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  ، تجربي، هنر، منحصراً زبان، تجربي، هنر، منحصراً زبانرياضيرياضيرشتة رشتة 

  14001400ماه ماه   اسفنداسفند  66
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  1 – 10  10 3فارسي

15  
  11 -  20 10 2فارسي

  15  21 - 40  20 3و2عربي، زبان قرآن
  41-  50 10 3دين و زندگي

15  
  51 -  60 10 2دين و زندگي

  15  61 -  80 20 3و2ان انگليسيزب
  60  ــــــ 80 جمع دروس عمومي

  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: مقدممازيار شيروانيمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  مرتضي منشاري  الهام محمدي، كاظم كاظمي، محسن فدايي، هامون سبطي، ،  د اصفهانييحممحسن اصغري، سيدعليرضا احمدي،   فارسي
  سيدمحمدعلي مرتضوي،  پيروز وجاننصرآبادي،  كاظمي محمدعليشيرودي،  مرتضي كاظمولي برجي، نويد امساكي، ابراهيم احمدي،   ، زبان قرآنعربي

كبيـر،   فرهنگيان، مرتضـي محسـني   فردين سماقي، محمدرضابقا،محمد رضاييزحل،عليرضا ذوالفقاريمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، محسن بياتي،  دين و زندگي
  فيروز نژادنجف

  روش عقيل محمديمحدثه مرآتي، سعيد كاوياني، زاده،  عطا عبدلحسن روحي، محمد طاهري، اله استيري،  رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  كاظم كاظميمحمدحسين اسالمي،   مرتضي منشاري  سيدعليرضا احمدي  فارسي

سيدمحمدعلي  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  پور اسماعيل يونس

  مهدي يعقوبيان

  ستايش محمدي  سكينه گلشني  احمد منصوري  احمد منصوري  دين و زندگي
  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان هاي مذهبي اقليت

  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  ، اله استيريرحمتلو،سعيد آقچه

  سپيده جاللي  فاطمه نقدي

به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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   2: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي    1400 اسفند 6 آزمون

  

 

 ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟  هاي زير به شده در بيت هاي مشخص معناي واژه - 1

  ر بدي را سپرمكه نيكي بود      سپرهمي تا بود راه نيكي  -

  برگذشته ز منتهاي نجوم    دولت تو چون رايت رايت -

  گر بخت دهد ياري، انديشة آن دارم    مدار از كس انديشهگفتي كه بيا بر من  -

  ) ببخش، پرچم، اندوه4  ) پيما، پرچم، ترس3  ) وسيلة دفاع، قصد تو، بيم2  ) طي كن، فطرت، فكر1

 ؟ اماليي وجود دارد غلطدر متن زير چند  - 2

ون د و چيصبري در درون بجنب جا پادشاهي دارد و ددانِ آن نواحي در دامِ طاعت خود آورده، شاه پيالن را از شنيدنِ اين حكايت سلسلة بي شيري آن«

داشت،  كه در سر ماند و در آن نشاط از غايت نخوتيآن پيل كه در ديارِ قربتش هندوستان ياد آيد، از شوقِ كشش آن نزهتگاه زمامِ سكون و قرار با او ن

  »كرد. هر لحظه استعادت ذكر آن مي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو 2  ) يك1

  ؟ است آمده نادرسترو  هاي كدام بيت در كمانك روبه يكي از آرايه - 3

  هنوز (ايهام، تضاد) متا چه خواهد شد در اين سودا سرانجام  ن توـيـفـر زلـم در سـنـت ديـ) روز اول رف1

  ت (تشبيه، حسن تعليل)ـوخـسـن بـريـسـل و نـگ رـه را دل بـالل  ندي نقابـكـرافـان بـتـسـو در بـون تـ) چ2

  (مجاز، تشبيه) ة مامانـيـه پـت بـخـال ريـر بـوض زهـدر ع  ) دوست، خون دل ما خورد به جاي مي ناب3

  س ماند و هزاران همه رفتند (ايهام تناسب، استعاره)ـفـه قـها بـنـت  ن گلشن ويرانـاي ار درـتـرفـرغ گـك مـ) ي4

   است؟ متفاوت »تشبيه«در كدام بيت تعداد  - 4

  خواهم ميمن اندر مصحف روي تو يك تفسير   كمر چون خامه خلقي بسته در شرح رخت ليكن) 1

  خواهم مي كه در ظلمات گيسويت يكي شبگير  مـكـاريـود راه تـارض خـع عـه شمـن بـور كـن) 2

  خواهم ميازين خواب پريشان از تو يك تعبير   ون شانه هوشم رفت اندر كشور زلفشـشبي چ) 3

  همخوا يـر مـيـأثـررتـشي آه ـكـرق دل يـز ب  حنت كه خاكش بر فلك باداـن مـرمـراي خـب) 4

 ؟ ترتيب كدام است هاي مشخص شده، به نقش واژه - 5

  »كنيم گمترانه ببوييم چهرة خود  يبو شبكهن را از پي برويم /  مسافرها پژمرد / بياييد از سايه روشن رويم / و اگر جاپايي ديديم  چهره تازگيدر هواي دوگانگي «

  اليه، مفعول، مسند ) مفعول، مضاف2    ) صفت، مفعول، نهاد، قيد1

  ) مفعول، متمم، نهاد، قيد4    اليه، مفعول، مسند ) نهاد، مضاف3

  ؟ آمده است نادرستدر كدام گزينه » ساختن«نظر از فعل  معناي مورد - 6

  سپردم تو را راه خوارزم ساز (قصد و آهنگ كردن)    ساز ) چنين گفت كاين لشكر رزم1

  )كردن كودن (هماهنگي و سازگاري باو زان نسازد همه جز با خس   ) كودن و خوار و خسيس است جهان و خَس2

  مشتاق گل بسازد با خوي باغبانان (تحمل كردن و مدارا)    كشد رقيبم ر ميگ) چشم از تو برنگيرم 3

  بساز بربط و آتش ز جان عود برانگيز (فراهم كردن)    ) بسوز مجمر و دود از دل عبير برآور4

 دقيقه15 3فارسي

 حماسي ادبيات
  (گذر سياوش از آتش)

  12درس 
  108تا صفحة  98صفحة 
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   3: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1400اسفند  6 زمونآ 
 

   است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 7

  كو دل كه از جفاي فلك پاره پاره نيست    پاره ساخت تيغ جفاي فلك دلم) گر 1

  خورد ليك از جور فلك صاحب هنر غم مي  ) گرچه بر ارباب دانش خرمن عالم جوي است2

  ست يافته استديري است تا بر اهل هنر د    ك دراز) امروز نيست دست جفاي فل3

  دانا را سوي نادان بسي مقدار نيست زانكه  را كار نيست ر فلكم) جز جفا با اهل دانش 4

  ؟ حماسه وجود دارد» رق عادتخ«و » ملي«در كدام بيت هر دو زمينة  - 8

  و گريان به خاك گشت پيچان  همي    اكپد به پيش خداوند م) بيا1

  كه بودش جهاندار پشت مگر آن    گفت كاين اژدها را كه كُشت ) همي2

  مرغ فرمانروابر او بر يكي     ) يكي كوه بيني سر اندر هوا3

  يكارجويپست  كه برّنده كوهي    ) كه سيمرغ گويد ورا كارجوي4

 ؟ مفهوم بيت زير است» فاقد«كدام بيت  - 9

  »دالن را پيشه اين است همه صاحب    غالم عشق شو، كانديشه اين است  «

  بنده بايد بودن و در بيع جانان آمدن    ) بر سر بازار عشق آزاد نتوان آمدن1

  نوازي دارد  كه عجب سلسلة بنده  عشق مكش چون يوسف  ) گردن از بندگي2

  گردد كه صاحبدل ز هر گرد سپاهي برنمي    عاشق ة) غبار خط نگردد مانع نظار3

  كه اي هزار چون من عشق را غالم غالم    ) نهاده بركف جامي بر من آمد عشق4

   ؟ندارندكدام دو بيت اشتراك مفهومي  - 10

  ببايد زدن سنگ را بر سبوي    وگوي چو خواهي كه پيدا كني گفت )1

  غش باشد روي شود هر كه در او تا سيه    خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان

  كه دوزخ مرا زين سخن گشت خوار    سياوش چنين گفت كاي شهريار )2

  كه بنشيند از ننگ بر روش گرد    بسي مرگ بهتر بود بهر مرد

  بكندپاي ديوار ملك خويش     پادشاهي كه طرح ظلم افكند )3

  شاخ را بيخ پرورد دايم    ظلم شاخ است و بيخ آن ظالم

  ريزد فلك خاكستر غم بر سر سودابه مي  گواه دامن پاك سياوش گشت چون آتش )4

  ني استاعزيز گشتن يوسف ز پاكدام    سوزي عصمت بود زليخا خوار ز پرده
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   4: ةصفح            ي، هنر، منحصراً زبان)دوازدهم (رياضي، تجربعمومي          1400اسفند  6 آزمون 
 

  

 ؟ است» غلط«معني چند واژه  - 11

  )بيرق: رفشد( ،)گيتي: گيهان( ،)يرش: ربژه( ،)پايمرد: دستيار( ،)ي: اجازه دادندستور( ،)ژنده: عظيم( ،)ريوغ: وغ(

  )شمگينخ: يانژ( ،)انبان: خيك( ،)ختن: روشن كردنا(برافر

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ؟نداردغلط اماليي وجود  تيكدام بدر  -12

  است گريد يموس جانب طور آمدن مقصود    نخاست يو عقب ييدن شي) عاشق ار آمد به كو1

  حصار آن چنان پر كه غالب ز خشت        روي زشت ز بدطينتان سيه) 2

     ميبار بربسته ندانم كه كجا بگشا      است  شيعزم صفر دارم و ره در پ اي) حال3

  سپر نتوان كرد چيقضا ه ريشمش شيپ      كنيل زمي) گفتم از غم به وصال تو گر4

  ذكر شده است؟ » حميد سبزواري، مجد خوافي، غالمحسين يوسفي و باذل مشهدي«از » ياثر«ترتيب نام  در ابيات كدام گزينه به - 13

  دريـيـة حـيكي حمله چون حمل    الف) نمود او به آن قوم چون خيبري 

  ابـهست در گوش من خروش رب    ب) من چنان بيخودم كه بانگ جرس

  اوة دادخواهـم كـنـا مـاهـه شـك    ج) خروشيد و زد دست بر سر ز شاه

  ماية محتشمي خدمت درويشان است    د) روضة خلد برين خلوت درويشان است

  تو مپندار كه از سيل دمان انديشد  هـ) تشنة سوخته در چشمة روشن چو رسيد

  ) ب، هـ، ج، الف4  ) الف، هـ، ج، د3  ) ب، د، هـ، الف2  ) ب، د، ج، هـ1

  .  …جز  درست هستند؛ به» كامالً«هاي مقابل همة ابيات  آرايه - 14

  (تشبيه، جناس) را فام تا بنگري صفاي مي لعل    في است جام راا) صوفي بيا كه آيينة ص1

  تعليل) گريه و بربط فغان كرد (استعاره، حسن حيصرا    ) بدان سان سوخت چون شمعم كه بر من2

  مجاز) ،تشبيهدر ازل يك جرعه خورد از جام دوست (من هر كه چون     ) سر ز مستي برنگيرد تا به صبح روز حشر3

  عارفان را همه در شرب مدام اندازد (ايهام تناسب، مراعات نظير)    ) ساقي ار باده از اين دست به جام اندازد4

  ؟ هاي بيت زير در كدام گزينه درست آمده است آرايه - 15

  »سياه است و زردرو اشجار كه زاغ جامه    مگر رسيد عروسان باغ را ماتم«

  ) جناس، استعاره، حسن تعليل، نغمة حروف2    ه، ايهام، تشخيص، استعارپارادوكس) 1

  ) جناس، ايهام تناسب، تشخيص، تلميح4    تعليل آرايي، كنايه، حسن ) تشبيه، واج3

  ادبيات انقالب اسالمي 2فارسي
  ادبيات حماسي

  14تا پايان درس  10درس 
  117تا صفحة  86صفحة 
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   5: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1400اسفند  6 زمونآ 
 

  ؟ شود در ابيات كدام گزينه يافت مي »صفت فاعلي« - 16

  گرد صحرايي كشيد چه مجنون بيابان آن  كشند از داغ سودايت خردمندان شهر  الف) مي

  چون نباشند كه من عاشق ديدار تو باشم    ار من اي قبلة خوبانمردمان عاشق گفتب) 

  پاي رفتار شكستند و عنانم دادند    ج) قدرت حرف گرفتند و زبانم دادند

  گرد از هزار بلبل گويا برآورم    د) شهبازم ار چه بسته زبانم به گاه صيد

  نشمريير از خدايش سر تا به پا، پا تا به سر غ    گرچه خداي دادگر نايد در اجسام بشر  هـ)

  ) د، ج، الف4  ) هـ، ج، ب3  ) الف، ب، د2  ) الف، د، هـ1

 شود؟ يمشاهده م يعاد ةويو هم ش يبالغ ةويهم ش تيدر جمالت چند ب -17

   و قدت محشر، چه محشر؟ محشر دوران يتو سرو  انيجان مهرو ؟يدر ملك جان، جان و چه جان ييتوالف) 

  مانيچه كافر؟ كافر رهزن، چه رهزن؟ رهزن ا  كافر يجادوجادو، چه جادو؟  يكي) بود چشمت ب

   جانان يدور ؟يچه دور ،يچه محنت؟ محنت دور  چه جانسوز است بر آتش، چه آتش؟ آتش محنتج) 

   كنعان وسفي وسف؟يچه  وسف،ي يخوب ؟يچه خوب  جمالت مجمع ما شد، چه مجمع؟ مجمع خوباند) 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو 2  ) يك1

  م گزينه با بيت زير قرابت دارد؟ مفهوم كدا -18

  »ندي ديرينه داردوعشق با آزار خويشا    خواستم از رنجش دوري بگويم، يادم آمد «

  آيد تيشه بر فرق سر و خار به پا مي  ) چند پرسي به ره عشق چه دربايست است؟1

  صبر كن كز پردة دل، گل برآرد خار عشق    ) طاقت آزار نيش ار آوري، نوشت دهند2

  كني؟ اي دل، نشد ز دوري دلبر چه مي    تم كه درد عشق شود از سفر عالج ) گف3

  لطف او بين كه به لطف از در ما باز آمد  ) گرچه حافظ در رنجش زد و پيمان بشكست4

  مفهوم كدام بيت در مقابل آن درست آمده است؟ - 19

  گويي و دروغ) افزگ زيز امستحق هجرانند (پره ،بازان چنين عشق    ) الف عشق و گله از يار زهي الف دروغ1

  خانة دشمن خود را ز چه آباد كنيم (خيانت نكردن به ميهن)    ست زمين ) دشمن خانگي آدم خاكي2

  ها) جويي نكردن و قناعت به داشته برآمد هم ز خانه (بهانهمن كه آب     ) به در بستن چرا جويم بهانه3

  كند (تمايل روزگار به بدكرداري) بر كليم تنگ ز گوساله  ،كه جاي    آيد ) ز دست سامريِ روزگار مي4

  ؟ستين كساني اتياب ةيبا بق تيمفهوم كدام ب - 20

  گذرد النيبر خار مغ هيگر همه باد    بتابد خواجو  ياز كعبه كجا رو يحاج) 1

  غم مخور النيها گر كند خار مغ سرزنش  زد قدم يگر به شوق كعبه خواه ابانيدر ب) 2

  و فراز بياز نش شدينديكه مرد راه ن    دل يعنان متاب ا قتيز مشكالت طر) 3

  ميرس ينم النيمغ يما جز به خارها     رسند يمقصود م ةگر رهروان به كعب) 4
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  ۲۸ -  ۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  
    ﴾: ء هالٌك إّال وجَهه ي...ال إله إّال هو ُکّل ش ﴿ - 21

  چيزي جز ذات او نابودشونده است! هرهيچ معبودي جز او نيست  )1
  كننده است جز ذات او! مه چيز هالكجز او هيچ خدايي نيست ه )2
  !شود هر چيزي جز ذات او فاني مي كتاستتنها او معبودي ي )3
  !د مگر ذات اوشو فقط او خداست هر چيزي نابود مي )4

 :»!اهللا فهو َعبٌد ُتکَره ُمجاَلسته ِلُفحشهِمن شّر عباد  يّ بمّمن قد َعدَّه النّ  بتعديَ المرء أن  یعلَ  « - 22
اسـت كـه    يا بنـدگان خداونـد برشـمرده اسـت و او بنـده      نيرا از بدتر آنان امبريكه پ ي) بر انسان است كه دور شود از كسان1

 شود! يخاطر گفتار و كردار زشتش ناپسند شمرده م با او به ينيهمنش

ت گفتـار و كـردار   است كه به علّ يا برشمرده است و او بنده بندگان خدا نيرا بدتر او امبريكه پ يدور شود از كس دي) انسان با2
 دارند! يبا او را ناپسند م ينيزشتش همنش

است كه گفتار و كردار  يا كند و او بنده يشمارد دور يم بندگان خدا نياو را از بدتر امبريكه پ ي) بر انسان واجب است از كس3
 ود!ش يزشت او ناپسند داشته م

بـا او   ينياست كـه همنشـ   يا بندگان خداوند برشمرده است دور شود و او بنده نياو را از بدتر امبريكه پ يانسان از كس دي) با4
  شود! يخاطر كردار و گفتار زشتش ناپسند شمرده م به

ل بلـدنا الصـغيرأّن الشباب هم اّلذين ُيبنى مُ  صدِّقْ  َصديقي!«  - 23 دوسـت  »: تقـّدم!إلـى بلـد مُ  ستقبل البلد بأيديهم و َيتحـوَّ
  ..... !من
اي تبـديل  ها ساخته و كشور كوچكمان  به كشـور پيشـرفته   كشور به دستان آن ة) باور كن كه جوانان كساني هستند كه آيند1

  شود!مي
شـود و كشـور كوچكمـان را بـه     هـاي آنـان سـاخته مـي    كشور با دست ة) راست بگو كه جوانان همان كساني هستند كه آيند2
  كنند!شوري پيشرفته تبديل ميك
شـود و كشـور كوچكمـان را بـه كشـور      كشورمان با دسـتان آنـان سـاخته مـي     ة) باور كن كه جوانان كساني هستند كه آيند3

  كنند!اي تبديل ميپيشرفته
شـرفته  پي يسازند و كشور كوچكمـان بـه كشـور   كشور را با دستان خود مي ة) تصديق كن كه جوانان كساني هستند كه آيند4

  شود!تبديل مي
  »:ياة و قّوته عَلی الفهم و العمل!الح يقرأ ُکتبًا َتزيد معرفَته فليه أن يَمن أراد أن َتنفعه القراءة فعَ  « - 24

هايي را بخواند كه شناخت او را در زنـدگي و نيـرويش را بـر فهميـدن و      بايد كتاب ،) هركس بخواهد كه از خواندن سود ببرد1
  كردن زياد كند! عمل

هايي را بخواند كه شناختش را در زندگي و قدرتش را بر فهميـدن و   بايد كتاب ،) هركس بخواهد كه خواندن به او سود برساند2
  فزايد!كردن بي عمل

و عمـل   ا در زنـدگي و نيـرويش را بـر فهـم    ر شخواند كه معرفت هايي را مي كتاب ،بردن بخواهد) هركس خواندن را براي سود3
  افزايش دهد!

