
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي نآ، عصر 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  10ون 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
  چهارمجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)31/3/1398(  

  )پيش( زبــان
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 .درست است 1گزينه  .1

غيرمادي، امري كه روحاني محض باشد، آنچه منزّه از : مجرّد) (بازوبند، تعويذ: حرز) (حق مالك، قسمت صاحب زمين: بهره(
  .)همراه، كسي كه در ركاب شاه يا بزرگي حركت كند: ملتزم) (ماده باشد مانند عقل و روح

 .درست است 2گزينه  .2

 .)دير، محلي كه راهبان در آن عبادت كنند: صومعه. (غلط آمده است» ومعهص«در اين گروه كلمه، معني 

 .درست است 3گزينه  .3

 .ارزاني داشته تنمعوتوفيق ... الخصوص كه علي

 .درست است 4گزينه  .4

 پرست رذلجوي و  رذلزمانه نيست مگر 

 .درست است 3گزينه  .5

 ) دكتر شفيعي كدكني: توضيح و تصحيح اسرارالتوحيد) (دكتر محمود صناعي: آزادي و تربيت) (جالل رفيع: در بهشت شداد(

 .درست است 4گزينه  .6

القوانين و عظمت و انحطاط روميان از علي اكبر  ترجمة روح) (از دكتر عبدالحسين زرين كوب» هاي دوشنبه قصه«ترجمة (
 )  دهخدا

 .درست است 2گزينه  .7

چنگ قضا، اضافة استعاري و بيت فاقد «. قط داراي استعاره استف) 2گ . هم داراي تشبيه هستند و هم استعاره» 4و  3، 1گ 
 . است» تشبيه«

 .درست است 1گزينه  .8

 ) دور شراب -2روزگار  -1ايهام : دور) (تضاد: غم و شادي) (استعاره: غم، شربتي ز خون دلم نوش كرد(

 .درست است 1گزينه  .9

ميوة ) 3گ  ).و فاقد استعاره استبيت داراي اسلوب معادله ( )2گ ) .بيت فاقد لف و نشر است) (تضاد= شيرين و تلخ ) (1گ 
 ) اضافة تشبيهي: برگ چشمان) (.بيت فاقد جناس تام است) (4گ   .است» پارادوكس«بيت فاقد  .تشبيه: سخن

 .درست است 1گزينه  .10

 )تكواژ 17(من + ـَ م+ كرد + بـ+ تن + خويش + با + چه + آن + رستاخيز + به + تا + د+ ا + بين+ مـَ+ كس

 .درست است 2گزينه  .11

اليه  ، مضاف»لعل بدخشان«است و نقش نهادي دارد و » اسم«دهد، پس  مي» شكستن«در مصراع اول معني » شكست«
    بدخشانشكستنِ لعلِ : است» شكست«

 اليه اليه مضاف مضاف                                     

 .درست است 1گزينه  .12

 خودش متمم است» به«به واسطة آمدن » جنگ«از طرفي  ←است» جنگ«متممِ » تو«←ستا» جنگ«متعلق به » با«
  .آيد متممِ متمم به حساب مي» تو« ←

 .درست است 3گزينه  .13

  . قيامت كه به ديوان حشر پيش آرندم) 3گ 
 .درست است 3گزينه  .14

 .  مشتق ـ مركّب است» روا فرمان«مركّب و واژة » دادخواه، سراپرده، پرمعني«هاي  واژه. مشتق است» نشانه«در متن واژة 

 .درست است 4گزينه  .15

  .شكيبايي نمودن: »سنگ بر دل زدن«مفهوم كنايي 

 زبان و ادبيات فارسي 
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 .درست است 3گزينه  .16

ترين صورت است و در دايرة آفرينش  ن و شايستههر چه در عالم هستي باشد به حكمت آفرينندة هستي در نكوتري: معني بيت
 . هر چيز كه هست، به جا و بايسته است

 .درست است 1گزينه  .17

هوش باش تا ايام جواني را دريابي قبل از  پردازي، به بامدادي و خواب صبحگاهي مي  تا چند به نوشيدن مي: معني بيت سوال
 .شود مفهوم دريافت ميهمين » 1«از بيت . آن كه اوقات خوب عمرت سپري شود

 .درست است 4گزينه  .18

  . دالن زار و نزار چه خبرداري براي تو كه هر كام و آرزويي كه در عالم وجود دارد، ميسر است، از حال بي: 4معني بيت 
 . المثل مذكور است مفهوم بيت معادل ضرب

 .درست است 2گزينه  .19

 قبر : خوابگه) نما، پير و مراد د راه: دليل) ديد ج صالح: ديد مصلحت) دوران زودگذر ب: سير دور سبك) الف

 .درست است 1گزينه  .20

  .گويد كه بر خالف علم و دانش، اخالق و منش افراد با يك ديدار و از روي ظواهر قابل تشخيص نيست بيت مي
 .درست است 2گزينه  .21

) اي كه روي جامة ديگر پوشند جامه: ردا) (ببلبل، عندلي: هزار) (جاي فرورفته، گودال: مغاك) (نزديك شونده، همگرا: متقارب(
 .)شود جرعه، مقداري از آشاميدني كه هر بار نوشيده: شربت(

 .درست است 3گزينه  .22

 قياستو را نيست منّت ز روي 

 .درست است 4گزينه  .23

سيد : جبرئيلگنجشك و ) (سلمان هراتي: از آسمان سبز) (پور قيصر امين: هاي ناگهان آينه) (علي معلم: رجعت سرخ ستاره(
 ) حسن حسيني

