيجه برسانيم

  با دقت) 4  عاقالنه) 3  مستقيم) 2  كامل) 1
  

  Cloze Test: بخش دوم

 .درست است 3گزينه  .88

  .گيردبعد از فعل كمكي قرار مي alsoضمناً . با توجه به شكل و مفهوم جمله بايد از زمان حال كامل استفاده كرد
 .درست است 1گزينه  .89

  .مان هم بهتر استخواري براي سالمت محيطدانند كه يك رژيم گياهتر مردم نميبه هر حال بيش: ترجمه
 واكنش نشان دادن) 4  آماده كردن) 3  كنترل كردن) 2  فهميدن) 1

 .درست است 4گزينه  .90

  .اندكنندگان بر محيط منتشر كردهاخيراً محققين گزارشي در مورد اثرات رفتار مصرف: ترجمه
  منتشر كردن) 4  وسعت دادن) 3  نگمان كرد) 2  جاي دادن) 1

 .درست است 2گزينه  .91

  .هاي اصلي خراب كردن محيط استدهد كه مصرف گوشت يكي از راهمطالعات نشان مي: ترجمه
 رسمي) 4  اهلي) 3  اصلي ) 2  مصنوعي) 1

 .درست است 1گزينه  .92

  .عبارت درست است the use ofعبارت 
  

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

  .-------------- طبق متن، تعطيلي كوانزا وجود دارد تا  :ترجمه
  ها را جشن بگيردآمريكاييـهاي كشت و زرع آفريقاييمهارت) 1
  به دكتر موالنا كارنگا افتخار كند) 2
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  هايشان فكر كنندها را تشويق كند تا در مورد ريشهآمريكاييـآفريقايي) 3
  هاي كياناراي شخصي را روشن كندشمع) 4

 .درست است 1گزينه  .94

  دهد؟يك از هفت اصل را شمع سياه كيانارا نشان ميكدام: ترجمه
 مسئووليت) 4  خالقيت) 3  ايمان) 2  اتحاد) 1

 .درست است 4گزينه  .95

  .------------- شود جز كوانزا با همة موارد زير جشن گرفته مي: ترجمه
  رقص و خواندن) 2    طبل زدن و مراسم مذهبي) 1
 انزوا و سكوت) 4    گفتگو) 3

 .درست است 2گزينه  .96

  .است ------------- كوانزا، براساس متن،  : ترجمه
  هاي كشت و زرعاولين ميوه) 2    ذرت اولين كشت و زرع) 1
  اولين رقص شب) 4    اولي آواز دهاني) 3

 .درست است 4گزينه  .97

لب در نوع انتخاب طرح آزاد است، اما شود، طراح اغكه سفارش ساخت يك كشتي داده ميدر متن مشخص است زماني: ترجمه
  .-------------- رود كه به او گفته شود انتظار مي

  دقيقاً براي حمل چه مقدار بار بايد طراحي شود) 1
  كنددر مورد مسيري كه به صورت عادي دنبال مي) 2
  گيردنوع ابزاري كه براي بارگيري و باراندازي مورد استفاده قرار مي) 3
 كند و سرعت سفر چقدر استكشتي چه چيزي را حمل مي) 4

 .درست است 1گزينه  .98

  .---------------فهميم كه اندازة يك كشتي از متن مي: ترجمه
  اش داردنسبتاً تحمل كمتري نسبت به هزينه) 2  كندكند مشخص مينوع كااليي را كه حمل مي) 1
  ها عبور كندمهم نيست ماداميكه نبايد از كانال) 4  دارندبايد بزرگ باشد اگر آن بارها چگالي بااليي ) 3

 .درست است 3گزينه  .99

  .------------ عوامل بسيار بزرگي بايد در طراحي كشتي در نظر گرفته شوند : ترجمه
  ها موضوعات اقتصادي كمترين اهميت را دارندكه از آن) 1
  ويژه ارتباط بين طول و عرضبه) 2
  شونديط در بندري كه در آن جمع مياز جمله قوانين و شرا) 3
 باشدترين كه چگالي مكعب مورد نياز براي بار ميبه جز كم اهميت) 4

 .درست است 2گزينه  .100

  .است -------------- در خط آخر به معني  "vessel"كلمة 
   دريا) 4  بندر) 3  كشتي) 2  مسير) 1

  
  

  گرامر: بخش اول
 .درست است 1گزينه  .101

  . بايد از ضمير موصولي فاعلي همراه با فعل مناسب استفاده كرد playerبعد از 
  
  

 زبان اختصاصي انگليسي
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 .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

 .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  فرهنگي صورت 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  دادن  گسترش) 2  منسوخ كردن ) 1
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 .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

 .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  ريختگي  بهم) 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
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 .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 

 .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  ديدن  اتفاقي) 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  ، اعتماد كردن بودنمتكي ) 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  انداختن  تعويقبه ) 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 مي حدس) 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
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    توجه به اينكه با) 2    نادر، كمياب) 1
  تماماً ) 4  در معرض تجربه تلخ قرار گرفتن) 3

 .درست است 4گزينه  .139

  . حالم بد است: آ: ترجمه
  . 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
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 .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

 .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
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 .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
  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
  طلبي پدر  قرباني جاه) 2  بزرگترين سازندة موسيقي قرن هجدهم ) 1
 نابغة خردسال ) 4  معتاد به كار ) 3

 .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
  هستندزيستگاه جوندگان حامل بيماري ) 2  هنوز درگير شيوع جدي طاعون هستند) 1
 بخاطر طاعون كم جمعيت هستند) 4  جمعيت زيادي دارند) 3

 .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
  ميليون نفر مردند 25) 2  ها از بين برده شدند موش) 1
 ها به خارج از شهرهاي بزرگ حركت كردند جمعيت) 4  ها اجازه رفت و آمد در بنادر خارجي نداشتند كشتي) 3

 .درست است 3گزينه  .165

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

 .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

 .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
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 .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

 
  
  