كه شـناخت او در زنـدگي و قـدرتش بـر فهميـدن و       مطالعه كندهايي را بايد  كتاب ،ه بخواهد خواندن به او سود برساند) هرك4
  كردن افزايش يابد! عمل

 

 3و  2عربي، زبان قرآن  
  3عربي، زبان قرآن 
  الكُتُب طَعام الفكرِ

  3درس 
  41تا صفحة  33صفحة 

  2عربي، زبان قرآن 
كَالمِ، الكذب مفتاحآداب ال

  لكل شر
  5تا پايان درس  4درس 

  63تا صفحة  43صفحة 

دقيقه 15
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  !»:َتحسينها و مرّاء حوَل حياتهالقُ  ي نمّو َمعرفةف ُکنُت واِثقًا أّن الُکتَب و ُکتّاَبها و آراَئهم ُتؤثِّر « - 25
آن نيكو گردانيدن ة زندگي و شان در رشد شناخت خوانندگان دربارهاي هشان و ديدگاهاي دگان و كتاببودم كه نويسن ) مطمئن1
  !گذارد ثير ميأت
گـذار  آن اثربهبـود  و  شـان پيرامـون زندگي شان در رشد شناخت خوانندگان ها و نويسندگانش و نظرات بودم كه كتاب ) مطمئن2

  خواهد بود!
آن  نيكو گردانيدنو  شانپيرامون زندگيگان ها در رشد شناخت خوانند ندگانش و نظرات آنها و نويس بودم كه كتاب ) مطمئن3
  !گذارد ثير ميأت
 !گذارد ثير ميأآن ت كردنو بهترخوانندگان زندگي  و نمو ها در رشد آن هاي ها و نويسندگان و ديدگاه نان دارم كه كتابطميا )4

  :الّصحيحن عيّ  - 26
اي براي دستيابي به خوشبختي واقعي  علم انسان وسيلههمانا !: للحصول علی السـعادة الحقيقّيـةليس علم البشر إّال وسيلة  )1

  !شود محسوب مي
  !عجيب است كه انسان دانشي بياموزد و در آينده از آن سود نبرد!: ِمن العجيب أن يتعلَّم المرُء علمًا ال ينفعه في المستقبل )2
هـاي   فقط افتخار ورزيدن به اصل و نسب است كـه عالمتـي از عالمـت   !: الئم الُمتکّبـرينما التفاُخر بالّنسب عالمة من عإنّ  )3

  !باشد افراد متكبر مي
كردم كـه فراگيـري    آموزاني صحبت مي در كالس با دانش!: ُکنت أتکّلم في الصّف مع تالميذ ُيحّبوَن تعلُّم الّلغات األجنبّية )4

  !داشتند هاي خارجي را دوست مي زبان
  :الخطأن عيّ  - 27

                                                             با اندرزهايى بهتر به راه پروردگارت فرا بخوان! : !ُاْدُع إلى سبيل رّبك ِبَمواعظ أحسن )1
  كند!، دوري ميستهمال دروغ ز بيان سخناني كه در آن احتا خردمندانسان َيجتَنب العاقل عن ذكر أقواٍل فيها احتمال الكذب!:  )2
  ترسند!هايشان نميخوشا به حال كساني كه مردم از زبان: !سنتهمَبى ِلمن ال َيخاف الّناس ِمن ألطو  )3
  دهد! اين گوينده سخن زيبايي دارد كه با آن رفتار مخاطبان را تغيير ميلهذا الُمتكّلم كالم جميل يتغيَّر به سلوُك المخاطبين!:  )4

   ؛ عّين الّصحيح: !»دست آورد شان را به رم باشد تا ديگران را قانع كند و دوستيسخن گوينده بايد ن«  - 28
  يکون کالم المتکّلم لّينًا حّتی ُيقِنـعوا اآلخرين و َيکسبوا موّدتهم! )1
  يجب أن يکون کالم المتکّلم لّينًا لکي ُيقِنـع اآلخرين و َيکسب موّدتهم! )2
  حّتی ُيقَنـع اآلخرون و ُتکسب موّدتهم!کالم المتکّلم يجب أن يکون لّينًا  )3
  من الواجب علی المتکّلم أّن کالمه اللّين ُيقِنـع اآلخرين لکي َيکسب موّدتهم! )4
 :ُيناسب الّنّص ) بما ۳۳ - ۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■

 ي ينسب لها فيقال لون فّضي؛ ولها خواّص ذالّ  الرمادي، و بين األبيض و يقعمّيز ذات لون مُ  الفّضة عنصر كيميائيّ 
كذلك من فلزّات النقود،  الفّضة من الفلزّات النفيسة و ة.كذلك االنعكاسيّ  ة والحراريّ  ة وة الكهربائيّ من حيث الناقليّ  ممّيزة
استخدامها في  ، فباإلضافة إلىاالستخداماتللفّضة العديد من  في سّك النقود، وحدها أو مع الذهب أحيانًا. ُتستعمللذلك 

الصناعات  ة والصناعات اإللكترونيّ  تنقية المياه و ة وفي صناعة األلواح الشمسيّ  استخداماتمجال سّك النقود، فلها 
  ة، باإلضافة إلى استخدامها في صناعة الفّضيات.الكيميائيّ 
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ات رقيقة أو على شكل طع صغيرة أو صفحلها الطبيعي األصلي على هيئة قِ توجد الفّضة في بعض األحيان على شك
على الرغم من أّنها أكثر وفرًة في الطبيعة من  ختلفة.توجد غالبًا مرتبطًة مع عناصر أخرى في معادن مُ  ولکّنه؛ حبال
  مّرة. ۷۰۰ها أقّل وفرًة من الّنحاس بمقدار نّ إ، مّرة ۲۰ِبـ  الذهب

  :حول الفّضةعّين الّصحيح  - 29
    !لحرارةال تقدر الفّضة علی نقل الکهرباء و ا )1
  !مع الذهب لُصنع النقودالفّضة ممزوجة نستخِدم  قد )2
    !الفّضة من الفلّزات اّلتي ال توَجد خالصة في الطبيعةإّن  )3
  !نستفيد من الفّضة لکي ال يصل المزيد من ضوء الشمس إلينا )4

  حول وفرة الفلّزات في العالم: الّصحيح عّين  - 30
    !مّرة ٣٥الّنحاس أکثر وفرة من الفّضة ِبـ  )1
  !وفرة الفّضة علی الّشکل الطبيعّي األصلّي کثيرة جّداً ) 2
    !مّرة ١٤٠٠٠الّذهب أقّل وفرة في العالم من الّنحاس ِبـ  )3
  !ال فلّز إّال و هو أکثر وفرة في العالم من الفّضة و الذهب) 4

  في الّنّص: ما جاءعّين الموضوع اّلذي  - 31
    استخدامات الفّضة في الّصناعات! )1
  خواّص الفّضة الفيزيائّية!) 2
  استعمال الفّضة في إنتاج الّطاقة!) 3
  إنتاج الفّضة!مراحل ) 4
  ۳۳و  ۳۲في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي ( الخطأعّين(  
 »:االستخدامات« - 32

  معّرف بأل / مجرور بحرف الجّر  –جمع سالم للمؤّنث  –اسم ) 1
  خبر»: من االستخدامات « زائدة) /  مصدر (مضارعه: يستخِدم و لها ثالثة حروف) 2
  مصدر؛ حروفه األصلّية: خ د م، اسم فاعله: ُمستخِدم، و اسم مفعوله: ُمستخَدم -اسم ) 3
 »)الـ « معرفة (بسبب وجود حرف  –مصدر (ماضيه: استخَدم، علی وزن: استفَعل)  –جمع (مفرده: االستخدام)  )4

 »:يقع« - 33
  / فعل و الجملة فعلّية يغته للغائبص – »وقوع « مضارع من مصدر فعل ) 1
  له ثالثة حروف أصلّية و ليس له حرف زائد / فعل و فاعل -للمذّکر  – مضارع )2
  الجملة فعلّيةللمذّکر / فعل و  –مضارع اإلخبارّي في الفارسّية) الفعل مضارع (يمکن أن يعادل ) 3
  »ممّيز « فعل و فاعل؛ الجملة فعلّية و َتصف مضارعه: َيقُع، دون حرف زائد /  –للمفرد المذّکر الغائب ) 4
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  )۴۰ -  ۳۴عّين المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية ( ■■
  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأ عّين - 34

غيَرة!َينَتِظُر الواِلداِن أسَفل الَجَبل َو َيسَتق )1   ِبالِن ِفراَخهما الصَّ
  !في الصُُّحفِ  ضّيةِ الّريا ِجـبوَن ِبالُموضوعاتِ ُهواُة الّرياَضة ُمع )2
  َتِرسيَن!الطُّيور إّال َفوق ِجباٍل ُمرَتِفعٍة َبعيدًا َعِن الُمف ال ُيبنى ُعشُّ  )3
  َجوز!هم ِوعاًء َجميًال ِمن َخَشب َشَجَرة الَنعِ صمَ َيصَنُع الُعّماُل في  )4

  :»الِمحرار « عن  الخطأعّين  - 35
  د ُبني علی أساس الحقائق العلمّية!ق )2  هو أداة صغيرة ُتستخدم لقياس درجات الحرارة! )1
  يوَصف في الطّب لعالج بعض المرضی! )4  عّدة أنواع منه تختلف طريقة عملها!هناك  )3

 اسم نکرة: صفيَ  » کذبيَ  « نيّ ع - 36
 لکّن الناس َعرفوه!و  یمّرة ُاخر  کذبيَ أن  حاوليُ هذا رجٌل کان  )1
 دائمًا! بکذيَ َفمه و  فتحيَ الناس أّن هذا شاّب کاِذب  علميَ  )2
 !كضحيَ و  کذبيَ شاَهد الناس ُقرب الشاطئ شاّبًا کان  )3
  ِخداعهم! حاوليُ و  کذبيَ  نيالحاضر  یجاء أحد إل )4

  جملة: ليسن الوصف عيّ  - 37
  هلك من ليس له حکيم ُيرشده!  )1
  !أنفع األشياءمني اليوَم حکيمًا يعلِّ شاهد أُ  )2
  !قّوةب ماءيحدث إعصار شديد فيسحب األسماك إلی السّ  )3
  دون تعب! کسبان بسهولة وتُ  األمان ِنعمتان ال الصّحة و )4

  للفراغ:  غير المناسبعّين » … عدم ِنسيانهم، َيقول: ويؤّکد علی طّالبهمع  مالمعلّ  يتکلَّمعندما  « - 38
  لن أتذّکر طّالبي بعد سنة واحدة! )2   سوف أتذّکر تالميذي بعد هذا! )1
  طّالبي! ال أتذّکر في المستقبل إالّ  )4   مة!أتذّکر تالميذي في السنة القاد )3

  فيه الُمستثنی: ليسعّين ما  - 39
  في السوق اّال مالبس جميلة!شيئًا ال َيشتري الّزّوار  )1
  علينا اّال نرفع أصواتنا عند المرور أمام الُمسَتشفی! )2
  قبل ساعَتين اّال ثالثة مّنا! به تبنا ما أمَرنا األستاذک )3
  ّزواج أحد اّال جماعة من أقربائنا!يس في حفلة الل )4

  ة:فارسيّ في ال »فقط «  مال تُترجَ »  إالّ « عّين  - 40
  !ينسون الماضيلن ُيؤلمني في الحياة إّال اّلذين  )1
  كالمك إّال من َيعرف سلوكك الحقيقّي!الّناس ال َيقبل  )2
  ل الحياة إّال ما ُيوِصلنا إلى أهدافنا!اال ُيغنينا عن الكتب طو  )3
  إّال واحٌد ِمن العلماء! العجيبة الظاهرة أسرارئس ِمن معرفة يَ  ما )4
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جايي كه در تمدن امروزي رعايت قوانين الهي تا حدودي سخت شده است، در راستاي اجراي احكام بايد چگونه  از آن - 41

 باشد؟  وارد عمل شويم و نتيجة چنين عملكردي چه مي

  مل به دستورات خداسهولت در ع -با تقوا و رضوان الهي  )1

  سهولت در عمل به دستورات خدا -توكل و اعتماد به نفس باال  )2

  دفاع از اسالم در عرصه زندگي - با تقوا و رضوان الهي )3

  دفاع از اسالم در عرصه زندگي - توكل و اعتماد به نفس باال )4

  از ابوسعيد ابوالخير همخواني دارد؟» پرستي بازآر و بتبازآ بازآ هرآنچه هستي بازآ / گر كافر و گب«كدام گزينه با بيت زيباي  - 42

  شود.تكرار توبه، اگر واقعي باشد موجب جلب رحمت خداوند مي )1

 شود.با توبه تمام گناهان حتي شرك هم آمرزيده مي )2

  .هاي توفيق توبه را شكار كردبايد لحظه )3

  سراسر عمر ظرف زمان توبه است. )4

 ؟ سازد وانين الهي و قوانين بشري از اساس باطل است و انسان خردمند نگراني خود نسبت به آينده را چگونه مرتفع ميبه چه علت قياس بين ق - 43

  اعتماد به دستورات الهي و اتكا به حضرت حق –هايي كه ميان اهداف حاصل شده از قوانين وجود دارد.  تفاوت )1

  ها توبه از گناهان و پاك كردن نفس از آلودگي –هايي كه در جهان آخرت غيرقابل درك است.  وجود نعمت )2

  اعتماد به دستورات الهي و اتكا به حضرت حق –هايي كه در جهان آخرت غيرقابل درك است.  وجود نعمت )3

  ها گناهان و پاك كردن نفس از آلودگي توبه از -هايي كه ميان اهداف حاصل شده از قوانين وجود دارد.  تفاوت )4

 ؟ گردد ادراك مي» جهّنم ام من اسس بنيانه علي شفا جرف هار فانهار به في نار«و » قد افلح من زكاها«چه مطلبي از ارتباط بين عبارات قرآني،  - 44

  .بايد از آن پرهيز كرد وباشد آغاز تزكية نفس، نيفتادن از پرتگاهي است كه مشرف به سقوط مي )1

  گيريم. افتد، وگرنه در مرحلة سقوط قرار مي ها پاك شود، تزكية نفس اتفاق مي هنگامي كه نفس ما از آلودگي )2

  گردد. تنها شيوة مطمئن، زندگي ديني است و با عمل به فرامين الهي كار تزكية نفس آغاز مي )3

  تگاه سقوط نجات بخشد.سعادت و فالح و رستگاري است تا ما را از پر ،رمز و راز تزكية نفس )4

 ؟ مطابق بيانات قرآن كريم، آيندة غيرقابل اعتماد، در چه صورتي در انتظار انسان است - 45

  »اثمها اكبر من نَفعهما« )2    »ال يهدي القوم الكافرين« )1

  »بنيانه علي شفا جرُف هارٍ« )4    »و ساء سبيالً فاحشةًأنَّه كان « )3

 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي بي،هاي مذه اقليت آموزان دانش
  3دين و زندگي 

  3دين و زندگي 
، زندگي در دنياي امروز و بازگشت

  عمل به احكام الهي
  8و  7درس 

  104تا صفحة  76صفحة 

دقيقه 15
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 ؟ كدام است» جزء دارد كه نه جزء آن، كسب و كار حالل است. عبادت ده«مفهوم حديث نبوي  - 46

  براي كسب و كار حالل، آشنايي با احكام تجارت الزم است. )1

  خواري است. عبادت خداوند، علت تحصيل كسب و كار حالل و طيب )2

  شود. انجام كار براي رضاي خداوند، عبادت محسوب مي )3

  ي براي عبوديت و طاعت خداوند است.از آثار مثبت روزي حالل، بسترساز )4

 ؟ باشد صحيح ميترتيب،  بهيك از احكام فقهي  كدام ،در مورد مسائل زير - 47

  و معارف اسالمي و مبارزه با تهاجم فرهنگيفرهنگ هاي سينمايي به منظور گسترش  الف) توليد و توزيع و تبليغ فيلم

  ضاي مجازي به منظور اشاعة فرهنگ و معارف اسالميهاي اجتماعي در ف هاي اينترنتي و شبكه ب) ايجاد پايگاه

 هاي مذهبي و ملي جشن ج) شركت در محافل شادي مانند جشن عروسي،

  بحمست -جايز  –واجب كفايي  )2    مستحب  –جايز  –مستحب  )1

  جايز –مستحب  –واجب كفايي  )4    جايز –مستحب  –مستحب  )3

 ؟ رودان به كار ميكدام حيلة شيطان بيشتر براي گمراه كردن جوان - 48

  كشاند.وقتي كه انسان را گام به گام و آهسته به سوي گناه مي )1

  خير بيندازد.أخواهد كه توبه را به توقتي از او مي )2

  ».گناه كن و بعد توبه كن«دهد آنگاه كه به انسان وعده مي )3

  كند.خاصيت ميرا بي استغفاردرپي  پي گناهوقتي كه با  )4

 ؟ به فقها و مجتهدين براي استخراج احكام اسالمي متناسب با شرايط، تابع چه امري است دادن اختيار - 49

  هاي الهي در آخرت و بايد و نبايدهاي احكام ديني هماهنگي ميان نعمت )1

  پيچيده شدن زندگي بشر متناسب باقابل اجرا بودن دين اسالم  )2

  يوي قابليت ضمانت اسالم در رساندن افراد به سعادت دن )3

  مطمئن بودن دين در به سعادت رساندن انسان در دنيا و آخرت )4

 ؟»التّائب من الذّنب كمن ال ذنب له« بشربن حارث شد و چرا پيامبر اكرم (ص) فرمودند: متنبه شدنتذكر كدام امر از سوي امام كاظم (ع)، سبب  - 50

  »طهرينانّ اهللا يحب التّوابين و يحب المت« -خانه  رعايت حرمت صاحب )1

  »انّ اهللا يحب التّوابين و يحب المتطهرين« -حفظ حرمت پروردگار  )2

  »تطهر القلوب و تغسل الذّنوب التّوبة« -حفظ حرمت پروردگار  )3

  »تطهر القلوب و تغسل الّذنوب التّوبة« -خانه  رعايت حرمت صاحب )4
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يك از اقدامات آن امام بزرگوار بوده و حاصل تكية آن  كدامكتاب صحيفة سجاديه از دعاهاي امام سجاد (ع) مربوط به  - 51