 .درست است 1گزينه  .24

) تشبيه: خار سودا) (4گ) استعاره از يار: قمر) (دريچة صبح، تشبيه) (3گ ) تشبيه: لب لعل) (استعاره از اشك: در) (2گ 
 ) استعاره: دامن دل(

 .درست است 3گزينه  .25

  . ارزش تربيت است» 3«مفهوم بيت . كار را به كاردان سپردن است» 4و  2، 1«مفهوم ابيات 
 
   
 

 .درست است 2گزينه  .26

 ـ كار شايسته) تفاوت ساختار(ـ زيانكار است ) تفاوت ساختار(كند  زيانكاري، ايمان بياورند، انجام دهند ـ زيان مي: خطاها به ترتيب

 .استدرست  1گزينه  .27

برند ـ كنار بگذارد، حتما  كنند، به سر مي ، دور كند ـ كساني كه، ترك مي)در عبارت عربي وجود ندارد(از خود: خطاها به ترتيب
 . ، زندگي خواهد كرد)در عبارت عربي وجود ندارد(

 .درست است 3گزينه  .28

ـ اجازه بدهيم، نفسمان ـ اجازه ) تفاوت ساختار(ندهم ... ، اجازه)در عبارت عربي وجود ندارد(است ... از امور: خطاها به ترتيب
 ، )در ترجمه لحاظ نشده» يجب أن«(ندادم 

 .درست است 4گزينه  .29

ـ راهنمايي كرده، تو هستي  ، رهنمون ساختي)تفاوت ساختار(هستي ... كردي ـ دوست  راههاي، نزديك مي: خطاها به ترتيب
 ) تفاوت ساختار(

 زبان عربي 
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 .درست است 4گزينه  .30

 )تفاوت ساختار... (، عمل و اخالق)در نظر گرفته نشده» لن«(كنم  ، فراموش نمي)تفاوت ساختار... (معلمِ زبان: خطاها به ترتيب

 .درست است 3گزينه  .31

  .اين گزينه مناسبتي با آن ندارد) يابد ه ميسي آنچه انجام داده از خير آمادروزي كه هر نفْ(با توجه به معني 
 .درست است 1گزينه  .32

ـ قدرت، أن تنال، ) ضمير اضافي در تعريب لحاظ نشده(استطعت، هدف، لم تستطع ـ أن تنالين، األهداف : خطاها به ترتيب
 ، لم تقدري كهدف

 .درست است 2گزينه  .33

 هناكـ المرض، لن تتكشّف ـ أكثر، حتي ) ساختار تفاوت( كهنا.... ما اكتشفت، اكثر: خطاها به ترتيب

 .درست است 4گزينه  .34

  . اين گزينه صحيح است) نشأت الموجودات بعد ذلك(با توجه به عبارت متن 
 .درست است 1گزينه  .35

 . باشد اين گزينه پاسخ مي) مياه زرقاء... و كلّما تقترب منها... عند ما تشاهدها عن بعد كثير(با توجه به معني عبارت متن 

 .درست است 1گزينه  .36

 . باشد با توجه به معني عبارت در سطر اول اين گزينه پاسخ مي

 .درست است 2گزينه  .37

 . باشد اين گزينه صحيح مي...) ةواحد ةقطعهذا الخمس من األرض كان  وجد العلماء في بحوثهم أنّ(با توجه به عبارت متن 

 .درست است 4گزينه  .38

ـ فعل و مع نائب فاعله ) مع فاعله: ص(مع نائب فاعله ) للمخاطب: ص( ةللمخاطبـ ) للمخاطب: ص( ةللغائب: خطاها به ترتيب
  ) مع فاعله: ص(

 .درست است 3گزينه  .39

 ) ةللغائب: ص(ـ للغائب ) ةللغائب: ص( ةللمخاطبـ ) ةللغائب: ص(للغائبات : خطاها به ترتيب

 .درست است 3گزينه  .40

ـ جار و مجرور و ) جار و مجرور: ص(ـ جار و مجرور و مفعول ) بحث، مذكر: مفرده: ص(بحث، مؤنث : مفرده: خطاها به ترتيب
 ) جار و مجرور: ص( ةصف

 .درست است 3گزينه  .41

 نائب فاعل: ص(نباتات ،نباتات( 

 .درست است 1گزينه  .42

 )عمقُ، فاعل: ص(عمقَ 

 .درست است 1گزينه  .43

 . متضاد هستند» هالعناء و الرفا«كلمات 

 .درست است 4گزينه  .44

 . و منصوب به عالمت ظاهري اعراب است» إنّ«در اينجا اسم » قاضي«كلمة 

 .درست است 3گزينه  .45

 . باشد مي» فراخواند«به معناي » دعا، يدعو«اين فعل، 

 .درست است 4گزينه  .46

  . ها غيرمنصرف هستند در ديگر گزينه» مريم، المصاعب و المشاكل، أقدر«جز اين گزينه، كلمات 
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 .درست است 3گزينه  .47

 ) خُلقت: ص(يخلق 

 .درست است 2گزينه  .48

 . آمده است) كان، الي نفي جنس(فقط در اين گزينه دو مورد از نواسخ 

 .درست است 4گزينه  .49

 . مفعول مطلق هستند» ، عيش، حتماةمحاول«ها  مفعول به است، حال آنكه در ديگر گزينهدر اين گزينه » حقا«

 .درست است 1گزينه  .50

 . عالمت اعراب فرعي است» صادقات، دؤوبين، ملتمسين«اما در . لالعراب است ةاألصلي ةبالعالمحال مفرد و منصوب » محتاجا«

  
  
 

 .درست است 4گزينه  .51

شود، عبارتند از  هايي كه خداوند در وجود انسان قرار داده است و سبب تمايز بنيادين او از ساير موجودات مي ها و ارزش ويژگي
  . تفكر و تعقل كه متناسب با هدف خلقت انسان، يعني تقرب به خداوند است