 ؟ حضرت بر كدام صفت الهي بود

  علم -تعليم و تفسير قرآن كريم  )1

  علم -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو  )2

  حكمت -تعليم و تفسير قرآن كريم  )3

  حكمت -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو  )4

 ؟ گير پيروان ائمه نباشدگريبان ،ماني كه تحت شرايط منع نوشتن حديث گريبان مسلمانان را گرفته بوداس هدام امامان باعث شد كه اوضاع نابكدام اق - 52

  اي چون امام علي (ع) و ابوذر و سلمان هاي آزاده روي از انسان دنباله )1

  (ص) اقدام براي حفظ سخنان پيامبر )2

  مام بر حقمعرفي خود به عنوان ا )3

  بيني سرنوشت جامعة اسالمي دربارة پيش (ع) هاي متعدد امام علي سخنراني )4

 ؟ شد، جز نامي از اسالم باقي نماند اميه (شاميان) چه بود و نبود چه چيزي باعث مي پيروزي بني ةبيني اميرالمؤمنين دربار مبناي پيش - 53

  دو ميراث گرانقدر قرآن كريم و ائمه اطهار (ع) – كنند سستي و كاهلي مي اندر پيروي از فرمان زمامدارش )1

  دو ميراث گرانقدر قرآن كريم و ائمه اطهار (ع) -كنند  اند و روي آن پافشاري مي آنان به حق نزديك )2

  تحول معنوي ايجاد شده در عصر پيامبر (ص) –اند  اند، مانند پروانگان پراكنده در مسير باطلي كه انتخاب كرده )3

  تحول معنوي ايجاد شده در عصر پيامبر (ص) - برند  رود شتابان فرمان مي مي انباطلي كه زمامدارش در راه )4

» انقلبتم علي اعقابكم«شاكرين واقعي نعمت رسالت چه كساني هستند و مصداق تحقق پيام عبارت » اهللا الشاكرين و سيجزي«مطابق عبارت وحياني  - 54

 ؟ تيك بوده اس اميه كدام در زمان حكومت بني

  ها حالل شدن حرام –باشند.  مصون از تحول اعتقاد در رويدادهاي سخت مي )1

  ها حالل شدن حرام –با ايجاد تحوالت فكري مثبت موجبات عدم تحريف را فراهم آوردند.  )2

  خواهان دنياطلب گريان شدن دين –باشند.  مصون از تحول اعتقاد در رويدادهاي سخت مي )3

  خواهان دنياطلب گريان شدن دين –كري مثبت موجبات عدم تحريف را فراهم آوردند. با ايجاد تحوالت ف )4

اجتماعي و سياسي پس از رسول خدا بود و در راستاي كدام اقدام ائمه صورت  ،يك از مشكالت فرهنگي الذهب در تقابل با كدام سلسلةبيان حديث  - 55

 ؟ گرفت

  پيامبر ةو سيرحفظ سخنان  – (ص) ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر )1

  نوتبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي  – (ص) ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر )2

  نوتبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي  –تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث  )3

  پيامبر ةحفظ سخنان و سير -تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث  )4

وضعيت فرهنگي، اجتماعي و سياسي   2دين و زندگي 
مسلمانان پس از رحلت رسول 

  خدا (ص)
  هاي راستين /  احياي ارزش

  عصر غيبت 
  9تا پايان درس  7درس 

  120تا صفحة  85صفحة 
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، علت غيبت خود است، چـه  زمان (ع) كه تصميم خود امام دايت الهي از چه طريقي براي انسان ميسر شده است و در رد اينه  اتمام و اكمال نعمت - 56

 ؟ پاسخي درخور شأن امامت است

  مردم، ناسپاسي در برابر امام مهربان خود پيشه كردند. –وجود امامان  )1

  امام، پدر دلسوز امت است. –برگزيدن انبيا  )2

  مردم، ناسپاسي در برابر امام مهربان خود پيشه كردند. -ن انبيا برگزيد )3

  امام، پدر دلسوز امت است. -وجود امامان  )4

 ؟ گرفت تأييد امامان بزرگوار (ع) در چه صورتي به حاكمان تعلق مي - 57

  كردند. اگر حاكمان به غصب خالفت پيامبر اعتراف مي )1

  ساند.ر اگر حاكمي به شيعيان آزار و اذيت نمي )2

  كرد. اگر حاكمي در موردي بر طبق دستور اسالم عمل مي )3

  دادند. اگر حاكمان امامان معصوم را تحت فشار و محاصره قرار نمي )4

با توان به عهد خود  اسالمي، چه بود و در منظر ايشان، در چه صورت مي ةمان جامعاس هنابة راهكار نهايي امام علي (ع) در راستاي برون رفت از آيند - 58

 ؟ قرآن وفادار ماند

  شكنان تشخيص پيمان –عدم مخالفت و اختالف در حكومت و دين  )1

  كنندگان قرآن فراموششناسايي  –عدم مخالفت و اختالف در حكومت و دين  )2

  شكنان تشخيص پيمان - طلب راه حق از اهل آن  )3

  كنندگان قرآن فراموششناسايي  - طلب راه حق از اهل آن  )4

 ؟ يك از اهداف جامعة مهدوي ارتباط مناسبي دارد ترتيب با كدام ارد زير بههريك از مو - 59

  آباداني ←الف) عدم وجود قطب مرفه و قطب فقير 

  گستري عدالت ←ب) عدم نياز به پرداخت زكات 

  آباداني ←ها ج) فراگير شدن بركت در همة سرزمين

 امنيت كامل ←مهدوي  ةترين ويژگي جامع د) مهم

    ب، ج )2    ب الف،  )1

  ج، د )4    الف، د )3

 ؟ كند ترتيب به كدام موضوع در رابطه با منتظر ظهور و شرايط جامعه اشاره مي ابيات زير، به - 60

  اين همه  آب كه جاريست نه اقيانوس است / عرق شرم زمين است كه سرباز كم است -

 عمري است كه از حضور او جا مانديم / در غربت سرد خويش تنها مانديم -

  اشتياق و انتظار براي فرا رسيدن فرج الهي –عدم آمادگي جامعه براي ظهور حضرت حجت  )1

  دعا كردن براي ظهور امام زمان (ع) –هاي حق عليه باطل  حضور فعال منتظران در جبهه )2

  دعا كردن براي ظهور امام زمان (ع) –عدم آمادگي جامعه براي ظهور حضرت حجت  )3

  اشتياق و انتظار براي فرا رسيدن فرج الهي –هاي حق عليه باطل  ر جبههحضور فعال منتظران د )4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- You may probably know that my elder brother … a good job for two years when he 
lived abroad. 

1) had to look for  2) has looked for 
3) had to look after  4) has looked after 

62- Ever since a collection of paintings by David Hockney went on exhibition, there … a number of 
visitors at the Museum of Art every day. 

1) is  2) has been 
3) have been   4) are being  

63- What I hate most … walk in wet shoes on rainy days, so I have acquired some bright blue plastic shoes 
with the look of tennis shoes to wear on rainy or snowy days. 

1) have to  2) is having to  
3) who have to  4) having to 

64- I suppose we have to hold the conference online because it is … to organize in-person meetings during 
the COVID-19 pandemic. 

1) forbidden   2) confusing 
3) common  4) necessary 

65- Some parents believe that they should do whatever they can to help their children become more … 
active in their lives. 

1) especially  2) naturally 
3) physically  4) carefully 

66- Because of the large distance to the crowded cities, the village is considered to be one of the least … 
areas in the country. 

1) social  2) polluted 
3) gradual  4) ancient 

67- According to recent studies, women usually have better mental health than men because they don’t 
hold their … in and cry whenever they want to. 

 1) emotion 2) demand  3) experience 4) attention 

68- These solar panels … enough electricity to supply a home with all its energy requirements. 
 1) prevent   2) generate 3) consume  4) influence 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

Sustainable energy sources are often regarded as including all clean and ...(69)… sources such as sunlight, 
wind, and water. Fossil fuels are not considered sustainable energy sources because human consumption of 
fossil fuels causes a decrease in this type of fuel. Solar energy is a powerful source of sustainable energy 
coming from the sun. Up to now and for almost billions of years, the sun ...(70)… energy. It is estimated that 
the sunlight that shines on the earth for one hour is capable of ...(71)… the energy demands of the whole 
world for an entire year. Solar energy can be ...(72)… into other forms of energy, most commonly heat and 
electricity.  

69- 1) harmful  2) renewable 3) kinetic 4) effective 

 3و  2 زبان انگليسي
  

  3ليسي زبان انگ
Renewable Energy  

  3درس 
  79تا صفحة  71صفحة 

  2زبان انگليسي 
A Healthy Lifestyle  

  2درس 
  79تا صفحة  58صفحة 

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانشدقيقه15
 ودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.(در صورت حضوري ب
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70- 1) never stopped producing  2) never stopped to produce  

3) has never stopped to produce 4) has never stopped producing 

71- 1) meet  2) meeting 3) to meet 4) met 

72- 1) converted  2) absorbed 3) replaced 4) cured 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your 

answer sheet. 

PASSEGE 1: 

Trains have always been an exciting way to travel, whether it involved Great Britain’s elegant and speedy 

Mallard steam locomotive of the late 1930s vintage or more modern rail systems such as Japan’s Shinkansen 

or France’s high-speed trains called TGV. As some parts of the world such as the UK and Germany finally 

experience some relief in their fight against Covid-19 through widespread vaccination, people are starting to 

dream about traveling again. For those who miss traveling by train and are willing to plan for some 

spectacular post-pandemic experiences, now is certainly a good time to plan a journey on some of the longest 

train routes on the planet.  

    An interesting feature published by The Telegraph took a look at the longest direct rail routes that do not 

involve changing train. The Trans–Siberian Railway which connects Moscow with the Russian Far East is 

still the world’s longest direct rail route, running for 9,259 kilometers or 5,753 miles. The journey passes 

through the Ural Mountains, Siberia’s birch forests and Lake Baikal, taking six days according to The 

Telegraph. The second-longest route without changing can be found in Canada with the journey from 

Toronto to Vancouver covering 4,466 kilometers or 2,775 miles. Third place goes to China where the stretch 

between Shanghai and Lhasa covers 4,373 kilometers or 2,717 miles. 

73- What is the best title for the passage? 

1) The World’s Longest Train Routes      

2) The History of Trains 

3) The Trans-Siberian Railway                     

4) COVID-19: An Obstacle To Tourism Development 

74- Why has the author mentioned some railway systems and trains such as Mallard and Shinkansen in 

the first paragraph? 

1) To compare the new generation of trains with the older one 

2) To put emphasis on the importance of the development of railway systems 

3) To say that modern railway systems are much better than older ones 

4) To support an earlier statement about the popularity of trains throughout history 

75- The word “spectacular” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 

1) amazing  2) valuable  

3) painful  4) personal 

76- According to the passage, which of the following is TRUE about the world’s longest railways? 

1) Canada is the country in which the longest direct rail route in the world is located. 

2) The world’s longest rail route needs at least a train change. 

3) The longest rail route in the world passes through different natural environments. 

4) It will take 6 days if you travel from Shanghai to Lhasa by train. 
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PASSEGE 2: 

Have you ever been swimming in a pond, stream, or lake and had a leech stick on you? You probably pry it 

off as fast as you could. But leeches aren’t really disgusting, and sometimes they can save lives! 

    In ancient Egypt and later in medieval Europe, doctors put leeches on patients. They believed that the 

spineless wormlike creatures could cure all sorts of illnesses by sucking a patient’s blood. In Europe and in 

the United States, millions of leeches were used throughout the 1800s. Doctors applied leeches to treat a 

variety of illnesses, from obesity to headaches. People soon learned that leeches could not cure most diseases 

and were not a good treatment for patients. However, in 1985, a Harvard University doctor changed 

people’s thinking once again. He was trying to reattach a patient’s ear, which had been cut off. He had 

trouble reconnecting the veins because the patient’s blood kept clotting. He applied a leech to draw out the 

blood and saved the ear. 

    Since then, leeches have often been used in surgery where body parts are reattached. During surgery, a 

leech is placed on the area where the surgeon does not want blood to pool and clot. Then the leech produces 

a liquid substance that keeps the veins open and prevents the blood from clotting. The leech sucks up excess 

blood, allowing fresh blood to flow, which helps the patient heal. 

77- What does the passage mainly discuss? 

1) A wrong belief about leeches  2) How leeches cure most illnesses 

3) The medical uses of leeches                          4) Leeches in ancient medicine 

78- According to the passage, why did a doctor in 1985 decide to try using leeches? 

1) He needed a way to close the wound.           

2) He needed to stop the blood from clotting. 

3) He believed in using natural remedy to cure the diseases.        

4) He thought using leeches would be more useful than doing a surgery. 

79- Which of the following best describes the way the information in paragraph 3 is presented? 

1) A problem is mentioned and several ways to deal with it are suggested. 

2) A general point is made and then the related process is described in steps. 

3) A new topic is introduced and the ideas for and against it are stated. 

4) A new technique in surgery is introduced and its benefit is mentioned.  

80- According to the passage, when a leech is placed on a patient, which of the following happens first? 

1) The patient’s blood vessels open.             

2) The leech moves inside the person’s body. 

3) The patient’s blood flows faster.   

4) The leech generates a substance.                  
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Part A: Grammar 
Directions: Questions 81-90 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases 
marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

 
81- If we … the reminder, we might have seen the event. That comet can be seen once in every century.  

1) set 2) would set 3) had set 4) have set 
82- Wouldn’t it raise any issues if they … you copied some lines from mine? 

1) would have known 2) had known 3) were known 4) knew 
83- I have applied for many different jobs but no luck yet. I wish I … my job last year.  

1) not quit 2) didn’t quit 3) hadn’t quit 4) wouldn’t quit 
84- I haven’t eaten anything for 12 hours and I’m starving. If only my grandmother … here to make 

me some delicious cookies. 
1) is 2) will be 3) were 4) has been 

85- In my opinion, we may have serious problems later … the necessary measures right now. 
1) unless we take 2) if we take 3) if we took 4) unless we took 

86- Physicians and health experts believe that consumers … more likely to buy healthy food if it cost 
less. 

1) would be 2) would being  3) will be 4) will being 
87- You can become fatigued easily and may not be able to complete your workout effectively if your 

muscles … have enough stored glycogen. 
1) didn’t 2) won’t 3) wouldn’t 4) don’t  

88- Supposing I … you that you have to run the entire organization next year with only one thousand 
dollars, what would you do? 

1) tell   2) was to tell 3) were to tell 4) am to tell 
89- Our transport systems and habits are too dependent on oil. … the present trends are corrected, the 

economic costs of traffic congestion will increase by about 50% by 2050. 
1) If  2) Unless  3) Otherwise 4) Supposing 

90- I lived alone in my twenties for a total of about one year, and now that I’m married, I wish it … 
longer. 

1) had been 2) would have been 3) would be  4) is 
Part B: Vocabulary  
Directions: Questions 91-105 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases 
marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

91- According to a new business report, it seems reasonable that global competition will be the … 
feature of the new millennium. 

1) cooperative 2) distinguishing 3) meaningless 4) convertible 
92- I wasn’t supposed to say anything about witnessing the crime, but I was just … inside with 

wanting to tell somebody about it. 
1) dreading 2) absorbing 3) confirming 4) bursting  

93- The World Bank has noted that nothing will unlock Africa’s economic potential more than 
ending the … of corruption. 

1) cancer 2) diary 3) flock 4) miracle 
94- The party has made door-to-door campaigning a major part of its strategy, while also wooing 

voters with … slogans and negative attacks on its opponents. 
1) digestive 2) advanced 3) catchy 4) complicated 

95- All that paper Norah spent hours wrapping around the presents would be … to shreds in a matter 
of seconds. 

1) stuck 2) torn 3) blown 4) spoiled 

  سؤال دفترچةدردرسهرشروعازقبلگذاريهدفدقيقه 105  زبان تخصصي
  بنويسيد: را خود 10 از چند گذاري هدف ،منحصراً زبان درس هاي سؤال به گويي پاسخ شروع از قبل لطفاً

  بدهيد؟ صحيح پاسخ توانيد مي سؤال چند به سؤال 10 هر از
  است؟ بوده 10 از چند قبل آزمون در شما عملكرد
 چيست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف

  امروز آزمون براي 10ازچندگذاريهدف قبلآزمون10ازچند
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96- Due to his … adherence to the rules, the manager wasn’t liked by the staff and was forced to 
resign. 

1) decorative 2) sparse 3) strict 4) identical 
97- Strange as it may seem, little is known about the … of bats, since their small, delicate skeletons do 

not fossilize well. 
1) contradiction 2) contribution 3) evacuation 4) evolution 

98- The most common method of thieves nowadays is to steal the entire safe and move it to a location 
where they have the time and tools to … the safe and remove its contents. 

1) cut down 2) take apart 3) run into 4) get over 
99- Most indigenous peoples of the Americas … from people who probably migrated from Siberia 

across the Bering Strait 50,000 years ago. 
1) descended 2) declined 3) ceased 4) exploited 

100- Today, many stores guarantee that they will refund your money to you in full if you aren’t … 
satisfied with the product you have purchased. 

1) proficiently 2) misleadingly 3) diversely 4) entirely 
101- In most fairy tales and myths, there are animals who talk and doors which open and close of their 

own … . 
1) avail 2) volition 3) outline 4) aspect 

102- It is easy to catch snakes early in the morning when they are still cold and … . 
1) lethargic 2) dynamic 3) hectic 4) humid 

103- While a mechanic was repairing the truck, the group took … in a nearby building next to the 
stadium. 

1) accident 2) shelter 3) place 4) vacation 
104- John Muzzei was very bright, and when he finished primary in the new school, we … him to go to 

secondary school.  
1) stared 2) reconciled 3) restored 4) sponsored 

105- In the monthly gathering, teachers talked for long hours and they all agreed that there is a need to 
raise … in the teaching profession. 

1) charity 2) measure 3) morale 4) temperature 
Part C: Sentence Structure  
Directions: Choose the sentence with the best word order for each of the following series. Then mark the correct choice 
on your answer sheet.  
106-    

1) Many scientists are convincingly that human activity is threatening the future of many animals and 
plants species. 

2) Many scientists are convinced that human activity is threatening the future of many animal and plant 
species. 

3) Many of the scientists are convincingly that human activity is threatened the future of many animal and 
plant species. 

4) Many of the scientists are convinced that human activity is threatened the future of many animals and 
plants species. 

107-   
1) The government is regarding foreign debt, especially in developing countries, as a major barrier to 

global economic development. 
2) The government is regardless foreign debt, especially in the developing countries, as a major barrier to 

globally economic development. 
3) Government is regardless foreign debt, especially in the developing countries, to a major barrier to 

global economic development. 
4) Government is regarding foreign debt, especially in developing countries, to a major barrier to globally 

economic development. 
108-   

1) Certain masterpieces that are recognizing worldwide as outstanding achievements in human creativity 
and ingenuity. 

2) Certain masterpieces are recognized worldwide as outstanding achievements in human creativity and 
ingenuity. 

3) Certain of masterpieces that are recognized worldwide as outstanding achievements in creativity and 
ingenuity human. 

4) Certain of masterpieces are recognizing worldwide as outstanding achievements in creativity and 
ingenuity human. 
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109-   
1) To believe that results are most important than theories or ideas, and I am considered myself to be a 

pragmatic person. 
2) Being a pragmatic person, I consider myself, and I am believed that results are more important than 

theories or ideas. 
3) Most important than theories or ideas are results, so I consider myself be a pragmatic person, and I 

believe it.  
4) I consider myself to be a pragmatic person, and believe that results are more important than theories or 

ideas. 
110-    

1) As traditional people whom believe that children should not have too much freedom my parents are known. 
2) Children should not have too much freedom my parents believe that and are traditional people though. 
3) My parents are traditional people who believe that children should not have too much freedom. 
4) Believing that children should not have too much freedom is my parents’ belief whom are traditional 

people. 
Part D: Language Function 
Directions: Read the following conversations between two people and answer the questions about the conversations by 
choosing one of the choices (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

A: Brandon, the thought that you stole my car never …(111)…  . You are my best friend and I can’t 
think about you like this.  

B: …(112)…! Didn’t you claim in the court that I was the leader of a gang of thieves? You even 
begged the judge to put me in prison as soon as possible. 

A: I just said that …(113)… . I gave you the benefit of the doubt all along. Take my word for it. 
111- 1) crossed my mind   2) rang a bell  

3) hit the spot  4) gave the trouble 
112- 1) You should be so lucky  2) That’s a likely story  

3) You can say that again  4) Now you are talking   
113- 1) at the crack of dawn  2) at the eleventh hour 

3) in the heat of the moment  4) in the nick of time  
A: Hey Mike, what’s up? Did you tell Ann and Sara to come with us to the party?  
B: Oh, no. ...(114)...  . 
A: For crying out loud! I’d reminded it to you several times, hadn’t I? 
B: ...(115)... . Now, I’ll go and get them by hook or by crook.  

114- 1) It slipped my mind   2) I was lost for words  
3) It boggled my mind   4) My mind went blank 

115- 1) Let yourself go      2) Tighten your belt  
3) Leave well alone  4) No worries 
A: I just saw Jake. He was too …(116)… about something to even notice me. What’s his problem? 
B: He’s angry with me, but he’s …(117)… . He accuses me of causing the computer problem but I 

was away at the time. 
A: What have you done to …(118)…? He normally doesn’t …(119)… people when he is not 

completely sure. 
B: I think he’s still …(120)… me because I didn’t invite him to my party. 

116- 1) ruled out   2) worked up 
3) kept out  4) made up 

117- 1) coming of age  2) on the back burner 
3) barking up the wrong tree  4) covering all the bases 

118- 1) beat around the bush  2) get off his back 
3) get on the wrong side of him  4) meet him halfway 

119- 1) bring it home to  2) put the blame on  
3) have a knack for  4) pave the way for 

120- 1) sore at  2) entitled to  
3) bent on  4) faced with 
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Part E: Cloze Test  
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 

One of the benefits of travel is the opportunity to have new experiences and witness different 
cultures. While the benefits to your general well-being from vacations have long …(121)…, the same 
can be said for experiencing new cultures. By immersing …(122)… new cultures, you may encounter 
culture shock, but you also have the chance to learn new …(123)… and learn more about yourself. 
     Often the best way to really …(124)… into a new place and culture is by spending some 
considerable time there. …(125)… a quick vacation may give you a glimpse into your destination, 
experiences like student or work exchange programs …(126)… you the time to quickly adapt to a 
new culture. These kinds of opportunities provide you with a support network as you adjust to your 
new surroundings and make it …(127)… . 
     From its name, the idea of culture shock certainly comes across as something you want to 
…(128)… . This then begs the question, what is culture shock and is it a bad thing? In general 
…(129)…, culture shock is a response to your new surroundings when abroad that …(130)… and 
anxious. It generally includes frustration at …(131)… even the simplest things can be different in the 
new culture. Whereas it may include homesickness and a longing for your familiar life back home, 
it’s usually more …(132)… missing your friends and family. However, culture shock …(133)… as an 
opportunity. It’s only by learning to adjust to and accept your new surroundings and culture that 
you can hope to understand and …(134)… it. Persisting through culture shock can lead to untold 
…(135)… . 

121- 1) been reporting 2) reported 3) been reported 4) reporting 
122- 1) yourself in 2) you in 3) you with 4) yourself with 
123- 1) periods 2) skills 3) effects 4) results 
124- 1) delve 2) hint 3) moan 4) vary 
125- 1) Although 2) Despite 3) Instead 4) While 
126- 1) allowed 2) to allow 3) allow 4) allowing 
127- 1) a far less scary proposition 2) proposition a less far scary 

3) a less scary far proposition 4) far scary a proposition less  
128- 1) prepare 2) achieve 3) consume 4) avoid 
129- 1) loads 2) aids 3) bills 4) terms 
130- 1) it leaves you confusing  2) leaves you confused 

3) leaving you confused   4) you leave confusing 
131- 1) what 2) how 3) which 4) where 
132- 1) into 2) from 3) than 4) as 
133- 1) can see  2) which can see 

3) which can be seen  4) can be seen 
134- 1) recommend 2) demand 3) appreciate 4) produce 
135- 1) rewards 2) symbols 3) notices 4) reasons 

Part F: Reading Comprehension  
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by some questions. Answer the 
questions about the passages by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

 
PASSAGE 1: 
Around 1870, a little fruit-eating insect arrived in San Jose, California, on some nursery stock 
shipped from Asia. The pest, which became known as the San Jose scale, quickly spread through the 
United States and Canada, killing orchard trees as it went. Farmers found that the best way to 
control the scale was to spray their orchards with a mixture of sulfur and lime. Within a few weeks 
of spraying a tree, the insect vanished completely. 
     Around the turn of the century, farmers began to notice that the sulfur-lime mixture was not 
working all that well. A handful of scales would survive a spraying and eventually rebound to their 
former numbers. In Clarkston Valley in Washington State, orchard growers became convinced that 
manufacturers were adulterating their pesticide. They built their own factory to guarantee a pure 
poison, which they drenched over their trees, yet the scale kept spreading uncontrollably.  
     An entomologist named A. L. Melander inspected the trees and found scales living happily under 
a thick crust of dried spray. Melander began to suspect that adulteration was not to blame. He 
compared how effective the sprays were in different parts of Washington. In Yakima and Sunnyside, 
he found that sulfur-lime could wipe out every last scale on a tree, while in Clarkston between 4 and 
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13 percent survived. On the other hand, the Clarkston scales were annihilated by a different 
pesticide made from fuel oil, just as the insects in other parts of Washington were. In other words, 
the scales of Clarkston had a peculiar resistance to sulfur-lime.  
     Melander wondered why. He knew that if individuals eat small amounts of certain poisons, such 
as arsenic, they can build up immunity. But San Jose scales bred so quickly that no single scale 
experienced more than a single spray of sulfur-lime, giving them no chance to develop immunity. 

136- Which of the sentences below best expresses the essential information in the underlined sentence in 
paragraph 2? 

1) In the years that followed, farmers began to notice that a sulfur and lime mixture that had previously 
been proven to be ineffective against the San Jose scale was actually useful. 

2) In the early 1900s, farmers realized that a sulfur and lime mixture that had previously been effective 
against the San Jose scale had stopped working. 

3) In the following years, farmers fully understood that the mechanism by which the sulfur-lime mixture 
killed the San Jose scales was ineffective against other pests. 

4) In the years following the successful use of a lime and sulfur mixture to control the spread of the San 
Jose scales, farmer found a similar type of mixture that was even more effective against the scales.  

137- According to paragraph 2, how did farmers in Clarkston Valley explain the lack of success they 
were having with the use of the sulfur-lime mixture? 

1) They thought the mixture was being weakened by the manufacturers. 
2) They believed that the mixture was not being applied to the trees properly. 
3) They suspected that surviving insects might have been a different variety of scale. 
4) They assumed that the new scales were coming from nearby orchards. 

138- In paragraph 3, why does the author compare the effects of sulfur-lime pesticide in Yakima and 
Sunnyside with its effect in Clarkston? 

1) To provide evidence that a new pesticide made from fuel oil was more effective than the sulfur-lime mixture 
2) To explain how Melander found that scales had become resistant to the pesticide 
3) To indicate how Melander discovered that scale insects were killing trees throughout Washington 
4) To illustrate the success of farmers who chose to manufacture their own pesticide 

139- From the context of paragraph 3, we can understand that the underlined word “annihilated” is 
closest in meaning to … . 

1) unaffected 2) strengthened 3) weakened 4) eliminated 
140- According to the passage, why did Melander reject the possibility that scales could have developed 

immunity? 
1) Immunity could not effectively be passed on to the enormous number of offspring produced by scales. 
2) The development of immunity to a poison usually occurs from eating small doses of the poison, but 

scales did not eat the sulfur-lime mixture. 
3) The lifecycle of a scale is so short that no scale was exposed to more than one spraying of pesticide. 
4) Only certain poisons lead to the development of immunity, and the poisons used in the pesticides were 

not believed to be among these. 
141- Which of the following questions will most likely be answered in the paragraph immediately 

following the passage? 
1) Why did the farmers decide to drench a pure poison over their trees to stop the San Jose scale? 
2) How did the San Jose scale find its way to the United States in the beginning? 
3) How did Melander account for the increasing number of scales that were resistant? 
4) In what way did sulfur-lime and DDT have similar histories of use? 

142- It can be inferred from the passage that … . 
1) it is possible to develop an immunity to some poisons by eating very small portions of them 
2) the sulfur-lime mixture used by the farmers in Clarkston Valley did not kill any of the San Jose scales 

in that area 
3) in Yakima and Sunnyside, farmers had been using sulfur-lime longer than anywhere else in the world 
4) all poisons eventually lead to a disturbance of the nervous system in both pests and mammals 

143- It can be understood from the passage that an entomologist is a scientist who … . 
1) specializes in insects 
2) focuses on mammals and reptiles 
3) studies plants 
4) analyzes chemicals to spot their differences 
PASSAGE 2: 
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There are many theories about the beginning of the theater in ancient Greece. The one most widely 
accepted today is based on the assumption that drama evolved from ritual. The argument for this 
view goes as follows: in the beginning, human beings viewed the natural forces of the world, even the 
seasonal changes, as unpredictable, and they sought, through various means, to control these 
unknown and feared powers. Those measures which appeared to bring the desired results were then 
retained and repeated until they hardened into fixed rituals. Eventually stories arose which 
explained or veiled the mysteries of the rites. As time passed, some rituals were abandoned, but the 
stories, later called myths, persisted and provided material for art and drama. 
    Those who believe that drama evolved out of ritual also argue that those rites contained the seed of 
theater because music, dance, masks, and costumes were almost always used. Furthermore, a 
suitable site had to be provided for performances, and when the entire community did not 
participate, a clear division was usually made between the “acting area” and the “auditorium”. In 
addition, there were performers, and, since considerable importance was attached to avoiding 
mistakes in the enactment of rites, religious leaders usually performed that task. Wearing masks and 
costumes, they often impersonated other people, animals, or supernatural beings, and mimed the 
desired effect—success in hunt or battle, the coming rain, the revival of the Sun—as an actor might. 
Eventually such dramatic representations were separated from religious activities. 
    Another theory traces the theater’s origin from the human interest in storytelling. According to 
this view, tales (about the hunt, war, or other feats) are gradually elaborated, at first through the use 
of impersonation, action, and dialogue by a narrator and then through the assumption of each of the 
roles by a different person. A closely related theory traces theater to those dances that are primarily 
rhythmical and gymnastic or that are imitations of animal movements and sounds. 

144- What does the passage mainly discuss?  
1) The origin of the theater 2) The role of ritual in modern dance  
3) The importance of storytelling  4) The variety of early religious activities 

145- The pronoun “they” in paragraph 1 refers to … . 
1) seasonal changes  2) natural forces  3) theories  4) human beings 

146- What aspect of drama does the author discuss in the first paragraph?  
1) The reason why drama is often unpredictable  
2) The seasons in which dramas were performed  
3) The connection between myths and dramatic plots  
4) The importance of costumes in early drama 

147- Which of the following is NOT mentioned as a common element of theater and ritual?  
1) dance  2) costumes  3) music  4) magic 

148- The word “enactment” in paragraph 2 is closest in meaning to ... . 
1) establishment  2) performance  3) authorization  4) season 

149- According to the passage, what is the main difference between ritual and drama?  
1) Ritual uses music whereas drama does not. 
2) Ritual is shorter than drama. 
3) Ritual requires fewer performers than drama. 
4) Ritual has a religious purpose and drama does not. 

150- The passage supports which of the following statements?  
1) No one really knows how the theater began. 
2) Myths are no longer represented dramatically. 
3) Storytelling is an important part of dance. 
4) Dramatic activities require the use of costumes. 
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 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
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  سيدمحمدعلي مرتضوي،  پيروز وجاننصرآبادي،  كاظمي محمدعليشيرودي،  مرتضي كاظمولي برجي، نويد امساكي، ابراهيم احمدي،   ، زبان قرآنعربي

  دين و زندگي
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  روش عقيل محمديمحدثه مرآتي، سعيد كاوياني، زاده،  عطا عبدلحسن روحي، محمد طاهري، اله استيري،  رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  كاظم كاظميمحمدحسين اسالمي،   مرتضي منشاري  سيدعليرضا احمدي  فارسي

  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي 

  مرتضوي
  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي

  پور اسماعيل يونس
  مهدي يعقوبيان

  ستايش محمدي  سكينه گلشني  احمد منصوري  احمد منصوري  دين و زندگي

  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان هاي مذهبي اقليت

  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  ، اله استيري رحمتلو،  سعيد آقچه

  فاطمه نقدي
  سپيده جاللي
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 )هامون سبطی(  »3«گزینۀ  -1
) مـا یپکن، ب یبسپر (بسپار: ط یکیکه امکان دارد، راه ن ییتا جامعناي بیت نخست: 

  دفاع) است. ۀلیچون سپر (وس هم يدر برابر بد یکیکه ن

  ها برآورده است. و نظر تو، سر از آسمان يدوم: پرچم دولت تو همانند را تیب يمعنا

باشـد،   اریـ نترس. اگر بخت با مـن   یو از کس این بکه نزد م یسوم: گفت تیب يمعنا

  قصد را دارم. نیهم

  )نامه واژه، لغت، 3فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »1«گزینۀ  -2
  است.» بیگانگی«به معناي » غربت«امالي صحیح کلمۀ 

  )ترکیبی، امال، 3فارسی ( 

----------------------- -----------------------  

 )شیراز -محسن فدایی (  »3«گزینۀ  -3
تشبیه ایجاد نموده است ولـی بیـت مـذکور     ۀکه آرایاست اضافۀ تشبیهی » زهر بال«

  فاقد مجاز است.

  هاي دیگر: تشریح گزینه

گذاري است یعنی هر دو  دو معنا دارد که هر دو معنا قابل جاي» سودا»: «1«گزینۀ 

» تضاد«آرایۀ » روز اول با سرانجام«معامله یا دادوستد/  -2 عشق -1:معنا کاربرد دارد

  ایجاد نموده است.

تشـبیه شـده اسـت کـه     » گل سرخ  و گل نسـرین «به  »معشوق ةچهر»: «2«گزینۀ 

داند (برتري چهرة معشوق بر گل سرخ و گـل   برتر می» به مشبه«را بر » مشبه«شاعر 

گل سرخ «براي » گل الله«کرده است./  ایجاد» حتشبیه مرج«نسرین) که همین امر 

هاي الله نمایـان   هاي سیاه یا داغ وسط گلبرگ چنان سوخته که نقطه» و گل نسرین

  ایجاد کرده است.» حسن تعلیل«شده است که همین 

یکی بـه   :ایهام تناسب ایجاد کرده است زیرا دو معنا دارد» هزاران«واژة »: 4«گزینۀ 

گذاري است و دیگري به معنـاي   که در بیت قابل جاي »بلبالن و عندلیبان «معناي 

نظیـر یـا    به نوعی مراعـات » یک«واژة  اکه در بیت کاربرد ندارد ولی ب» عدد هزاران«

   است.» شاعر«استعاره از » مرغ گرفتار/ «تضاد دارد.

  )ترکیبی، آرایه، 3فارسی (

 ----------------------------------------------  

 )ید علیرضا احمديس(  »4«گزینۀ  -4
از برق و  -برود نیاست از ب دیکه ام -خرمن محنت  ي: براتیب يمعنا »:4«نهیگز

  . خواهم یمانند جرقه است) م ریثأکه از لحاظ ت ی(آه ریثأت شرر یدل، آه ۀصاعق

  ریثأ: خرمن محنت / برق دل/ آه شررتها هیتشب

  هاي دیگر: تشریح گزینه

 یاند ول کمر به شرح رخت بسته یمه (قلم) جماعت: مانند خاتیب يمعنا :»1«ۀ نیگز

  .خواهم یم ریتفس کی تیف(کتاب) روحمن در مص

  ها: چون خامه / مصحف روي تشبیه

 يرا برا کیمانند خود راه تار و شمع ینوران ةچهر لۀیوس : بهتیب يمعنا»: 2«گزینۀ 

  م.(صبح) هست ریمشتاق شبگ تیموها یاهیو س یکیمن روشن کن چرا که در تار

  تیسوی: شمع عارض / ظلمات گهیتشب

خواب  نیفکر و هوشم  مانند شانه وارد کشور زلفش شد. از ا ی: شب»3«ۀ نیگز

  .کنم یاز تو طلب م يریتعب شان،یپر

  : چون شانه / کشور زلفها هیتشب

  )ترکیبی، آرایه، 3فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )اردبیل -منشاري مرتضی (  »3«گزینۀ  -5

 هفـک اضـاف  » را« ←تازگی: نهاد / مسافر کهـن را از پـی    ←ها پژمرد  تازگی چهره

 ←ببـوییم   ]را[بـوي ترانـه    شـب الیـه /   مسافر: مضـاف  ←است: از پیِ مسافر کهن 

  مسند  گم: ←بوي: مفعول / چهرة خود گم کنیم (=گردانیم)  شب

  )، ترکیبیدستور، 3فارسی ( 

---------------- ------------------------------  

 )کاظم کاظمی(  »4«گزینۀ  -6

  است.» نواختن و کوك کردن ساز«در این بیت به معناي » ساختن«

  )106و  105هاي  ، صفحهدستور، 3فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )کاظم کاظمی(  »1«گزینۀ  -7

  زگار با اهل هنر و دانشمفهوم مشترك ابیات مرتبط: ناسازگاري رو

  جفاي روزگار شامل حال همۀ خالیق است.»: 1«مفهوم بیت گزینۀ 

  )107 ، صفحۀمفهوم، 3فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )هامون سبطی(  »2«گزینۀ  -8

نماز و نیاز آوردن به درگاه خداوند در آن مطرح است. پس جنبـۀ ملـی   »: 1«گزینۀ 

  دارد.