 .درست است 1گزينه  .52

  » انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً«و » ...و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا «: فرمايد قرآن كريم مي
 .درست است 2گزينه  .53

ها همه امور  ها را دارد اين باشد، در حقيقت ذهن ما گنجايش فهم چيستي آن الزمة احاطه بر هر موجود دسترسي به آن مي
  . محدود هستند

 .درست است 3ه گزين .54

  . يعني خداوند مالك، سرپرست و اداره كننده جهان است پس فقط بندگي مخصوص اوست» ان اهللا ربي و ربكم فاعبدوه«آية شريفه 
 .درست است 1گزينه  .55

  . باشد در اخالص وجود حسن فاعلي و انجام عمل صالح برقرار است و در ريا همراهي نيت غيرالهي با حسن فعلي مي
 .درست است 3گزينه  .56

ها با استفاده از همين امكانات و با اصرار  افزايد و آن در سنت استدراج، خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امكانات گمراهان مي
شوند و  تر مي تدريج به سوي هالكت ابدي نزديك روند و قدم به قدم از انسانيت فاصله گرفته، و به خود بيشتر در فساد فرو مي

  . مؤيد آن است» ...والّذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم« آية شريفه 
 .درست است 2گزينه  .57

االّ من تاب و آمن و عمل «و » فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان اهللا يتوب عليه انّ اهللا غفور رحيم«: فرمايد قرآن كريم مي
  » ...عمالً صالحاً فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات 

 .درست است 1گزينه  .58

و بر همين مبنا گذر از عصر جاهليت به عصر اسالم نيازمند » يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهمالان اهللا «: فرمايد يد مخداون
هاي خاص صحيح است  ، سنت)4(در گزينة . ها و تحول بنيادين در شيوه زندگي فردي و اجتماعي مردم بود تغيير نگرش انسان

  .نه عام
 .درست است 4گزينه  .59

را نه صرفاً در » توانيم ما مي«هاست و ملتي كه به توانايي خود ايمان و باور دارد و عبارت  الم، پيامي براي فطرت انسانپيام اس
  . هاي افتخار را به سرعت فتح خواهد كرد كنند، قله لفظ، كه در عمل بيان مي

 .درست است 2گزينه  .60

و ما كنت من قبله من «: ري امي و درس نخوانده بود و آية شريفةانگيز و زيبا عرضة قرآن كريم توسط پيامب از موضوعات شگفت
  . حاكي از آن است» كتاب و التخطه بيمينك اذا الرتاب المبطلون

 فرهنگ و معارف اسالمي 
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 .درست است 3گزينه  .61

بهاتر از قرآن نيست وقتي كه بخواهد به درستي  به زودي زماني فرا خواهد رسيد كه كااليي كم«: السالم فرمودند حضرت علي عليه
   ».صورت وارونه و به نفع دنيا طلبان معنايش كنند گاه كه بخواهند به تر از آن نيست آن ناتر و فراو خوانده شود و كااليي رايج

 .درست است 4گزينه  .62

اهللا عليه و آله راه آن حضرت را ادامه داد و با تكيه بر دانش الهي خود، مردم را  السالم پس از رسول خدا صلي حضرت علي عليه
  » ...العلم و علي بابها  ةمدينانا «: فرمود) ص(رسول خدا . زمينه احكام و معارف ديني هدايت كرد در

 .درست است 4گزينه  .63

كرد ودر روز عرفه در مراسم حج، حق حكومت را از آن خود اعالم نمود و   السالم مبارزة خود را علني امام جعفربن محمد عليه
  . حتي به زيد بن علي، عموي خود اجازه قيام داد

 .درست است 3گزينه  .64

امام را . ظهور است نه حضور براي درك درست رهبري امام در عصر غيبت بايد به اين مطلب توجه كرد كه غيبت در مقابل
  . اند زيرا ايشان از نظرها غايب است غايب ناميده

 .درست است 1گزينه  .65

شود و  السالم انجام مي اهللا عليه و آله و امامان عليهم واليت و رهبري در جامعة اسالمي، به جانشيني و نيابت از رسول خدا صلي
  »...لو كنت فظا غليظ القلب من اهللا لنت لهم و  ةرحمفبما «: فرمايد قرآن مي

 .درست است 2گزينه  .66

كنند و  پدرم من در خواب ديدم كه يازده ستاره و خورشيد و ماه در برابرم سجده مي: السالم به پدرش گفت حضرت يوسف عليه
  . رسد السالم به قدرت و سلطنت مي تعبير اين است كه حضرت يوسف عليه

 .درست است 1گزينه  .67

پيامد اين نگرش اين . »لهي الحيوان لوكانوا يعلمون ةالدنيا اال لهو و لعب و انّ الدار االخر ةالحياو ما هذه «: دفرماي قرآن كريم مي
شود و در نتيجه به يأس و نااميدي دچار شده، شادابي و نشاط زندگي  ارزش مي است كه همين زندگي چند روزه دنيا برايش بي

  . دهد را از دست مي
 .درست است 2گزينه  .68

پاداش و كيفري كه محصول خود عمل است مثالً اگر روزانه مقداري ورزش كند به سالمت و تندرستي خود كمك كرده است و 
  . برد با تطبيق خود با آن سود مي

 .درست است 4گزينه  .69

و » لق عليمو هو بكل خ مرةقل يحييها الّذي انشاها اول «: قرآن در پاسخ كسي كه آفرينش خود را فراموش كرده بود فرمود
  . دليل بر معاد جسماني است