چنین  آوري و خرق عادت دارد؛ هم به اژدها اشاره دارد، پس جنبۀ شگفت»: 2«گزینۀ 

  به باوري ملی و مذهبی اشاره دارد: بدون یاري خدا کاري از انسان ساخته نیست.

هـا   خرق عـادت در آن  ۀهر دو به سیمرغ اشاره دارند، پس زمین»: 4و  3«هاي  گزینه

  . وجود دارد

  )107و  106هاي  همفهوم، صفح، 3فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )اردبیل -مرتضی منشاري (  »3«گزینۀ  -9

سؤال: بندة عشق شو، زیرا که فکر و تدبیر همین اسـت و   صورت معنی و مفهوم بیت

نیز همـین  » 4و  2، 1«هاي  هاي آگاه و عارف چنین است. از گزینه پیشۀ همۀ انسان

گوید کـه غبـار خـط معشـوق، مـانع       می» 3«شود. در بیت گزینۀ  می مفهوم دریافت

و غبـار و   ردگـ  واسـطۀ هـر   گونه که آگاه و عـارف، بـه   شود، همان تماشاي عاشق نمی

  گردد. ایستد و به عقب برنمی وجود آمدن مشکل و سختی، از حرکت بازنمی به

  )105 ، صفحۀمفهوم، 3فارسی ( 

------------------------------- ---------------  

 )کاظم کاظمی(  »3«گزینۀ  - 10

  مفهوم بیت اول: ناپایداري ستم و ستمگر / مفهوم بیت دوم: استمرار ستم ظالمان

  ها: مفاهیم مشترك ابیات سایر گزینه

  آزمایش موجب کشف حقیقت است.»: 1«  گزینۀ

  هاي آزاده ترجیح داشتن رنج و مرگ بر ننگ و خواري از نظر انسان»: 2«گزینۀ 

  دامن هاي پاك سربلندي انسان»: 4«گزینۀ 

  )ترکیبی، مفهوم، 3فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

  3 فارسی 
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 )اردبیل -مرتضی منشاري (  »1«گزینۀ  - 11

برافـراختن: برافراشـتن، بلنـدکردن    «غلط معنی شده اسـت:  » ختنابرافر«فقط واژة 

  )»ن(برافروختن: روشن کرد

  )نامه واژه، تلغ، 2فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )حمید اصفهانی(  »4«گزینۀ  - 12

  هاي دیگر: تشریح گزینه

را  یو عقب ایدرست است. عاشق، دن» نخواست« يامال» 1« ۀنیگز تیب در

  درست است. » طور« يامال دی. دقّت کنخواهد ینم

ماننـد   بـدطینتان ندان پـر شـد از   زدرست است. » قالب« يامال» 2« ۀنیگز تیب در

  کند. خشتی که قالب را پر می

 يبه معنا» عزم« يامال دیدرست است. دقّت کن» سفر« ي، امال»3« ۀنیگز تیب در

  شکل درست است. نیبه هم» اراده«

  )ترکیبی، امال، 2فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )کاظم کاظمی(  »2«گزینۀ  - 13

  حمید سبزواري»: بانگ جرس«ب) 

  مجد خوافی»: روضۀ خلد«د) 

  غالمحسین یوسفی»: چشمۀ روشن«هـ) 

  باذل مشهدي»: حملۀ حیدري«الف) 

  )ترکیبی، تاریخ ادبیات، 2فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )اردبیل -مرتضی منشاري (  »4«گزینۀ  - 14
  نه ایهام تناسب. دارد،» ایهام«در این بیت » مدام«

  شراب-2همیشه، پیوسته / -1مدام: 

  هاي دیگر: تشریح گزینه

  فام / جناس: صوفی و صافی تشبیه: میِ لعل»: 1«گزینۀ 

تشخیص و استعاره: گریه کردن صراحی و فغـان کـردن بـربط / حسـن     »: 2«  گزینۀ

صدایی که هنگـام ریخـتن شـراب ایجـاد      تعلیل: گریه کردنِ صراحی (ظرف شراب)

  و ناله کردن بربط به دلیل سوختن و رنج کشیدن عاشق  شود یم

  »باده«از مجاز » جام«/ مجاز:  »چون من«تشبیه: »: 3«گزینۀ 

  )ترکیبی، آرایه، 2فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )کاظم کاظمی(  »2«گزینۀ  - 15

  جناس: باغ و زاغ

  هان / زردرو بودن اشجار: استعاره و تشخیصها و گیا گل ←استعاره: عروسان چمن 

حسن تعلیل: شاعر دلیل سیاهی پرهاي کالغ و زردي برگ درختـان را سـوگواري و   

  خزان دانسته است.  ها در فصل ناراحتی براي پژمردگیِ گل

  »ر«و » س«هاي  نغمۀ حروف: تکرار واج

  )آرایه، ترکیبی، 2فارسی ( 

--------------------------------- -------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزینۀ  - 16
  هاي فاعلی: صفت

  صفت فاعلی ←مضارع  گرد: اسم + بن الف) بیابان

  صفت فاعلی ←مضارع + ا  د) گویا: بن

  صفت فاعلی ←هـ) دادگر: اسم + گر 

  )94 ، صفحۀدستور، 2فارسی (

 ----------------------------------------------  

 )احمدي سید علیرضا(  »3«گزینۀ  - 17
/ جان يعاد ةوی]: شی[هست ی/ چه جانیبالغ  ةویدر ملک جان، جان: ش ییالف) تو

 ةوی/ قدت محشر [است]: شيعاد ةوی: ش ي/ تو سرويعاد ةوی]: شی[هست انیمهرو

  يعاد ةویش/ محشر دوران [است]: يعاد ةوی/چه محشر [است]: شيعاد

/ جادو کافر  يعاد ةویش / چه جادو [است]: یبالغ ةویشجادو:  یکی) بود چشمت ب

 ةویش / کافر رهزن [است]:يعاد ةویش/ چه کافر [است]: يعاد ةویش[است]: 

  [است] مانی/ رهزن ايعاد ةویش/چه رهزن [است]: يعاد

(شیوة عادي)/ آتش  ]است[است بر آتش (شیوة بالغی)/ چه آتش  زج) چه جانسو

محنت دوري [است]/ (شیوة عادي)/  ]است[(شیوة عادي)/ چه محنت  ]است[محنت 

  (شیوة عادي)  ]است[(شیوة عادي)/ دوري جانان  ]است[چه دوري 

(شیوة عادي)/ مجمع خوبان  ]شد[د) جمالت مجمع ما شد (شیوة عادي)/ چه مجمع 

(شیوة  ]است[(شیوة عادي)/ خوبی یوسف  ]است[(شیوة عادي)/ چه خوبی  ]شد[

  (شیوة عادي) ]است[(شیوة عادي)/ یوسف کنعان  ]است[عادي)/ چه یوسف 

  )ترکیبی، دستور، 2فارسی (  

 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزینۀ  - 18
عشق همیشه با رنـج و سـختی   »: 1«مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ 

  همراه است.

  هاي دیگر: تشریح گزینه

  شادمانی را در پی دارد.هاي راه عشق، خوشی و  تحمل سختی»: 2«گزینۀ 

  درمان نشدن درد عشق با سفر»: 3«گزینۀ 

  بیان رنجش و پیمان شکنی عاشق و لطف و مهربانی معشوق»: 4«گزینۀ 
  )97 ، صفحۀمفهوم، 2فارسی ( 

 ----------------------------------------------  

 )هامون سبطی(  »4«گزینۀ  - 19
دست اسـت و جـا را بـراي     ی چون سامري همروزگار، با فریبکاران»: 4« مفهوم گزینۀ 

  نماید. کند و عرصه را بر نیکان موسی سیرت تنگ می ها باز می آن

  هاي دیگر: تشریح گزینه

  گشاید.  عاشق راستین لب به گالیه و شکایت از معشوق نمی»: 1«مفهوم گزینۀ 

  نباید در آبادانی زمین (دنیاي مادي) کوشید.»: 2«مفهوم گزینۀ 

دشمن ما خانگی است، آبی که خانه را فراگرفته، از بیرون نیامده، »: 3«نۀ مفهوم گزی

  بلکه از درون خانه جوشیده.

  )ترکیبی، مفهوم، 2فارسی (

 ----------------------------------------------  

 )شیراز -محسن فدایی (  »4«گزینۀ  - 20
م مشـترك ابیـات   کند در حالی که مفهو به ناکامی عاشق اشاره می»: 4«بیت گزینۀ 

این است که شوق و اشتیاق عاشق براي رسیدن بـه معشـوق   » 3و  2، 1«هاي  گزینه

(عاشـق بـراي    .هاي راه عشق را تحمـل کنـد   موجب شده که عاشق به آسانی سختی

  ).هاي راه هیچ هراسی ندارد رسیدن به مقصود از سختی

  )93صفحۀ ، مفهوم، 2فارسی ( 

----------------------------- -----------------  
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 )مرتضی کاظم شیرودي(     »1«گزینۀ  - 21

  هاي جز او (رد گزینه»: إّلا هو) / «4و  3هاي  هیچ معبودي نیست (رد گزینه»: ال إله«

  »:إلّا وجهه) / «2هر چیزي نابودشونده است (رد گزینۀ »: کّل شیء هالک)/ «4و  3

  (ترجمه)                                                                                 جز ذات او

 ----------------------------------------------  

 )ابهر -ولی برجی (  »4«گزینۀ  - 22
از کسی که (رد گزینۀ »: ممن«که دور شود / »: أن یبتعد«باید انسان / »: علی المرء«

»: من شّر عباد اهللا«پیامبر / »: یالنّب) / «3بر شمرده است (رد گزینۀ »: قد عده) / «1

»: تُکرَه«اي است /  و او بنده»: فهو عبد) / «2از بدترین بندگان خداوند (رد گزینۀ 

همنشینی با او (رد »: مجالسته) / «2شود (رد گزینۀ  ناپسند شمرده می(فعل مجهول) 

  )3خاطر کردار و گفتار زشتش (رد گزینۀ  به»: لفحشه) / «3گزینۀ 
  (ترجمه)                              

 ----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهیم احمدي (  »1«گزینۀ  - 23
جوانـان کسـانی   » الشباب هـم الّـذین  «که / »: أنّ/ « )2(رد گزینۀ باور کن »: صدق«

قبل مست/ « )4(رد گزینۀ شود  (فعل مضارع مجهول) ساخته می»: یبنی«هستند که / 

تبـدیل  »: یتحـول «هـا /   به دستان آن»: بأیدیهم/ « )3(رد گزینۀ آیندة کشور »: البلد

»: إلی بلد متقدم«کشور کوچکمان / »: بلدنا الصغیر/ « )3و  2هاي  (رد گزینهشود  می

  مه)(ترج                                                                       اي به کشور پیشرفته

 ----------------------------------------------  

 )ابهر -ولی برجی (  »2«گزینۀ  - 24
و  1هاي  که به او سود برساند (رد گزینه»: أن تنفعه«هر کس بخواهد / »: من أراد«

) 3هایی را بخواند (رد گزینۀ  باید کتاب»: قرأ کتباًفعلیه أن ی«خواندن/ »: القراءة)/ «3

قوتّه علی )/ «4شناختش را در زندگی بیفزاید (رد گزینۀ »: الحیاة تزید معرفته فی/ «

  کردن قدرتش را بر فهمیدن و عمل»: الفهم و العمل

  (ترجمه)  

 ----------------------------------------------  

 )پیروز وجان(  »3«گزینۀ  - 25
» کُتّـاب »: («هاالکتب و کُتّاب«که / »: أنّ/ « )4(رد گزینۀ مطمئن بودم »: کُنت واثقاً«

»: آرائهم/ «)4و  1هاي  (رد گزینهها و نویسندگانش  است.) کتاب» کاتب«جمع مکسر 

در رشـد شـناخت خواننـدگان تـأثیر     »: ءاالقُرّ معرفۀتوثّر فی نمو «ها /  هاي آن دیدگاه

پیرامون زندگیشـان و  »: حول حیاتهم و تحسینها/ « )4و  2هاي  (رد گزینهگذارد  می

  )4و  1هاي  (رد گزینهآن  بهترساختن

  (ترجمه)  

 ----------------------------------------------  

 )سید محمدعلی مرتضوي(  »4«گزینۀ  - 26
  هاي دیگر: تشریح گزینه

 يبـرا  يا لهیوسفقط  علم انسانترجمه نشده است؛ ترجمۀ صحیح: » إلّا»: «1«گزینۀ 

  ی است!واقع یبه خوشبخت یابیدست

...» ال ینفعـه  «اسمی نکره است و بعد از آن جملـۀ  » علماً«گزینه در این »: 2«گزینۀ 

....» دانشی که «براي توصیف آن آمده است و جملۀ وصفیه داریم. پس باید به صورت 

اسـت. ترجمـۀ صـحیح:    » رسـاند  سـود مـی  «به معنی » ینفع«چنین  ترجمه شود. هم

  د!رسانسود ن به او ندهیدر آ که اموزدیب یاست که انسان دانش بیعج

در ترجمه » است«چنین  نباید در ابتداي ترجمۀ جمله بیاید، هم» فقط»: «3«گزینۀ 

نامناسب است. ترجمۀ صـحیح: افتخـار ورزیـدن بـه اصـل و نسـب فقـط عالمتـی از         

  !هاي متکبران است عالمت

  (ترجمه)  

 ----------------------------------------------  

 )شهربو -ابراهیم احمدي (  »4«گزینۀ  - 27
  . فاعل آن است» سلوك«و  »کندتغییر می«، به معنی »رتغیی«فعل مضارع 

این گوینده سـخن زیبـایی دارد کـه بـا آن رفتـار      »: 4«ترجمۀ صحیح عبارت گزینۀ 

  !کند مخاطبان تغییر می

  (ترجمه)  

 ----------------------------------------------  

 )نوید امساکی(  »2«گزینۀ  - 28
یجب أن یکون لیناً »: باید نرم باشد) / «4کالم المتکّلم (رد گزینۀ »: دهسخن گوین«

حتّی یقنع اآلخرین (رد سایر »: تا دیگران را قانع کند) / «4و  1هاي  (رد گزینه

 ها)  یکسب مودتهم (رد سایر گزینهو »: شان را به دست آورد دوستیو «ها) /  گزینه
  (ترجمه)  

  ترجمۀ متن درك مطلب:

ره عنصري شیمیایی داراي رنگی متمایز است که بین سفید و طوسی قرار دارد، و چیزي که نق

شود؛ خواص متمایزي از جهت رسانایی  اي گفته می شود، رنگ نقره به آن نسبت داده می

چنین از فلزات پول  چنین انعکاسی دارد. نقره از فلزات گرانبها و هم الکتریکی و گرمایی و هم

شود. نقره  به تنهایی یا گاهی همراه با طال در ساخت پول استفاده می است، بدین جهت

کاربردهاي بسیاري دارد، عالوه بر کاربردهایش در زمینۀ ساخت پول، کاربردهایی در ساخت 

صفحات خورشیدي، تصفیۀ آب، صنایع الکترونیکی و صنایع شیمیایی دارد، به اضافۀ 

صورت  اش به هی اوقات به شکل طبیعی اصلیجات. نقره گا کاربردهایش در صنایع نقره

شود، اما معموالً همراه با  هایی یافت می هایی کوچک یا صفحاتی نازك یا به شکل ریسمان قطعه

تر از  برابر فراوان 20عناصري دیگر در معادن مختلفی وجود دارد. با وجود اینکه نقره، در طبیعت 

  ابر کمتر است.    بر 700 به اندازة اش از مس طال است، فراوانی

 )سید محمدعلی مرتضوي(  »2«گزینۀ  - 29
مخلوط با طال براي سـاخت پـول اسـتفاده    ة گاهی از نقر«آمده است: » 2«در گزینۀ 

  که مطابق متن صحیح است.» کنیم! می

  هاي دیگر: ترجمۀ گزینه

  نقره قادر به انتقال برق و گرما نیست! (نادرست)»: 1«گزینۀ 

  شود! (نادرست) طور خالص در طبیعت یافت نمی زاتی است که بهنقره از فل»: 3«گزینۀ 

  کنیم تا (مقدار) بیشتري از نور خورشید به ما نرسد! (نادرست) از نقره استفاده می»: 4«گزینۀ 

  (درك مطلب)  

 ----------------------------------------------  

 )سید محمدعلی مرتضوي(  »3«گزینۀ  - 30
  برابر کمتر از مس است! 14000ست: فراوانی طال در جهان صحیح ا» 3«عبارت گزینۀ 

  هاي دیگر: ترجمۀ گزینه

  برابر بیشتر از نقره است! (نادرست) 35فراوانی مس »: 1«گزینۀ 

  فراوانی نقره به شکل طبیعی اصلی بسیار زیاد است! (نادرست)»: 2«گزینۀ 

  و طال فراوانتر است! (نادرست) هیچ فلزي وجود ندارد مگر اینکه در جهان از نقره»: 4«گزینۀ 

  (درك مطلب)  

 ----------------------------------------------  

 )سید محمدعلی مرتضوي(  »4«گزینۀ  - 31
مراحـل  «خواهد که در متن درك مطلب نیامده اسـت؛   صورت سؤال، موضوعی را می

  در متن ذکر نشده است.» تولید نقره

  هاي دیگر: ترجمۀ گزینه

  ربردهاي نقره در صنایعکا»: 1«گزینۀ 

  خواص فیزیکی نقره»: 2«گزینۀ 

   کاربرد نقره در تولید انرژي»: 3«گزینۀ 

  (درك مطلب)  

 ----------------------------------------------  

 )سید محمدعلی مرتضوي(  »2«گزینۀ  - 32
 نقش خبر ندارد.» من االستخدامات«نادرست است. جار و مجرور » خبر«

  محل اعرابی) (تحلیل صرفی و  

 ----------------------------------------------  

 )سید محمدعلی مرتضوي(  »4«گزینۀ  - 33
جمله وصفیه است، امـا موصـوف   » یقع«نادرست است. فعل مضارع » »زیمم«صف تَ«

  است. » لون«خودش صفت براي » ممیز«نیست، » ممیز«آن، 

  (تحلیل صرفی و محل اعرابی)  

----------------- -----------------------------  

  )3و  2عربی، زبان قرآن (
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 )بوشهر -ابراهیم احمدي (  »2«گزینۀ  - 34
نیز اسم » الموضوعات«(شیفته، عالقمندشده) اسم مفعول از باب إفعال و » معجبونَ«

  گذاري شوند. مفعول از مصدر ثالثی مجرّد است، بنابراین باید بدین شکل حرکت

  )ضبط حرکات( 

---------------------------- ------------------ 
 )سید محمدعلی مرتضوي(  »4«گزینۀ  - 35

  خواسته شده است:» دماسنج«گزینۀ نادرست در مورد 
گیـري درجـات حـرارت اسـتفاده      وسیلۀ کوچکی است کـه بـراي انـدازه   »: 1«گزینۀ 

  شود! می

  بر اساس حقایق علمی ساخته شده است!»: 2«گزینۀ 
  کند!  ش کارشان فرق میچند نوع از آن وجود دارد که رو»: 3«گزینۀ 

  شود! (نادرست) در پزشکی براي درمان بعضی از بیماران تجویز می»: 4«گزینۀ 

  )واژگان(  

 ---------------------------------------------- 
 )ابهر -ولی برجی (  »4«گزینۀ  - 36

  کند و جمله وصفیه است.  را توصیف می» أحد«اسم نکرة » یکذب«، »4«در گزینۀ 

کوشـید   گفـت و مـی   بارت: یکی (کسی) به سوي حاضران آمد که دروغ میترجمۀ ع

  فریبشان بدهد!