 .درست است 3گزينه  .70

و بالنبيين و الشهداء و قضي بينهم بالحق و هم  ء و اشرقت االرض بنور ربها و وضع الكتاب و جي«: فرمايد قرآن كريم مي
  » اليظلمون

 .درست است 4گزينه  .71

خورد و قرآن  شود و شكست نمي ديگران تسليم نميناپذيري است انسان عزيز كسي است كه در مقابل  عزّت به معني شكست
  » و لرسوله و للمؤمنين و لكنّ المنافقين ال يعلمون ةالعزوهللا «: فرمايد كريم مي

 .درست است 3گزينه  .72

براي دختران و پسران خود امكان ازدواج فراهم كنيد تا خداوند اخالقشان را نيكو كند و در «: فرمودند) ص(پيامبر گرامي اسالم 
  . باشد در صورتي است كه پول مستقالً مورد معامله قرار بگيرد ربا و حرام مي» .ها توسعه دهد رزق و روزي آن
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 .درست است 1گزينه  .73

دهد  پوشاندند ولي با حدود آن آشنا نبودند لذا خداوند به آنان دستور مي زنان مسلمان از همان ابتدا موي سر خود را مي
  . به خود نزديك كنند تا اطراف صورت و گريبان آنان نيز پوشيده شود هايشان را ها و پوشش روسري

 .درست است 2گزينه  .74

هاست تا ميدان  اين دعوت براي آشنايي و تشويق و ترغيب ديگران به خوبي. دعوت به خير و نيكي قبل از امر به معروف است
  . ها كاهش يابد و بهترين و مؤثرترين روش دعوت عملي است ها تنگ شود و تمايل به سوي آن بر بدي

 .درست است 3گزينه  .75

ر را رعايت كنيم، به كسب درآمد از راه حرام متمايل نخواهيم شد و اگر در ركوع اگر شرط غصبي نبودن لباس  و مكان نمازگزا
  . و سجود عظمت خدا را در نظر داشته باشيم در مقابل مستكبران خضوع و خشوع نخواهيم كرد

 
  

  
 .درست است 4گزينه  .51

 . انسان صورت گرفته است» جستجوگري«و » يابي علت«تمام اختراعات و كشفيات علمي بر اساس كنجكاوي و حس 

 .درست است 1گزينه  .52

، جهل، ترس، آلودگي نياز. ندارد صاي جز نق عدالتي سرچشمه اگر دقت و بررسي كامل به عمل آيد، معلوم خواهد گرديد كه بي
 . هاي روشن نقص هستند و غيره همگي نشانه

 .درست است 2گزينه  .53

ها و مقدم داشتن  شود، پيروي از اميال و هوس يكي از عوامل مهمي كه سبب گريز از حقايق شده و سبب گم كردن راه مي
 . ها بر حقيقت است آن

 .درست است 3گزينه  .54

ترين اعتقاد الهيون بر محور دوري از شرك  افتد انكار خداوند است و اصلي اتفاق مي آنچه كه در مباحث خداشناسي بسيار كم
 . بنا شده است

 .درست است 1گزينه  .55

متوجه يك مرغ كامل  ،گذارد از همان ابتدا اي كه در درون تخم در حال شكل گرفتن است مراحل رشد را پشت سر مي جوجه
اصل هدايت عمومي . شود عموميت دارد از آن به هدايت عمومي، تعبير مياين هدايت در ميان همة مخلوقات شدن است و 

 . بيني الهي است الزمة جهان

 .درست است 3گزينه  .56

 . برخوردار باشد» نقص نسبي«شود كه دانش بشري در هر مقطعي از زمان قهراً از نوعي  تدريجي بودن تكامل علم، سبب مي

 .درست است 2گزينه  .57

» بين خوش«داند نسبت به نظام هستي و قوانين آن  ان را هدفدار و هدف جهان را خير و كمال ميانسان از آن جهت كه جه
 . و آرامش باطني خاصي برخوردار است» اطمينان خاطر«و » روشن دلي«است و از 

 .درست است 1گزينه  .58

 . هم چنان كه ايمان سرچشمة عمل صالح است، عمل صالح نيز در تقويت ايمان نقش دارد

 .درست است 4ه گزين .59

انسان، به علت وجود استعدادهاي عالي و بعد حيواني، حركت نوساني، ميان دو قطب را پيدا نموده است و حيات طبيعي بشر، 
 . اي مقدس در نيل به سعادت جاويد دارد وسيله

 .درست است 2گزينه  .60

  .شخصيت واقعي انسان و خود حقيقي او تنها در رابطه با خدا، قابل تعريف است
  

 هاي دينياقليتفرهنگ و معارف 
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 .درست است 3گزينه  .61

هاي حاكم در خالف جهت نتايج و لوازم آن علم باشد، نفس آدمي آن حقيقت را پس زده و حاضر به تسليم در برابر  اگر گرايش
ها به مرور زمان تبديل به ملكة  كند به خصوص اگر اين گرايش شود به تعبير ديگر دل در برابر آن حقيقت تمكين نمي آن نمي

 . كند د و ايمان مذهبي در تار و پود روح و درون دل ما نفوذ مينفساني شده باش

 .درست است 4گزينه  .62

 . گردد در مكتب بشري انسان در برابر جامعه مسئول است و مسئوليت انسان با ايمان به خدا و روز حساب محقق مي

 .درست است 4گزينه  .63

ها را از زندان  دانند، بلكه در نظر آنان، مرگ واقعيت با عظمتي است كه آن تنها مرگ را ناگوار نمي شاگردان مكتب وحي نه
  . رساند ها را به جوار رحمت حق مي هاي جهان حس و رنگ رها ساخته و در عالم ملكوت آن طبيعت و محدوديت

 .درست است 3گزينه  .64

نمايند اساس  ونه محسوس و مشهود كه همگان آن را مشاهده ميفصل بهار رستاخيز عظيم انسان و جهان است و ارائه نم
 . باشد استدالل آن مي

 .درست است 1گزينه  .65

 .باشد اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت داشته و ناظر بر امكان معاد مي

 .درست است 2گزينه  .66

 . نظم و هماهنگي خاص در اعضاي بدن شرط الزم بوده اما شرط كافي نيست

 .درست است 1گزينه  .67

در منطق دين الهي، هر عملي كالبدي دارد و روحي، روح عمل همانا نيت الهي انجام دهندة آن است، بنابراين بر مؤمنين و 
 . خداشناسان است كه مدام مراقب نيات خود باشند

 .درست است 2گزينه  .68

مالك و معياري داشته باشيم تا بتوانيم تشخيص گيري كنيم، بايد  براي اينكه بتوانيم دوري و نزديكي خود را از حقيقت اندازه
 . اي از حقيقت دارد كند، چه ارزشي و چه بهره دهيم كه طرحي كه ذهن ما پيشنهاد مي

 .درست است 4گزينه  .69

 . هاي انگيخته و انگيزه را ندارند ها هيچكدام از جنبه آن

 .درست است 3گزينه  .70

 . شوند كنند فطرت الهي ناميده مي ريشة نيرومند و ثمربخشي پيدا ميشوند و  رفتارهايي كه از سرچشمة واحدي سيراب مي

 .درست است 4گزينه  .71

اگر اين جهان برحسب تصادف به وجود آمده . گريزد شود و از تصادف مي گرا باشد عقل ناميده مي گرا و غايت موجودي كه هدف
 . دقيقا ضد تصادف است باشد، چگونه از ميان محصوالت ناشي از تصادف، امري پديد آمده است كه

 .درست است 3گزينه  .72

داشت  نقص عمدة تفسير جهان بر اساس خاصيت مادي اشياء اين است كه اگر جهان هر وضعي به جز وضع موجود را نيز مي
 . توانستيم بگوييم كه خاصيت اشياء اقتضا كرده است كه آن چنان باشد باز هم مي

 .درست است 1گزينه  .73

به نزد آنكه «: ها حاكم است كه با بيت هاي مختلف جهان يك نوع وحدت و يگانگي بر آن ها در بخش با توجه به وجود كثرت
 . ارتباط مفهومي دارد» .همه عالم، كتاب حق تعالي است/ جانش در تجلي است

 .درست است 2گزينه  .74

 . نمايد عبارت، مركب بودن با وجوب وجود مغايرت دارد و چند خدايي را نقض مي

 .درست است 3گزينه  .75

 . ميان شش و زوج بودن وجوب و ضرورت حكفرماست» عدد شش زوج است«و » عدد شش معرف شش عدد كتاب است«در قضية؛ 
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  گرامر و لغت: بخش اول
 .درست است 4گزينه  .76

  . كنيم استفاده مي such aكه اسم قابل شمارش مفرد است و صفت قبل از آن و با توجه به جمله بعد از آن از  dayبا توجه به 
 .درست است 2گزينه  .77

  . دار است ingاستفاده كرد كه خالصه آن به صورت فعل ) who teaches(بايد از وجه وصفي  professorبعد از 
 .درست است 1گزينه  .78

 . ها شرطي نوعي سوم بهترين انتخاب است با توجه به ساير گزينه

 .درست است 3گزينه  .79

  . كنيم استفاده مي Althoughبا توجه به تضاد در مفهوم جمله از 
 .درست است 4گزينه  .80

 . كنيم با توجه به مفهوم جمله از فعل مجهول زمان گذشته استفاده مي

 .درست است 2گزينه  .81

  .اد تصحيح نمودن او به اين خاطر بود كه از دست پاچه شدنش جلوگيري شودبه احتمال زي: ترجمه
 انتقال دادن  ) 4  مشاهد كردن  ) 3  مانع شدن  ) 2  جدا كردن ) 1

 .درست است 1گزينه  .82

  .هاي اشتباه ريزي دقتي هستند تا برنامه اشتباهات موجود در نتايج به خاطر بي: ترجمه
  اضطرارها ) 4  ج نتاي) 3  رازها ) 2  ها  برنامه) 1

 .درست است 3گزينه  .83

  . زماني كه فرانك شروع به صحبت در مورد موضوعي كرد كه به كنفرانس ربطي نداشت، معلم ناراحت شد: ترجمه
  فعال ) 4  مربوط ) 3  مستقيم ) 2  جديد ) 1

 .درست است 3گزينه  .84

  . او قوياً اين موضوع را رد كرد كه به پارلمان دروغ گفته بود: ترجمه
  عميقاً  ) 4  قوياً  ) 3  به نرمي  ) 2  به سنگيني )1

 .درست است 1گزينه  .85

  . هايتان نچسپيد شما امتحان را پاس نخواهيد كرد اگر به درس: ترجمه
  فرياد زدن ) 4  روشن كردن  ) 3  مراقبت كردن  ) 2  چسپيدن ) 1

 .درست است 4گزينه  .86

  . هاي وحشي شده است ادي از گلهاي نوين كشاورزي منجر به انقراض تعداد زي روشن: ترجمه
  انقراض  ) 4  آوري  جمع) 3  بيني  پيش) 2  ساخت ) 1

 .درست است 2گزينه  .87

  . هاي عفوني است يكي از نتايج گرم شدن جهاني در مناطق كوهستاني افزايش خطر بيماري: ترجمه
  مؤثر ) 4  دور  ) 3  جهاني  ) 2  طبيعي ) 1
  