  تشریح گزینه هاي دیگر:

  آمده باشد. اسم نکره تواند براي توصیف نمی» أن یکذب»: «1«گزینۀ 
  آمده است و براي توصیف نیست.» و«بعد از حرف » یکذب»: «2«گزینۀ 

  ».یکذب«نکرة قبل از خود آمده است، نه براي توصیف اسم » کانَ«فعل »: 3«گزینۀ 

  )قواعد اسم(  
 ----------------------------------------------  

 )محمدعلی کاظمی نصرآبادي(  »3«گزینۀ  - 37
، »3«خواهد که از نـوع جملـه (فعـل) نباشـد. در گزینـۀ       صورت سؤال، صفتی را می

  است و از نوع جمله هم نیست.» إعصار«صفت براي » شدید«
  یح گزینه هاي دیگر:تشر

  آمده است.» حکیم«فعلی است که در توصیف اسم نکرة » یرشده»: «1«گزینۀ 

  آمده است.» حکیماً«فعلی است که در توصیف اسم نکرة » یعلِّمنی»: «2«گزینۀ 

 آمده است.» نعمتان«در توصیف اسم نکرة » ال تکسبان»: «4«گزینۀ 
  )قواعد اسم(  

-------------------------- --------------------  

 )مرتضی کاظم شیرودي(  »2«گزینۀ  - 38
کنـد و بـر عـدم     آموزانش صحبت مـی  ترجمۀ صورت سؤال: هنگامی که معلّم با دانش

  گوید: .....  کند، می میان تأکید فراموشی آن
آموزانم را یک سال بعـد بـه یـاد نخـواهم آورد! کـه از نظـر        دانش»: 2«ترجمۀ گزینۀ 

  مفهوم نادرست است.

  هاي دیگر: ترجمۀ گزینه

  آموزانم را از این به بعد به یاد خواهم آورد! دانش»: 1«گزینۀ 
  آورم! آموزانم را در سال آینده به یاد می دانش»: 3«گزینۀ 

   آورم! آموزانم را به یاد می در آینده تنها دانش»: 4«گزینۀ 

  )قواعد فعل(  
 ---------------------------------------------- 

  )نوید امساکی(  »2«گزینۀ  - 39
خواهد که در آن مستثنی و در واقـع، اسـتثناء نداشـته     اي را می صورت سؤال، گزینه

بوده و عالمت استثناء نیست. » أن + ال«داریم که مخفّف » ألّا«، »2«باشیم. در گزینۀ 

  (چون بعد از آن، فعل آمده است، این موضوع را تشخیص دادیم.)
مـا واجـب اسـت کـه صـدایمان را در هنگـام عبـور از مقابـل         بر »: 2«ترجمۀ گزینۀ 

  )استثناء(                                                                      بیمارستان باال نبریم!

 ---------------------------------------------- 
  )بوشهر -ابراهیم احمدي (  »2«گزینۀ  - 40

. ترجمه نشـود » فقط«صورت  به» إلّا«خواهد که در آن،  یاي را م صورت سؤال، گزینه

» فقـط «صـورت   توان آن را به منه آمده باشد، نمی مستثنی» إلّا«اگر در جملۀ قبل از 
  ترجمه کرد.

اي را کـه داراي   تـوان جملـه   مسـتثنی منـه اسـت و نمـی    » النّـاس «، »2«در گزینۀ 

  ترجمه کرد.» فقط«منه است، همراه با  مستثنی
  )استثناء(           منه ذکر نشده است. ، مستثنی»إلّا«ها، در جملۀ قبل از  ر گزینهدر سای

    
  

  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزینۀ  - 41
جا که ایمان  در تمدن امروزي، رعایت قوانین الهی تا حدودي سخت شده است، اما از آن

شویم.  عمل مینفس و توکل بر او وارد  هاي خداست، با اعتمادبه داریم این قوانین فرمان

  کنیم. صورت از اسالممان در صحنۀ عمل و زندگی دفاع می در این

 )99 ، صفحۀ 8، درس3دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )علیرضا ذوالفقاري زحل(  »2«گزینۀ  - 42
آدمی، هرقدر هم که بد باشد، اگر واقعاً توبه کند و نادم و پشیمان شود، حتمًا خداوند 

کند کـه  پذیرد. ابوسعید ابوالخیر نیز در این بیت به این نکته اشاره میاش را میتوبه

  .شوندپرستان نیز مورد عفو خداوند قرار گرفته و بخشیده میحتی کافران و بت

 )85و  83هاي ه، صفح7، درس 3دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )زحل علیرضا ذوالفقاري(  »1«گزینۀ  - 43
کنـد،   که زندگی سالم در دنیا را تضمین مـی  احکام و قوانین دین اسالم، عالوه بر این

و  توان بایدها نمی ،نماید. بنابراین بختی اخروي و ابدي را نیز تأمین می سعادت و نیک

نبایدهاي دینی و الهی را با قوانین بشري که اهداف محدود و کوچک دنیـوي دارنـد   

کـه خداونـد بخشـی از آن را در     وجـود دارد  هایی مقایسه کرد. دقت کنید که نعمت

قرآن کریم به ما معرفی کرده و مراتبی از آن هم اخروي است کـه درایـن دنیـا (نـه     

ینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتمادي آخرت) قابل درك و توصیف نیست. زندگی د

اندیش قرار دارد. هرکس کـه نگـران    روي هر انسان خردمند و عاقبت است که پیش 

یابد که تکیه بر خداوند و اعتماد به دسـتورات   عاقبت کار خود است به روشنی درمی

    برد. او هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می

 ----------------------------------------------  
 )کبیر مرتضی محسنی(  »2«گزینۀ  - 44

و ») 4«قرآن کریم رمز سعادت و رستگاري ما را تزکیۀ نفس دانسته است (رد گزینۀ 

» قد افلح من زکاها: به یقین هرکس خود را تزکیـه کـرد، رسـتگار شـد.    «فرماید:  می

با توبه از  ها پاك شود این کار افتد که نفس ما از آلودگی نفس زمانی اتفاق می ۀتزکی

 ،اما براي تداوم پاك ماندن جان و دل») 3و  1«هاي  شود (رد گزینه ن آغاز میاگناه

 کندبایست عالوه بر توبه به سایر دستوراتی که خدا فرمان داده است عمل  انسان می

 ۀاست که بناي خود را بر لبطور نباشد طبق بیان قرآن همانند کسی  و کسی که این

  افتد. میط ساخته و با آن در آتش دوزخ فروپرتگاهی در حال سقو

 )95و  94هاي  ، صفحه8، درس 3دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی(  »4«گزینۀ  - 45
افتـد   این اتفاق میمقصود از آیندة غیرقابل اعتماد، دوزخی شدن است و در صورتی 

پرتگاه باشد که این مفهوم در آیـۀ   ۀکه بناي زندگی انسان، بر زندگی غیر دینی و لب

اَم من اسس بنیانه علی شفا جرُف هارٍ فانهار به فی ناِر جهنم: یا کسی که بناي خود «

ین تبی» افتد؟ را بر لبۀ پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرو می

 )95 ، صفحۀ 8 ، درس3دین و زندگی (    شده است.
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی(  »4«گزینۀ  - 46
از وظایف ما مسلمانان این است که بکوشیم رزق و روزي حالل به خانه بیـاوریم و از  

با کیفیت پایین شود، مانند تولید کاال  همۀ اموري که سبب ناپاك شدن روزي ما می

و فریبکاري در معامله خودداري کنیم تا هم آثـار مثبـت روزي حـالل را در زنـدگی     

خود و تربیت فرزندان مشاهده کنیم و هم به اقتصاد کشور کمک نماییم. رسول خدا 

عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن، کسب و کار حـالل  «فرماید:  باره می (ص) در این

 )103 ، صفحۀ8، درس 3دین و زندگی (    »است.
 ----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »4«گزینۀ  - 47
اسالمی از مصادیق عمل صالح و و معارف تولید و توزیع فیلم براي گسترش فرهنگ 

 …هاي اینترنتـی   ایجاد پایگاه/ از واجبات کفایی و داراي پاداش اخروي بزرگ است. 
/ شرکت در مجالس شادي جـایز اسـت و    .ییواردي واجب کفامستحب است و در م

    مستحب است. ،رحم شود ۀ اگر موجب تقویت صل

 )102و  101 هايه، صفح 8، درس3دین و زندگی (

  )3( یدین و زندگ
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 )فیروز نژادنجف(  »2«گزینۀ  - 48
خیر انداختن است و بیشتر بـراي  أتسویف به معناي امروز و فردا کردن و توبه را به ت

 )85 ۀ، صفح7، درس 3دین و زندگی (    رود.ه کار میگمراه کردن جوانان ب
 ----------------------------------------------  

 )فریدن سماقی(  »2«گزینۀ  - 49
تـر   اي قابل اجرا است و هر قدر زندگی بشر پیچیـده  احکام اسالم در هر دوره و زمانه

اسـالمی را  تواننـد احکـام    شود و نیازهاي جدیدي پدید آید، فقهـا و مجتهـدین مـی   

 )97 ، صفحۀ8، درس 3دین و زندگی (     متناسب با آن شرایط استخراج کنند.
 ----------------------------------------------  

 )علیرضا ذوالفقاري زحل(  »3«گزینۀ  - 50
بـود،  اگر بنده می«حارث از خدمتکار خود شنید که امام کاظم (ع) فرمودند: بشربن 

این جمله متنبه  ناو با شنید». داشتخود را نگه می کرد و حرمت صاحببندگی می

پروردگار هستی است که تمام مخلوقات در » صاحب«شد و توبه کرد. مقصود امام از 

 مالکیت او هستند.
التّائب من الذّنب کمن ال ذنب له: کسى که از گناه توبه «پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 

زیرا توبه با تخلیه از گناهـان و  » است.کرده مانند کسى است که هیچ گناهی نکرده 

گرداند. این موضوع در بیان امام علی (ع) شوي قلب، انسان را پاك و طاهر میوشست
کند و گناهان ها را پاك میتطهر القلوب و تغسل الذّنوب: توبه دل التّوبۀ«گر است؛ جلوه

 )83تا  81هاي  ، صفحه7، درس 3دین و زندگی (  »شویدرا می
-- --------------------------------------------  

 
 

 )فیروز نژادنجف(  »2«گزینۀ  - 51
هـاي احکـام، اخـالق،     مختلفی در زمینه يها هاي اسالمی، سؤال با گسترش سرزمین

گیـري و بـا حضـور     افکار و نظام کشورداري پدید آمد. امامان به دور از انزوا و گوشـه 

این  ةهمۀ این مسائل اظهارنظر کردند. ثمر ةدربارسازنده و فعال، با تکیه بر علم الهی 

صـحیفۀ  «کـه کتـاب    هاي بـزرگ در حـدیث بـود.    حضور سازنده فراهم آمدن کتاب

  از این جمله است.» سجادیه

 )101 ، صفحۀ8، درس 2دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )فیروز نژادنجف(  »2«گزینۀ  - 52
امان حدیث، تا حدود زیادي براي پیروان ائمه پـیش نیامـد. زیـرا ائمـه     س هاوضاع ناب 

ند و شیعیان این احادیث را از طریق این بزرگـواران  داحادیث پیامبر را حفظ کرده بو

  دست آوردند. هایی معصوم و به دور از خطا بودند به که انسان

 )ترکیبی، 8و  7، درس 2دین و زندگی ( 
 ----------------------- -----------------------  

 )کبیر مرتضی محسنی(  »4«گزینۀ  - 53
مبارزه  هاي متعدد بارها مسلمانان را نسبت به ضعفشان در امام علی (ع) در سخنرانی

دسـت    سوگند به خداونـدي کـه جـانم بـه    «فرمود:  امیه بیم داد و می با حکومت بنی

از آن جهت که آنـان   بر شما پیروز خواهند شد؛ نه ]شامیان[آن مردم  ،قدرت اوست

رود  مـی  زمامدارشـان ترند بلکه به این جهت که آنان در راه باطلی که  به حق نزدیک

اگر تحول معنوي و فرهنگـی ایجـاد شـده در عصـر     » …برند  شتابان فرمان او را می

اطهار نبود، جز  ۀپیامبر (ص) و دو میراث گرانقدر آن حضرت یعنی قرآن کریم و ائم

  ها). ماند (صحیح بودن بخش دوم گزینه قی نمینامی از اسالم با

 )91و  90هاي  ، صفحه7، درس 2دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )کبیرمرتضی محسنی(  »1«گزینۀ  - 54
اند. حالل ل وجود ندارد و ثابت قدمزشاکرین واقعی کسانی هستند که در اعتقادشان تزل

اي بر دین خود و  دسته ،گریند امیه می که دو دسته در حکومت بنی ها و این شدن حرام

  اي براي دنیاي خود؛ بیان کنندة نتیجۀ بازگشت به دوران جاهلیت است. دسته

 )ترکیبی، 8و  7، درس 2دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )محسن بیاتی(  »1«گزینۀ  - 55
نوعیت نوشتن احادیث م(ع) در تقابل با م ب توسط امام رضاالذه ۀسلسلبیان حدیث 

و حضرت زهرا (س) به این ممنوعیـت تـوجهی    (ع) است. امیرالمؤمنین(ص) پیامبر 

را به فرزندان و یاران خـود آموختنـد و از آنـان    (ص) نکردند و ایشان سخنان پیامبر 

نوان نمونه از حـدیث  ها را به نسل بعد منتقل کنند که به ع خواستند که این آموخته

 )ترکیبی، 8 و7 ، درس2دین و زندگی (     شود. الذهب در این راستا یاد می سلسلۀ
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی(  »4«گزینۀ  - 56
خداوند نعمت هدایت را با وجود امامـان تمـام و کامـل گردانیـده و راه رسـیدن بـه       

ها هموار ساخته است. پیامبر اکرم (ص) خود و امام علی (ع)  نسانرستگاري را براي ا

را پدران امت معرفی نموده است و روشن است که دلسوزي پدر براي فرزندان خـود  

تواند علت غیبت خودش باشـد، زیـرا    قابل توصیف نیست. پس تصمیم خود امام نمی

  هدایت کند.خواهد که پیروان خود را  امام از روي دلسوزي و مهربانی می

 )111 ، صفحۀ9، درس 2دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی(  »3«گزینۀ  - 57
گرفتند و اگـر حـاکمی در    هاي اخالقی و رفتاري حاکمان را درنظر می امامان تفاوت

اما در غصب  کردند، کرد، آن مورد را تأیید می موردي بر طبق دستور اسالم عمل می

  دیدند. خالفت و جانشینی رسول خدا (ص) همه را یکسان می

 )103 ، صفحۀ8، درس 2دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگیان(  »3«گزینۀ  - 58
امام علی (ع) پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به 

شکنان را  توانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان وقتی می …«فرمود: ها  آن

  »تشخیص دهید.

هـا را از   ایـن  ۀپس هم« فرماید: کند و می حل نهایی را بیان می آنگاه امام علی (ع) راه

دانـش   ةدهنـد  نشـان  نشاناهلش طلب کنید. آنان هستند که نظر دادن و حکم کرد

  »کنند و در دین اختالف ندارند. با دین مخالفت نمی هاست. آنان هرگز آن

 )99 ، صفحۀ8، درس 2دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )محسن بیاتی(  »2«گزینۀ  - 59
  درستی ارتباط دارند. به» ب، ج«موارد 

  بررسی نادرستی سایر موارد:

  گستريعدالت  ←الف) عدم وجود قطب مرفه و قطب فقیر 

  رشد و کمال ۀفراهم شدن زمین ←مهدوي  ۀترین ویژگی جامع د) مهم

 )120و  119هاي صفحه،  9، درس2دین و زندگی ( 
 ----------------------------------------------  

 )زحل علیرضا ذوالفقاري(  »1«گزینۀ  - 60
  کند.  بیت نخست به عدم آمادگی منتظر و جامعه براي ظهور اشاره می

یت دوم از زبان مشتاق و منتظر امام زمان (عج) بیان شده است و در آن به دعـا  اما ب

 )120 ، صفحۀ9، درس 2دین و زندگی (           اي نشده است. کردن براي ظهور اشاره
 ----------------------------------------------  

  )2( دین و زندگی
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  )اله استیري رحمت(  »1«گزینۀ  - 61

ترم وقتی در خارج از کشـور زنـدگی    ی که برادر بزرگدان میاحتماالً «ترجمۀ جمله: 

  »دنبال یک شغل خوب بگردد. سال بهدو مجبور شد  ،کرد می

 :نکتۀ مهم درسی

» جـو کـردن  و جسـت «معناي  به ”look for“اي  در جاي خالی نیاز به فعل دوکلمه

از »). 4و  3« هـاي  گزینـه (رد » مراقبت کـردن «معناي  به ”look after“نه  ،داریم

زمـان   ،”when he lived abroad“سوي دیگر، با توجه به وجود ساختار قیدي 

»). 2«توان از زمان حال کامل استفاده کرد (رد گزینۀ  میجمله قطعاً گذشته است و ن

را نخورید، چـرا کـه ایـن سـاختار      ”for two years“دقت کنید که فریب عبارت 

  همواره نشانۀ زمان حال کامل نیست.