   Cloze Test: بخش دوم
 .تدرست اس 4گزينه  .88

  . گردد هاي قديم برمي هاي افراد مشهور كاري است كه به زمان حفظ و محبوبيت نامه: ترجمه
  عمل  ) 4  تعريف  ) 3  تمركز  ) 2  موضع ) 1

 زبان انگليسي
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 .درست است 1گزينه  .89

  .شوند هنوز وجود دارند اي كه به افالطون نسبت داده مي سيزده نامه: ترجمه
 موفقيت  ) 4  ارائه ) 3  اتصال  ) 2  وجود ) 1

 .درست است 3گزينه  .90

  . آيد مي toدر جمله فعل بعد به صورت مصدر با  are consideredبا توجه به فعل 
 .درست است 2گزينه  .91

also  بعد از فعل كمكيhave رود به كار مي .  
 .درست است 2گزينه  .92

  . درست است amongها و با توجه به مفهوم جمله  با توجه به تعداد زياد نامه
  

  مطلبدرك : بخش سوم
 .درست است 3گزينه  .93

  . بود.................. طبق متن، چارلز داروين يك : ترجمه
 كشيش ) 4  دانشمند ) 3  سياستمدار ) 2  پرورش دهندة حيوانات ) 1

 .درست است 1گزينه  .94

  كند؟ ها حمايت مي يك از جمالت زير از باور داروين در مورد اصل تمامي گونه كدام: ترجمه
  .اند تر حيات به وجود آمده هاي پايين حيات در طي زمان از كامل شدن شكل هاي تمامي فرم) 1
  .نيروهاي طبيعي بر حيات روي زمين اثر ندارد) 2
  .ها به صورت مجزا خلق شدند همة گونه) 3
 . باشد ها مي انسان از نسل ميمون) 4

 .درست است 4گزينه  .95

كند، و آنهايي كه قوي هستند  بدست آوردن غذا و براي بقا رقابت مي توضيح داروين در اين مورد كه بچه هر گونه براي: ترجمه
  . مشهور است................. كنند، به نام  مانند و خصوصياتشان را به نسل بعدي منتقل مي باقي مي

  تئوري انتخاب طبيعي) 4  شناسي  مطالعه انسان) 3  تئوري هرج و مرج ) 2  گرا  ايدة خلقت) 1
 .استدرست  3گزينه  .96

  با كتاب داروين چگونه برخورد شد؟: ترجمه
  .داروين به بيشترين فروش رسيد كتاب) 2  .دانشمندان فوراً كتاب داروين را تأييد كردند) 1
  . دنيا كتاب داروين را ناديده گرفت) 4  .معترضين مذهبي كتاب داروين را تأييد نكردند) 3

 .درست است 1گزينه  .97

  ................ .ها زياد شده است،  اهميت كتابخانه طور كه طبق متن، همان: ترجمه
  نياز به تربيت افراد در امر كتابداري تشخيص داده شده است) 1
  دولت، در بيشتر كشورها، كار اجرا را به عهده گرفته است) 2
  الزم است كه تسهيالت جداگانه براي موضوعات علمي پيدا شود) 3
 شوند ها به يك روش مديريت مي شورها شكل گرفته تا مطمئن شوند كه همة كتابخانههاي كتابخانه در بيشتر ك كانون) 4

 .درست است 4گزينه  .98

  ................... .پيشرفت در تكنيك كتابخانه : ترجمه
  هنوز در خارج از امريكا شناخته نشده است) 1
  دهد قسمت خيلي جزيي از آموزش كتابدارها را تشكيل مي) 2
  ست و اكنون تقريباً در حد سكون رسيده استكاهش يافته ا) 3
 شود  تا حد زيادي مربوط به هئيت كتابخانه امريكا مي) 4
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 .درست است 2گزينه  .99

  ...................... .كانون كتابخانه انگليسي : ترجمه
  ندرتاً با عموم ارتباط دارد) 1
  كند نقش فعالي در آموزش كتابدارها ايفا مي) 2
  امريكايي است  ي از كانون كتابخانهتقريباً يك كپ) 3
 مسبب پيشرفت سريع در علم كتابداري در سرتاسر دنيا است) 4

 .درست است 2گزينه  .100

  . است................. كه زير آن خط كشيده شده به معني  11در خط » promotes«كلمه : ترجمه
   تأمين كردن) 4  حفظ كردن  ) 3  توسعه دادن ) 2  اشاره كردن ) 1
   

  
  

  گرامر: اولبخش 
 .درست است 2گزينه  .101

»otherwise « در غير اينصورت«يعني«.  
 .درست است 3گزينه  .102

»  so as not to« در صورتيكه فعل منفي باشد از .كنيم براي صحبت كردن راجع به هدفمان از انجام كاري استفاده مي» so as to«از 
  .كنيم بعالوة حالت سادة فعل استفاده مي

 .درست است 1گزينه  .103

 .گزينة درست يك جمله وارة اسمي است

 .درست است 4گزينه  .104

 .درست است 4با توجه به مفهوم جمله گزينة 

 .درست است 1گزينه  .105

»unless « يعني»if not«.  
 .درست است 2گزينه  .106

 .اينجا به يك ساختار مجهول نياز داريمدر 

 .درست است 3گزينه  .107

 .است» new managers«فاعل . در جاي خالي به فعل نياز داريم

 .درست است 4گزينه  .108

»ones  «  به»plants «كند اشاره مي. »existing«  موجود «يعني«.  
 .درست است 4گزينه  .109

 .درست است 4با توجه به مفهوم جمله گزينه 

 .درست است 3گزينه  .110

  .من هيچ شكايتي راجع به اين هتل ندارم، فقط اينكه اينجا كسل كننده است: ترجمه
  

  لغت: بخش دوم
 .درست است 1گزينه  .111

  .توانست همانقدر كه سرگرم كننده باشد آسيب زننده هم باشد او گاهي اوقات متوجه نبود كه شوخي تند و تيزش مي: ترجمه
 

 زبان اختصاصي انگليسي
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 .درست است 2گزينه  .112

 .شد بود، شغلي كه شامل سفرهاي متعدد، به خصوص به آمريكا، مي يتييك مشاور مدير ليز: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .113

 .مستقل فكر كنندبه طور توانند  دهند چون نمي كنند اينكار را انجام مي طور مداوم از ديگران تقليد مي افرادي كه به: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .114

 .اند كردن يا درخواست كمك كردن در امتحانات منع شده آموزان از تقلب دانش: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .115

  .براي اينكه در شغلش موفق باشد، او مجبور بود زندگي خصوصي و وقت فراغتش را فدا كند: ترجمه
 .درست است 3گزينه  .116

  .خانواده در شرايط اقتصادي سخت بودندبراي اينكه پدر شان شغلش را از دست داد و مادرشان بيماريهاي جدي داشت، آن : ترجمه
 .درست است 1گزينه  .117

 .آنها تصور كردند كه يخ به اندازة كافي ضخيم بود كه وزن آنها را تحمل كند. بازها اشتباه مهلكي كردند اسكيت: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .118

 .نددانست ها و استادانش او را عالم مي اگرچه استال سال اولي بود، همكالسي: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .119

، »replace« توجه داشته باشيد كه حرف اضافة. توان از شكر استفاده كرد جاي عسل مي گفت كه به دستورالعمل كيك مي: ترجمه
»with «است . 

 .درست است 2گزينه  .120

 .تواند توضيحي باشد براي اين مسئله كه چرا نوجوانان اغلب بدخلق هستند خوابي مي بي: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .121

 .انجام داد، اما زنِ گمشده هيچوقت پيدا نشد) كامل(پليس يك تحقيق جامع : ترجمه

 .درست است 1گزينه  .122

هايشان با گذاشتن پاهايشان روي ميز در حاليكه با  راحتي و اهميت خود را در دفتر  مديران امريكايي گاهي اوقات احساس: ترجمه
 .هندد كنند نشان مي تلفن صحبت مي

 .درست است 1گزينه  .123

 .دار شوند بيشتر شود ها بچه شوند احتمال اينكه زن هاي باروري دارند كه از قرارِ معلوم باعث مي ها آيين اكثر فرهنگ: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .124

 .كنند آنها را خوار ميدانست كه افسرها بنا به عادت به سربازهاي جديد اهانت و  او قبل از اينكه به سربازي برود، نمي: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .125

  . كند دهد و ورزش را منع مي هاي بيشتري چاق هستند چون كه فرهنگ امريكايي پرخوري را ترويج مي امروزه امريكايي: ترجمه
  

  ساختار جمالت : بخش سوم
 .درست است 3گزينه  .126

  . كنيم براي صحبت كردن راجع به نتيجة چيزي استفاده مي» so+ قيد/صفت+ that«از ساختار 
 .درست است 4گزينه  .127

 . درست است 4با توجه به مفهوم جمله گزينه 

 .درست است 2گزينه  .128

»were notified «فعل . فعل مجهول است»notify « مطلع كردن«يعني«.  
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 .درست است 1گزينه  .129

كنيم كه بگوييم كاري قبل از   از اين زمان براي اين استفاده مي. باشد زمان آيندة كامل مي»  will have+حالت سوم فعل «
  . شود زمان مشخصي در آينده كامل مي

 .درست است 3گزينه  .130

  . منتظر بوديم، يك مرد به سمت ماشين ما دويد و سعي كرد در را باز كند) ها صف ماشين(ما در ترافيك   درحاليكه: ترجمه
  

   زبانيهاي  نقش: چهارمبخش 
 .درست است 1گزينه  .131

  يك قهوه بخوريم؟: آ: ترجمه
  .من همين االن يكي خوردم ولي شما بفرماييد: ب

 .درست است 2گزينه  .132

  .يادت نره جمعه تولد عمو اَلك هستش: آ: ترجمه
 .كنه؟ من همچنان مجبورم برم ژنو خب، چه فرقي مي: ب

 .درست است 3گزينه  .133

  .كنم توقع داره من كمكش كنم و من فكر ميجِف مشكالت مالي داره : آ: ترجمه
 . تو حاال همسر سابقِ جف هستي. خب، اين قطعاً مسئوليت تو نيست: ب

 .درست است 4گزينه  .134

  .من االن خيلي كار رو سرم ريخته: آ: مهترج
 .تو بايد ياد بگيري كه بهش فكر نكني. كني اين براي اينه كه كه تو خيلي بهش فكر مي: ب

 .استدرست  1گزينه  .135

  دونستي كه جنكينز قبل از اينكه بياد اينجا كار كنه تو ارتش بوده؟ مي: آ: ترجمه
 )دونستم اينو قبالً نمي. (واقعاً؟ اين قطعاً برام تعجب آوره! نه: ب

 .درست است 2گزينه  .136

  دوني اونها چه كسي رو براي شروع كنفرانس هماهنگ كردن؟ مي: آ: ترجمه
 .كسي كه بتونه عاليق همة حضار رو برآورده كنه سختهاما پيدا كردن . نه هنوز: ب

 .درست است 3گزينه  .137

 .درست است 2گزينه  .138

  لة فرانسوي خود را كامل كرده است؟آيا ريچارد مقا: آ: ترجمه
 .نه خيلي خوب تا حدي،خب، بله، انجام داده ـ : ب