  (گرامر) 

-- -------------------------------------  

  )محدثه مرآتی(  »3«گزینۀ  - 62

بـه   نمایشـگاه  در هـاکنی  دیوید هاي نقاشی از اي مجموعه که وقتی از«ترجمۀ جمله: 

 حضـور  هنـر  ةمـوز  در بازدیدکننـدگان  ازتعـدادي   روزه همـه  نمایش گذاشته شـد، 

  »اند. داشته

  نکتۀ مهم درسی: 

و مفهوم جمله، باید از زمان حال کامل اسـتفاده   ”ever since“با توجه به ساختار 

 a number ofکه فاعل ( ). از طرفی، با توجه به این»4و  1«هاي  کنیم (رد گزینه
people2و  1«هاي  ) جمع است، باید از فعل جمع استفاده کرد (رد گزینه«.(  

 
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  

  )ن روحیحس(  »2«گزینۀ  - 63

متنفرم ایـن اسـت کـه در روزهـاي      ]از آن[چیزي که بیشتر از همه «جمله:  ۀترجم

چند کفش پالستیکی آبی روشن با  ،بنابراین .هاي خیس راه بروم با کفشباید بارانی 

  »ام تا در روزهاي بارانی یا برفی بپوشم. تهیه کرده کتانی  کفش ي شبیهظاهر

  نکتۀ مهم درسی:

توانیم  فعل اسنادي است، می ”is“که  جا آن ) دارد. ازisفعل اصلی ( جملۀ اول نیاز به

جا عبارت  در این ”is“استفاده کنیم. در واقع،  عنوان مسند بعد از آن از اسم مصدر به

) نسبت what I hate most) را به نهاد جمله (… having to walkاسم مصدر (

، جمله مفهوم درستی نخواهد »1« ۀدهد. واضح است که در صورت استفاده از گزین می

عنـوان   بـه   میاین است که قبل از ضمیر موصولی هیچ اس» 3«داشت. مشکل گزینۀ 

 عنوان فعل اصلی دارد. به ”is“هم نیاز به » 4«موصوف نداریم. گزینۀ 
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  

  )سعید کاویانی(  »1«گزینۀ  - 64

صـورت آنالیـن برگـزار کنـیم، زیـرا       کنم باید کنفرانس را بـه  یفکر م«ترجمۀ جمله: 

 ».ممنوع است19-کوویدگیري  همه سازماندهی جلسات حضوري در طول
  کننده ) گیج2  ) ممنوع1

   ضروري) 4  ) رایج3

  )واژگان(

 ---------------------------------------  

  )سعید کاویانی(  »3«گزینۀ  - 65

بـراي  آیـد   دند که باید هر کاري از دستشان بر میبرخی والدین معتق«ترجمۀ جمله: 

 ».تر شوند در زندگی خود فعال  میتا از نظر جس انجام دهندبه فرزندانشان کمک 
  طور طبیعی ) به2 ویژه ) به1

  ، با احتیاطبا دقت )4  ) از نظر جسمی3

  )واژگان( 

 ---------------------------------------  

  )سعید کاویانی(  »2«گزینۀ  - 66

داراي  یکی از مناطق ،زیاد تا شهرهاي شلوغ ۀدلیل فاصل این روستا به«ترجمۀ جمله: 

 ».رود کمترین آلودگی کشور به شمار می
  ) آلوده2 ) اجتماعی1

  قدیمی، باستانی )4  تدریجی) 3

  )واژگان( 

 ---------------------------------------  

  )زاده عطا عبدل(  »1«گزینۀ  - 67

اخیر، زنان معموالً از سالمت روانی بهتري نسـبت بـه    العاتمططبق «جمله:  ۀترجم

گریه  ،دارند و هر زمان که بخواهند مردان برخوردارند، زیرا احساسات خود را نگه نمی

  »کنند. می

  ) تقاضا 2  هعاطف ) احساس،1

  ) توجه4  تجربه) 3

  )واژگان( 

 ---------------------------------------  

  )زاده عطا عبدل(  »2«گزینۀ  - 68

مین برق یـک خانـه بـا    أبرق کافی براي ت ،خورشیدي هاي صفحهاین «مله: ج ۀترجم

  »کنند. میتولید  را  تمام انرژي مورد نیاز آن

  کردن تولید )2  کردن اجتناب )1

  تأثیرگذاشتن )4  مصرف کردن )3
  )واژگان( 

 ---------------------------------------  

  ترجمۀ متن کلوزتست:

ي پایدار اغلب شامل تمام منابع پاك و تجدیدپذیر مانند نور خورشید، باد و آب در منابع انرژ

زیرا مصرف  ،شوند میي فسیلی منابع انرژي پایدار محسوب نها شود. سوخت مینظر گرفته 

شود. انرژي خورشیدي منبع  میي فسیلی باعث کاهش این نوع سوخت ها انسان از سوخت

 است میلیاردها سال تاکنون و تقریباًآید.  میکه از خورشید  قدرتمندي از انرژي پایدار است

شود که نور خورشیدي  میاست. تخمین زده هرگز تولید انرژي را متوقف نکرده خورشید  که

تواند انرژي مورد نیاز کل جهان را براي یک سال  می ،تابد میمدت یک ساعت به زمین  که به

و گرما و  وان به اشکال دیگر انرژي تبدیل کردت میکند. انرژي خورشیدي را  تأمینکامل 

 ترین نوع هستند. برق، متداول

  )روش عقیل محمدي(  »2«گزینۀ  - 69

  ) تجدیدپذیر2  ) مضر1

  ثرؤ) م4  ) جنبشى3

  )کلوزتست( 

 ---------------------------------------  

  )روش عقیل محمدي(  »4«گزینۀ  - 70

  نکتۀ مهم درسی:

 ، ”Up to now and for almost billions of years“طبق مفهوم جمله و عبارت 

و  1«هـاي   (رد گزینـه  زمان حال کامل بهترین گزینه براي کامل کردن جمله اسـت 

 »متوقف کـردن انجـام کـاري   «معناي  در این جمله به ”stop“از طرفی، چون . »)2

دار) باشـد  -”ing“) باید به شکل اسم مصدر (فعل produceاست، فعل بعد از آن (

 »).3و  2«هاي  د گزینه(ر
  )کلوزتست( 

 ---------------------------------------  

 3و  2زبان انگلیسی 
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  8: ۀصفح  دوازدهم (ریاضی، تجربی، هنر، منحصراً زبان)عمومی                                 1400اسفند  6 آزمون 

  

  )روش عقیل محمدي(  »2«گزینۀ  - 71

  نکتۀ مهم درسی:

 .شود میاستفاده  )دار-”ing“(فعلمصدر اسم از  ،بعد از حرف اضافه
  )کلوزتست( 

 ---------------------------------------  

  )روش عقیل محمدي(  »1«گزینۀ  - 72

  جذب کردن) 2  تبدیل کردن )1

  ) درمان کردن4  عوض کردن ،) سرجاى خود گذاشتن3

  )کلوزتست( 

 ---------------------------------------  

  :1 درك مطلبترجمۀ متن 

اند، چه لوکوموتیو بخار زیبا و سریع ماالرد  انگیز براي سفر بوده قطارها همیشه راهی هیجان

تر مانند شینکانسن  هاي ریلی مدرن باشد، چه سیستم 1930 ۀبریتانیایی متعلق به اواخر ده

جایی که برخی از نقاط جهان مانند  . از آنTGVنام  ژاپن، یا قطارهاي پرسرعت فرانسه به

آرامش   میک 19- خره از طریق واکسیناسیون گسترده در مبارزه با کوویدبریتانیا و آلمان باأل

. براي کسانی که دلتنگ سفر با قطار پرورانند ر سر میرؤیاي سفر را دوباره داند، مردم  یافته

ریزي  برنامه ]ویروس کرونا[گیري  پس از همه مهیجهستند و مایلند براي برخی تجربیات 

تـرین   ریزي یک سفر در برخی از طـوالنی  کنند، مطمئناً اکنون زمان خوبی براي برنامه

  زمین است. ةمسیرهاي ریلی روي کر

تـرین   تلگراف، نگاهی به طـوالنی  ]ۀروزنام[لب منتشر شده توسط ي جاها یکی از مقاله

آهن ترانس سیبري که  شوند. راه میآهن مستقیم دارد که شامل تعویض قطار ن مسیرهاي راه

ترین مسیر ریلی مستقیم جهان  کند، همچنان طوالنی مسکو را به خاور دور روسیه متصل می

تلگراف، این سفر از  ]روزنامۀ[رد. به گزارش مایل طول دا 5753کیلومتر یا  9259است که 

گذرد و شش روز  میبایکال  ۀغان سیبري و دریاچ ]درخت[ي ها ي اورال، جنگلها میان کوه

توان در کانادا یافت که از  میرا  ]قطار[کشد. دومین مسیر طوالنی بدون تعویض  میطول 

سوم به چین تعلق دارد،  ۀ. رتبکند میمایل را طی  2775کیلومتر یا  4466تورنتو تا ونکوور 

 مایل است. 2717کیلومتر یا  4373که مسیر بین شانگهاي و لهاسا  جایی

  )محمد طاهري(  »1«گزینۀ  - 73

  »بهترین عنوان براي متن چیست؟«جمله:  ۀترجم

  »ترین مسیرهاي ریلی جهان طوالنی«

  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  

  )مد طاهريمح(  »4«گزینۀ  - 74

 ییي ریلی و قطارهاها چرا نویسنده در پاراگراف اول به برخی سیستم«جمله:  ۀترجم

  »همچون ماالرد و شینکانسن اشاره کرده است؟

  »قبلی در ارتباط با محبوبیت قطارها در طول تاریخ حمایت کند. ۀکه از گفت براي این«
  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«گزینۀ  - 75

از نظر  »1«العاده) در پاراگراف  ، خارقمهیج( ”spectacular“ ۀکلم«جمله:  ۀترجم

  »ترین است. نزدیک … معنایی به

»“amazing” انگیز) (حیرت«  

  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »3«گزینۀ  - 76

تـرین خطـوط    ک از موارد زیر در ارتباط با طـوالنی ی طبق متن، کدام«ترجمۀ جمله: 

  »است؟ صحیحآهن دنیا  راه

  ».کند میي طبیعی مختلفی عبور ها ترین مسیر ریلی دنیا از محیط طوالنی«

  )درك مطلب( 

 --------------------------------------- 

  :2درك مطلب ترجمۀ متن 

متوجه یک زالو که به بدنتان چسبیده است  دیا شنا کرده اچهیدر ایحال در برکه، نهر  تابه ایآ

. اما زالوها واقعاً دیکن یمخود دور سرعت آن را از  به دیتوان یمتا جایی که احتماالً  ؟اید شده

  !را نجات دهند یزندگ توانند یاوقات م یو گاه ستندیمنزجرکننده ن

. گذاشتند یزالو م مارانیب ]بدن[ يپزشکان رو ،یوسط  قرون يدر مصر باستان و بعدها در اروپا

ا  ها يماریانواع ب تمام توانند یمانند بدون ستون فقرات م ها معتقد بودند که موجودات کرم آن را ب

 1800 ۀزالو در طول ده ها ونیلیمتحده، م االتیدرمان کنند. در اروپا و ا ماریخون ب دنیمک

استفاده  ،گرفته تا سردرد یچاق از ،ها يماریدرمان انواع ب يشد. پزشکان از زالو برا فادهاست

د و نرا درمان کن ها يماریاکثر ب دنتوان ینم هامتوجه شدند که زالو خیلی زود. مردم کردند یم

هاروارد   دکتر از دانشگاه کی، 1985، در سال حال نیا . باستین مارانیب يبرا یدرمان خوب

دوباره  ،شده بود دهیرا که بر ماریب کیداشت گوش  یداد. او سع رییفکر مردم را تغ گرید بار کی

. او شد یهمچنان لخته م ماریخون ب رایز ،مشکل داشت ها رگدر اتصال مجدد  ويبچسباند. 

  .آوردن خون از زالو استفاده کرد و گوش را نجات داد رونیب يبرا

، استفاده شوند یبدن مجدداً متصل م يکه اعضا ییها یاز آن زمان، زالو اغلب در جراح

خون جمع و  خواهد یکه جراح نم ردیگ یقرار م يا هیزالو در ناح ،یجراح نی. در حدگرد می

و از لخته شدن  دارد یها را باز نگه م که رگ کند یم دیتول یعیلخته شود. سپس زالو ماده ما

که  ابدی انیخون تازه جر دهد یو اجازه م مکد یرا م ی. زالو خون اضافکند یم يریلوگخون ج

 .کند یکمک م ارمیب يبه بهبود

  )حسن روحی(  »3«گزینۀ  - 77

  »؟کند میدربارة چه چیزي بحث عمدتًا متن «جمله:  ۀترجم

 »زالوهاي پزشکی کاربردها«

  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  

  )حسن روحی(  »2«گزینۀ  - 78

و به استفاده از زال میتصم 1985پزشک در سال  کی، چرا متن طبق«جمله:  ۀترجم

  »گرفت؟

  ».ردیلخته شدن خون را بگ يجلو الزم بود که«

  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  

  )حسن روحی(  »2«گزینۀ  - 79

را بـه   »3«پـاراگراف  در اطالعـات   ۀارائـ  ةنحـو  ریاز موارد ز کی کدام«جمله:  ۀترجم

  »؟کند یم فینحو توص نیبهتر

مرحله شرح  به صورت مرحله به مرتبط روندسپس  وگردد  میاشاره  یکل ۀنکت کیبه «

  ».شود یداده م

  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  

  )حسن روحی(  »4«گزینۀ  - 80

از  کیـ  کـدام  ،شود یگذاشته م ماریب يزالو رو یبا توجه به متن، وقت«جمله:  ۀترجم

  »؟افتد یاول اتفاق مموارد زیر 

 ».کند یم دیتولرا  يا زالو ماده«

  )درك مطلب( 

 ---------------------------------------  
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 3 ةصفح  منحصراً زباني اختصاص  اسفند 6 آزمون -»5«پروژة 

  
  

  )شناس صالح حق(  »3«گزينة  -81
  نكتة مهم درسي:

داريـم. پـس در    سـوم با توجه به ساختار نتيجة شرط، نياز به ساختار شرطي نـوع  
  .نياز به زمان گذشتة كامل داريم ،جاي خالي

 (گرامر)
----------------------------------------------  

  )شناس صالح حق(  »4«گزينة  -82
  نكتة مهم درسي:

در قسمت نتيجة شرط، نياز به ساختار شـرطي نـوع    ”would“با توجه به وجود 
  .كنيم استفاده ميزمان گذشتة ساده  ازداريم. پس در جاي خالي  دوم

 (گرامر)
----------------------------------------------  

  )شناس صالح حق(  »3«گزينة  -83
  نكتة مهم درسي:

از زمـان گذشـتة كامـل     ،”I wish“رزو در مورد گذشته، بايد بعـد از  براي بيان آ
  استفاده كنيم.

 (گرامر)
----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  -84
  نكتة مهم درسي:

از زمـان گذشـتة سـاده     ،”if only“براي بيان آرزو براي زمان حال، بايد بعـد از  
  .استفاده كنيم

 (گرامر)
----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  -85
  نكتة مهم درسي:

داريم (رد » نكهاي  مگر«معناي  به ”unless“با توجه به معناي جمله، نياز به كلمة 
در قسمت نتيجة شرط، در جـاي  ”may“ با توجه به وجود »). 3و  2« هاي گزينه

  »).4«ه زمان حال ساده داريم (رد گزينة خالي نياز ب
 (گرامر)

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«ة گزين -86
  نكتة مهم درسي:

ساده است (دقت داشته باشيد كـه اگـر زمـان     ةعبارت شرطي، داراي زمان گذشت
 ”cost“فعـل  اسـت،   ”it“كـه فاعـل جملـه     ناي  جمله حال ساده بود، با توجه به

 ةجـا يـك جملـ    نايـ   گرفـت). بنـابراين، در   ميسوم شخص مفرد  ”s“قاعدتاً بايد 
اسـتفاده   »”would“فعـل سـاده +   «از  ،شرط ةداريم و در نتيجدوم شرطي نوع 

  كنيم. مي
 (گرامر)

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -87
  نكتة مهم درسي:

اسـتفاده شـده كـه در واقـع      ”may“و  ”can“شرط، از افعال كمكـي   ةدر نتيج

يم و هسـت  مواجه اولشرطي نوع  ةاند. بنابراين، با يك جمل شده ”will“جايگزين 

براي منفي كـردن زمـان حـال سـاده از      .زمان عبارت شرطي بايد حال ساده باشد

“do not”  يا“does not”  شود. مياستفاده  

 (گرامر)

 ----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -88
  نكتة مهم درسي:

اسـتفاده كـرد. بـا     ”supposing“از  ”if“جـاي   توان بـه  مي ،در جمالت شرطي

شـرطي نـوع دوم    ةشـرط، جملـ   ةدر نتيج ”would“توجه به وجود فعل كمكي 

و  1« هـاي  گزينـه ساده نيـاز داريـم (رد    ةاست و در عبارت شرطي به زمان گذشت

شـود   مياستفاده  ”were“از  ها فاعل ة). در جمالت شرطي نوع دوم، براي هم»4

  ).»2« گزينة(رد 

 (گرامر)

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -89
  نكتة مهم درسي:

“Unless” جايگزين  »كه اين مگر«معناي  به“if … not” شود. مي  

“Unless the present trends are corrected = If the present trends 
are not corrected” 
 (گرامر)

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -90
  نكتة مهم درسي:

يك زمان  ”wish“ساده باشد، زمان فعل بعد از  ةكه زمان جمله گذشت در صورتي

  رود. ميكار  كامل به ةدر زمان گذشت به عقب رفته و

 (گرامر)

----------------------------------------------  

 )سعيد كاوياني(  »2«گزينة  -91

رسـد كـه    مـي بر اساس يك گزارش تجاري جديد، منطقي به نظر «ترجمة جمله: 

 ».جديد باشد ةرقابت جهاني وجه تمايز هزار

  ، متمايزشاخص )2  ) شراكتي1

  ، تغييرپذيرپذير ) تبديل4  معني ) بي3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

 زبان تخصصي
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 4 ةصفح  منحصراً زباني اختصاص  اسفند 6 آزمون -»5«پروژة 

  )سعيد كاوياني(  »4«گزينة  -92
توانسـتم   نمـي امـا  چيزي بگويم،  جرم ديدندر مورد  كه قرار نبود«ترجمة جمله: 

  ».خودم را كنترل كنم تا به كسي چيزي نگويم

  ) جذب كردن2  ) هراس داشتن1

  ) تركيدن4  ييد كردنأ) ت3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »1«گزينة  -93
نشان كرده است كه هيچ چيز بيشـتر از پايـان    انك جهاني خاطرب«ترجمة جمله: 

  ».كند مين شكوفادادن به سرطان فساد، پتانسيل اقتصادي آفريقا را 

  ) دفتر خاطرات2  ) سرطان1

  معجزه) 4  دگانپرن ة) دست3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »3«گزينة  -94
خـود   راهبـرد از  اي اين حزب كمپين خانه به خانه را بخش عمـده «ترجمة جمله: 