 .درست است 3گزينه  .139

  گارسونِ افتضاح گفتي بِره؟ نبه او: آ: ترجمه
  .از دستش خالص شدم آره،: ب

 .درست است 4گزينه  .140

 
  Cloze Test: بخش پنجم

 .درست است 2گزينه  .141

 .نياز داريم) argues(به فعل ) Pink(بعد از فاعل 

 .درست است 4گزينه  .142

»(that) governments must wake up to « يك جمله وارة وصفي است كه»prospect «كند را توصيف مي .  
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 .درست است 1گزينه  .143

 . اند، ديگر مفيد نيستند هاي شغلي غالب بوده هاي اخير بر مصاحبه مغز تحليلي كه در سالگوناگون  انواعِ: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .144

  . نياز داريم) picture(قبل از اسم ) bigger(در جاي خالي به يك صفت تفضيلي 
 .درست است 3گزينه  .145

كنند يا از  ينند، يعني آنهايي كه از نيمكرة راست مغزِ خود هم استفاده ميب آنهايي كه همزمان تصوير بزرگتري مي: ترجمه
 دارند جا شوند، توانند اگر بخواهند بين دو نيمكره جابه كنند يا مي راست مغز خود بيشتر از نيمكرة چپ آن استفاده مي ةنيمكر

 . كنند كه نشان دهند چقدر موفق هستند فرصت پيدا مي

 .درست است 1گزينه  .146

يعني گرفتار يك وضعيت بد شدن به علت اينكه شما به » sleepwalk«در اينجا . است» sleepwalk« ،»into«حرف اضافة 
 . دهيد هاي دوروبرتان اهميت نمي اتفاق

 .درست است 4گزينه  .147

»adapt to new situations «يعني سازگار شدن با شرايط جديد. 

 .درست است 2گزينه  .148

»ever-changing technology « تكنولوژي هميشه در حال تغيير«يعني«.  

 .درست است 2گزينه  .149

»gigantic « عظيم«يعني«.  
 .درست است 3گزينه  .150

»which are lagging …. counterparts «كه وارة وصفي است يك جمله »advanced western countries « را
 .كند توصيف مي

 .درست است 1گزينه  .151

»opportunities « ها فرصت«يعني«. 

 .درست است 4گزينه  .152

  .احتياج داريم» to«در جاي خالي به مصدر با 
 .درست است 2گزينه  .153

دهند انجام دهند، در حاليكه آنها از  كارمندان جوان تشويق خواهند شد تا كاري را كه به بهترين نحو انجام مي: ترجمه
 .كنند ينجام كارها را دگرگون مكنند و روش ا هاي موجود فرار مي سيستم

 .درست است 3گزينه  .154

 .ي شرطي نياز داريم در اينجا به يك جمله

 .درست است 1گزينه  .155

  .درست است 1گزينه  با توجه به مفهوم جمله
  

  درك مطلب: ششمبخش 
 .درست است 2گزينه  .156

  )ديوارنگاري(گرافيتي كند؟ نظرات مخالف در رابطه با  متن عمدتاً كدام موضوع را بحث مي: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .157

 .گذارد مسافران مي رويتأثير بدي  نگاريمتروي لندن ديوار شود كه به نظرِ از متن استنباط مي: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .158

 .كند بازداشت مي در محل انجام كارشانرا ) گرافيتي كار(با توجه به متن، پليس حمل و نقل بريتانيا هنرمندان : ترجمه
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 .درست است 3گزينه  .159

  .نزديكتر است» سرگرمي«از لحاظ معنايي به  6در بند »  pastime«كلمة : ترجمه
 .درست است 1گزينه  .160

  .بدون شك هنر است نگاريدر بند آخر چيست؟ ديوار » There’s no … that«منظور نويسنده از جملة : ترجمه
 .درست است 2گزينه  .161

 .گذرانند هاي مشابهي مي بهاري خود را در مكانمطابق متن، اكثر دانشجويان امريكايي تعطيالت : ترجمه

 .درست است 3گزينه  .162

كند؟ بند دوم رويكردي را  هاي زير نقش بند دوم نسبت به بند اول را به بهترين نحو توصيف مي كدام يك از گزينه: ترجمه
 .كند كه با رويكرد توضيح داده شده در بند اول فرق دارد نسبت به تعطيالت بهاري توصيف مي

 .درست است 4گزينه  .163

  .»trips«گردد به  در بند سوم برمي » others«كلمة 
 .درست است 2گزينه  .164

  .درست است؟ آنها گياهان به خصوصي را نابود كردند JMUهاي زير در مورد دانشجويان  مطابق متن، كدام يك از گزينه: ترجمه
 .درست است 1گزينه  .165

در بند چهارم چيست؟ جايي كه دانشجويان » the accommodations … glamorous«منظور نويسنده از جملة : ترجمه
  .كنند خيلي جالب نيست اقامت ميدر آن 

 .درست است 3گزينه  .166

 ها متن عمدتاً به كدام يك از موضوعات زير مربوط است؟ طالع بيني از نقطه نظر هندي: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .167

 .كند؟ او براي اجتناب از بدشانسي يك حركت نمادين انجام داد آيشواريا راي اشاره ميچرا نويسنده در بند يك به : ترجمه

 .درست است 1گزينه  .168

  .»programs«گردد به  در بند دوم برمي» others«كلمة : ترجمه
 .درست است 4گزينه  .169

  .نزديكتر است» افزايش«در بند سوم از لحالظ معنايي به » boom«كلمة : ترجمه
 .استدرست  1گزينه  .170

 .سونيا منون قبالً شغل ديگري داشت: ترجمه

 
  
  