دهندگان را با شـعارهاي جـذاب و حمـالت منفـي      يأكه ر قرار داده است، درحالي

  ».كند ميعليه مخالفان خود جلب 

  ) پيشرفته2  ) گوارشي1

  ) پيچيده4  ) جذاب3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

 )سعيد كاوياني(  »2«گزينة  -95

در  ،صـرف پيچيـدن هـدايا كـرد     ها تمام آن كاغذي كه نورا ساعت«ترجمة جمله: 

  ».شد خواهدعرض چند ثانيه تكه تكه 

  ) پاره كردن2  ) گير كردن 1

  ) خراب شدن4  وزيدن )3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

  )فرهنگ رشيدي(  »3«گزينة  -96
كاركنـان  موردپسـند  دليل پايبندي جدي مدير بـه قـوانين، وي    به: «ة جملهترجم

  »و مجبور به استعفا شد.قرار نگرفت 

  ) پراكنده2  ) زينتي1

  ) يكسان4  ) جدي3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

  )فرهنگ رشيدي(  »4«گزينة  -97
دليـل عـدم فسـيل شـدن مناسـب       نظر بيايد كه به شايد عجيب به« ة جمله:ترجم

  »است.در دست ها  از تكامل آندانش اندكي ها،  اسكلت كوچك و ظريف خفاش

  ) مشاركت2  ) تناقض1

  ) تكامل4  ) تخليه3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

  )فرهنگ رشيدي(  »2«گزينة  -98
ن اسـت كـه كـل گاوصـندوق را     ايـ   دزدان ةترين شيو شايعامروزه « ة جمله:ترجم

تكـه   كنند كه زمان و ابزار كـافي بـراي تكـه    دزدند و آن را به مكاني منتقل مي مي

  »محتويات آن را داشته باشند. ةكردن گاوصندوق و تخلي

  تكه كردن ) تكه2  دنقطع كر) 1

 ) عبور كردن4  ) مواجه شدن3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

  )فرهنگ رشيدي(  »1«گزينة  -99
از  هسـتند كـه احتمـاالً     مـي از نسل مرد ،آمريكا  ميغالب مردم بو« ة جمله:ترجم

  »اند. هزار سال پيش مهاجرت كرده 50 طيبرينگ  ةسيبري به تنگ

  ) رد كردن2  از نسل كسي بودن )1

 برداري كردن بهره) 4  داشتن  ) دست نگه3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

  )فرهنگ رشيدي(  »4«گزينة  - 100
بـه   كنند كه پول شما را تمامـاً  ها ضمانت مي امروزه اغلب فروشگاه: «ة جملهترجم

  »ايد راضي نباشيد. لي كه خريدهاز محصو خودتان بازگردانند اگر كامالً

  كننده طورگمراه ) به2  ماهرانهطور  ) به1

  ) كامالً، تماما4ً  ) به اشكال مختلف3

 )واژگان(

----------------------------------------------  

  )سيدمصطفي حسيني(  »2«گزينة  - 101
زننـد   ميهستند كه حرف  يواناتيح ها و داستان ها افسانه شتريدر ب«ترجمة جمله: 

  .»شوند ميخودشان باز و بسته به اختيار كه  ييو درها

  ) اراده، اختيار2  ) سود، فايده1

  جنبه، حالت )4  ) طرح، برنامه3

 )واژگان(

----------------------------------------------  
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  )سيدمصطفي حسيني(  »1«گزينة  - 102
 ،حـال هسـتند   ها هنوز سـرد و بـي   گرفتن مار در اول صبح كه آن«ترجمة جمله: 

  »آسان  است.
  ي) پويا، پرانرژ2  حال ) سست، بي1
  مرطوب) 4  ي) فعال، پرانرژ3

 )واژگان(
----------------------------------------------  

  )سيدمصطفي حسيني(  »2«گزينة  - 103
كه مكانيك مشغول تعمير كاميون بود، گروه در سـاختمان   درحالي«ترجمة جمله: 

  »تند.مجاور ورزشگاه پناه گرف
  ) پناه، پناهگاه2  ) تصادف، اتفاق1
  ) تعطيالت4  ) مكان، جا3

 )واژگان(
----------------------------------------------  

  )سيدمصطفي حسيني(  »4«گزينة  - 104
 ةدر مدرسـ ابتـدايي را   مقطعجان موزي بسيار باهوش بود و وقتي «ترجمة جمله: 

  »راهنمايي حمايت كرديم. مقطعما او را براي رفتن به  ،تمام كرد جديد
  ) آشتي دادن2  ) خيره شدن، نگاه كردن1
  ) حمايت كردن4  ) بازگرداندن3

 )واژگان(
----------------------------------------------  

  )سيدمصطفي حسيني(  »3«گزينة  - 105
ي طوالني حرف زدنـد و  ها ماهانه، معلمان براي ساعت  ميدر دوره«ترجمة جمله: 

افـزايش پيـدا    ]افـراد [روحيـة  در حرفة تدريس ند كه الزم است همگي موافق بود
  ».كند

  ، گاماقدام) 2  ) خيريه1
  ) دما4  ) روحيه3

 )واژگان(
----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  - 106
  نكتة مهم درسي:

اسـتفاده   ”convinced“بايـد از صـفت    ،”are“با توجه به معناي جمله و فعل 
صورت معلوم بيايـد (رد   هبايد ب ”threaten“). فعل »3و  1« هاي گزينهكنيم (رد 

  ).»4و  3« هاي هگزين
 )ترتيب اجزاي جمله(

----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  - 107
  نكتة مهم درسي:

). فعل »3و  2« هاي گزينهايد (ردبايد فعل بي ”is“با توجه به مفهوم جمله، بعد از 
“regard” ةهمراه با حرف اضاف “as” 4« ةگزينآيد (رد  مي«.(  

 )ترتيب اجزاي جمله(
----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  - 108
  نكتة مهم درسي:

 هـاي  گزينـه  (رد نداريم ”that“با توجه به معناي جمله، نيازي به ضمير موصولي 
صورت مجهـول بيايـد تـا جملـه      هبايد ب ”recognize“فعل  ،). همچين»3و  1«

 ).»4و  1« هاي هگزينمعنادار شود (رد 

 )ترتيب اجزاي جمله(
----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  - 109
  نكتة مهم درسي:

(رد  اشـتباه اسـت   ”than“توجه به وجـود  ن جمله با اي  در ”most“كار بردن  هب
بايــد  ”consider“و  ”believe“ي هــا ). همچنــين فعــل»3و  1« هــاي گزينــه

  ).»2و  1« ايه هگزينصورت معلوم بيايند (رد  هب
 )ترتيب اجزاي جمله(

----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  - 110
  نكتة مهم درسي:

). ساختار جملـه  »4و  1« هاي گزينهصورت فاعلي بيايد (رد  هموصولي بايد بضمير 
  .صحيح نيست »2« گزينةدر 

 )ترتيب اجزاي جمله(
----------------------------------------------  

  )آرمين رحماني(      »1« گزينة - 111
  ) به ذهن خطور كردن1
  نظر رسيدن ) آشنا بودن، آشنا به2
  نياز است موردچيزي كه واقعاً ) 3
  به دردسر انداختن، دچار مشكل كردن) 4

 )مكالمه(
----------------------------------------------  

 )آرمين رحماني(  »  2« گزينة - 112

   ها ) دلت خوشه1
  ) باورش خيلي سخته2
  موافقم ) كامال3ً
  چيزفهم زني، قربون آدمِ مي) االن داري حرف درست رو 4

 )مكالمه(
----------------------------------------------  

  )آرمين رحماني(  »        3« گزينة - 113

  سحر، صبح زود ) كلة1
  آخر ة) در لحظ2
  عصبانيت و يا هيجان ة) در لحظ3
  ) سربزنگاه  4

 )مكالمه(
----------------------------------------------  
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                                                                                                                         )آرمين رحماني(  »      1« گزينة - 114

  فراموش كردن  ) كامال1ً
  ) حرفي براي گفتن نداشتن2
  زده كردن   ) حيرت3
  ياد نياوردن، چيزي به ذهن خطور نكردن به) 4

 )مكالمه(
----------------------------------------------  

                                                                                                                    )آرمين رحماني(              »4« گزينة - 115

  نرد، استراحت كدادن) لم 1
  كه اوضاع مالي خوب نيست) ن (چونرد) پول كمتري را خرج ك2
  شتنكاري به كار كسي ندا) 3
  ) نگران نباش، حرص نخور4

 )مكالمه(
----------------------------------------------  

 )مرجان شيخي(  »2« ةگزين - 116

  ربط دانستن ) رد كردن، بي1
  ) عصباني كردن، برانگيختن2
  جلوگيري كردنچيزي يا كسي  ) از ورود3
  ) كامل كردن، ساختن، آماده كردن4

  )مكالمه(
----------------------------------------------  

 )مرجان شيخي(  »3« ةگزين - 117

  ) بالغ شدن1
  (چون اولويت نيست) ) چيزي را به تعويق انداختن2
  ) اشتباه گرفتن، سوراخ دعا را گم كردن3
  جوانب را در نظر گرفتن ة) هم4

  )مكالمه(
----------------------------------------------  

 )مرجان شيخي(  »3« ةگزين - 118

  ، طفره رفتنحاشيه رفتن )1
  ) دست از سر كسي برداشتن2
  ) از چشم كسي افتادن، ديگر مورد توجه نبودن3
  ) با كسي سازش كردن4

  )مكالمه(
----------------------------------------------  

 )مرجان شيخي(  »2« ةگزين - 119

  ) چيزي را به كسي ثابت كردن1
  ) تقصير را گردن (كسي يا چيزي) انداختن2
  ) هنر كاري را داشتن3
  ) راه را هموار كردن (براي)4

  )مكالمه(
----------------------------------------------  

 )مرجان شيخي(  »1« ةگزين - 120

  ) مجاز به2  ) دلخور از1

  رو با ) مواجه با، روبه4  ) مصمم3

 )مكالمه(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  - 121
  نكتة مهم درسي:

مفعـولي  » گـزارش كـردن  «معنـاي   بـه  ”report“براي فعل  ”benefits“نقش 

» 3«است، پس در جاي خالي نياز به ساختار مجهول داريـم كـه تنهـا در گزينـة     

  موجود است.

 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  - 122
  ة مهم درسي:نكت

يكسان است، پس » كردنغرق «معناي  به ”immerse“فاعل و مفعول براي فعل 

از سـوي ديگـر،   »). 3و  2« هـاي  گزينـه بايد از ضمير انعكاسي استفاده كنـيم (رد  

باشــد (رد  مــي ”in“مشخصــاً  ”immerse“حــرف اضــافة مناســب بــراي فعــل 

  »).4و  3« هاي گزينه

 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  - 123
  ) مهارت2  ) دوره1

  ) نتيجه4  ) تأثير3

 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  - 124
  ) اشاره كردن2  ) اطالعات كسب كردن1

  ) متغير بودن4  ) گاليه كردن، شكايت كردن3

 )تستكلوز(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »4«گزينة  - 125
  نكتة مهم درسي:

اسـتفاده كـرد. از سـوي    » 3و  2« هـاي  گزينـه توان از  مين ،با توجه به وجود تضاد

 ”although“تـوان از حـرف ربـط     مـي تضاد غيرمنتظره نيست، پس ناين  ديگر،

  استفاده كرد.

 )كلوزتست(

----------------------------------------------  
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  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  - 126
  نكتة مهم درسي:

و  2« هـاي  گزينـه با توجه به مفهوم جمله، در جاي خالي نياز به فعـل داريـم (رد   
از سوي ديگر و با توجه به زمان ساير افعال در متن، بايد از زمان حال سـاده  »). 4

  »).1«ينة استفاده كنيم (رد گز
 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  - 127
  نكتة مهم درسي:

  .گيرد ميقبل از صفات تفضيلي قرار » خيلي«معناي  به ”far“صفت 
 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »4«گزينة  - 128
  ) كسب كردن2  آماده كردن )1
  ) اجتناب كردن4  ) مصرف كردن3

 )كلوزتست(
----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »4«گزينة  - 129
  ) كمك2  ) بار1
  ) عبارت، اصطالح4  حساب، قبض ) صورت3

  نكتة مهم درسي:
  دقت كنيد.» طوركلي به«معناي  به ”in general terms“ركيب واژگاني به ت

 )كلوزتست(
----------------------------------------------  

 )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  - 130

  نكتة مهم درسي:
» گيج و سـردرگم «معناي  به ”confused“نياز به صفت مفعولي  ،در جاي خالي

در  ”that“از سوي ديگر، بعد از ضمير موصـولي  »). 4و  1« هاي گزينهداريم (رد 
  »).3«نه اسم مصدر (رد گزينة  ،الي نياز به فعل داريمجاي خ

 )كلوزتست(
----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  - 131
  نكتة مهم درسي:
  داريم.» طوركه چ«معناي  به ”how“نياز به ضمير موصولي  ،در جاي خالي

 )كلوزتست(
 ----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  - 132
  نكتة مهم درسي:

  استفاده كنيم. ”than“بايد از  ،”more“با توجه به وجود صفت تفضيلي 
 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »4«گزينة  - 133
  نكتة مهم درسي:

لحـاظ معنـايي     جمله را به» كه«ا افزودن مفهوم ب ”which“كارگيري ضمير موصولي  به
بـراي   ”culture shock“از سوي ديگر، نقـش  »). 3و  2« هاي گزينهكند (رد  ميناقص 
مفعولي است، پس نياز به سـاختار مجهـول داريـم    » ديدن«معناي  به ”see“فعل 

  »).1«(رد گزينة 
 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  - 134
  ) تقاضا كردن2  ) توصيه كردن1

  ) توليد كردن4  ) قدر چيزي را دانستن، درك كردن3
 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  - 135
  ) نماد2  ) جايزه1

  ) دليل4  ) توجه، آگهي3
 )كلوزتست(

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »2« ةنيگز - 136
 دهيخط كش ريز ةدر جمل ياطالعات ضرور رياز جمالت ز يك كدام« جمله: ةترجم

  »كند؟ مي انيرا بهتر ب »2«شده در پاراگراف 

، كشاورزان متوجه شدند كه مخلوط گوگرد و آهك كه قـبالً  1900 ةده ليدر اوا«
  »خوزه مؤثر بود، از كار افتاده است. سن دار فلس ةحشردر برابر 

 )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 (سپهر برومندپور)  »1«گزينة  - 137

كالركسـتون چگونـه عـدم     ة، كشاورزان در»2«پاراگراف اساس  بر«ترجمة جمله: 
  »دادند؟ حيتوضرا آهك -خود در استفاده از مخلوط گوگرد تيموفق

  »شود. مي فيكنندگان ضعديمخلوط توسط تول ناي  كردند كه ميفكر  ها نآ«
 )درك مطلب(

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »2« ةنيگز - 138
آهـك در  - كـش گـوگرد   اثـرات آفـت   سـنده ي، چرا نو»3« پاراگراف در«ترجمة جمله: 
“Yakima”  و“Sunnyside”  را با اثر آن در“Clarkston” كند؟ مي سهيمقا«  

كـش   در برابـر آفـت   دار ي فلسها حشره فهميدمالندر  چگونه كه ناي  حيتوض يبرا«
  .»اند مقاوم شده

 )درك مطلب(

----------------------------------------------  
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  )سپهر برومندپور(  »4« ةنيگز - 139
 ةكــه كلمــ  ديــتــوان فهم مــي »3« پــاراگراف از مضــمون«جملــه:  ةترجمــ

“annihilated” كلمـة  بـه   ي رامعنـ  نيتـر  كينزد ،شده دهيآن خط كش ريكه ز
“eliminated” »دارد. »شده حذف«  

 )درك مطلب(

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »3« ةنيگز - 140
 دار ي فلـس هـا  ه حشـره احتمال ك ناي  با توجه به متن، چرا مالندر« جمله: ةترجم
  »را رد كرد؟ دست بياورند به تيتوانستند مصون مي

ـ  اي حشـره  چيكوتاه است كـه هـ   يقدر به دار ي فلسها حشرهعمر  ةچرخ« از  شيب
  ».گيرد نميكش قرار  آفت يبار در معرض سمپاش كي

 )درك مطلب(

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »3« ةنيگز - 141
در پـاراگراف بالفاصـله    رياز سؤاالت ز يك كدامبه  ،ادياحتمال ز به« جمله: ةترجم

  »شود؟ ميبعد از متن پاسخ داده 
را توجيـه  كـه مقـاوم بودنـد     داري ي فلـس هـا  حشره ةنديمالندر چگونه تعداد فزا«

  »؟كرد
 )درك مطلب(

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »1« ينةگز - 142
از سموم  يتوان نسبت به برخ ميتوان استنباط كرد كه  مي متناز « جمله: ةترجم

  »كرد. جاداي  يمناي  ها از آن  ميك اريبا خوردن مقدار بس
 )درك مطلب(

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »1« ةنيگز - 143
اسـت   يدانشمند ،”entomologist“كه  ديتوان فهم ميمتن ز ا« جمله: ةترجم

  »حشرات تخصص دارد. ةنيكه در زم
 )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 (سحر خسروشاهي)  »1« ةگزين - 144

  »كند؟ متن عمدتاً در چه موردي بحث مي«جمله:  ةترجم
  »خاستگاه تئاتر«

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )سحر خسروشاهي(  »4« ةنگزي - 145

ــ ــه:  ةترجم ــاراگراف در  ”they“ضــمير «جمل ــه  »1«پ  ”human beings“ب
  »كند. ها) اشاره مي (انسان

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )سحر خسروشاهي(  »3« ةگزين - 146

ث اي از هنـر نمـايش بحـ    نويسنده در بند اول در مورد چـه جنبـه  «جمله:  ةترجم

  »كند؟ مي

  »بين اساطير و طرح (داستان)هاي نمايشي ةرابط«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )سحر خسروشاهي(    »4« ةگزين - 147

عنـوان عنصـري مشـترك در تئـاتر و      يك از موارد زيـر بـه   از كدام«جمله:  ةترجم

  »؟نشده استمراسم (مذهبي) نام برده 

  »جادو«

  )لبدرك مط(

----------------------------------------------  

 )سحر خسروشاهي(  »2« ةگزين - 148

 ةمعنا را به واژ ترين نزديك »2«پاراگراف در  ”enactment“ ةواژ«جمله:  ةترجم

“performance” .(اجرا، انجام) دارد«  

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )خسروشاهي سحر(  »4« ةگزين - 149

  »طبق متن، تفاوت اصلي بين مراسم (مذهبي) و نمايش چيست؟«جمله:  ةترجم

  »ندارد. ]هدف مذهبي[مراسم هدف مذهبي دارد و نمايش «

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )سحر خسروشاهي(  »1« ةگزين - 150

  »دهد؟ ورد تأييد قرار ميهاي زير را م يك از گزاره متن كدام«جمله:  ةترجم

  »داند تئاتر چگونه آغاز شد. كس واقعاً نمي هيچ«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
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