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 اشاره شده است؟ »دوال ـ باسق ـ مخنقه ـ دّراعه«های  كدام گزينه به معنی درست واژه در -1

 چرم ـ بلند ـ قّالده ـ جّبه) ۲    بند ـ باالپوش دام ـ برتر ـ گردن) ۱

  آور ـ دستار پوست ـ برگزيده ـ خفگی) ۴  ی زاهدان مورد اعتماد ـ مسدود ـ جامه كيسه ـ) ۳
 ذكر شده است؟  نادرست آن روی روبه كمانک در واژه چند معنی - 2

  ) /شـكل بنـای گنبـدی(قّبـه ) / آشـكار سـاختن(مكاشـفت ) / زيبـا(قسـيم ) / عرضـه كـردن(اعـراض ) / بازگشت به سوی خدا(انابت 
 )رنگ  اسب زرد (سمند ) / دسته موی پيشانی(طّره 

  چهار) ۴  سه) ۳  دو) ۲  يک) ۱
 وجود دارد؟ اماليیغلط  چند زير متن در - 3

گر چه، است؛ ذخيرت و جمع روز و فرصت؛ مراقبِت  هنگام«  به و گردم منصوب غفلت و نادانی به و باشد دور احتياط و هزم از نمايم، احمالی ا
 مشـّقت روزگار و محنت ايّام برای و برم كنجی در را تازه های گوشت اين و بگذرانم كمان زه با امروز كه است تر نزديک آن مآل و حال مصلحت
 ».سازم گنجی

  دو) ۴  يک) ۳  سه) ۲  چهار) ۱
 شود؟  ديده می غلط اماليیدر متن زير چند  - 4

و بر طريقـی  دارد برحذرش مردود كردار و ناثواب گفتار از و بشكند را او نفس او خرد خشم، وقت به باشد، قالب نفس هوای بر خرد را هركه«
 ».بََرَدش كه نفسش متاوعت خرد و تبعّيت خرد چنان كند كه خلق ندانند در خشم شده

  سه) ۲    دو) ۱
  پنج) ۴    چهار) ۳

 ساخته شده است؟ » واژه«و چند » تكواژ«از چند  ترتيب به زير عبارت - 5

  هايی ارزشـمند  ايل گونـاگون پرداختـه و سـفرنامهمسـ پيرامون خود های شنيده و ها ديده ثبت به سفر در نگر ژرف نويسندگان از بسياری«
  ».اند و زيبا آفريده

  ۲۸ ـ ۴۶) ۴  ۲۷ ـ ۴۷) ۳  ۲۸ ـ ۴۷) ۲  ۲۷ ـ ۴۶) ۱
 است؟  متفاوتكدام گزينه از نظر اجزای اصلی با سايرين  - 6

 .ای خاص دارد  ی منتقدان، جلوه ، به عقيده)ع(حسين های امام در ادبّيات ايران، توصيف ايثارگری) ۱

  .با قيام عليه باطل به تاريخ جهان روحی دوباره بخشيد) ع(امام حسين ) ۲
  .آموختند می) ص(آميز كلمات آسمانی قرآن را از پيامبر  ای تحسين پيرمردان با عالقه) ۳
  .اند عشق آميختهی پايداری را با  هايشان انديشه  در خطبه) س(  حضرت زينب) ۴

 .............  جز بهوجود دارد، » ناگذر«و » گذرا«فعل  ها گزينه ی همه در - 7

ــز) 1 ــه برخيـ ـــل كـ ـــروردين افروخـــت چـــراغ گ  ف
 نيــــک و بــــد را بــــه لطــــف خــــود بنــــواز) ۲
 ی خـــــونم مـــــرا بنگـــــر، مپـــــرس غرقـــــه) ۳
 بـــــر رگ روح زدنـــــد  سرنشـــــتر عشـــــق) ۴

 

ــز ـــه و برخيـ ـــا الل ـــين ب ـــی بنش ـــحرايی دم  ی ص
 رو خــــوش بميــــر و خــــوش مــــیآنگهــــی 

ـــــرس ـــــر مپ ـــــين ديگ ـــــم بب ـــــه و روي  جام
ــــک   شــــد دل نــــامش و چكيــــد آن از طــــرهقي

  

 وجود دارد؟ »صامت«چند  »ترين افق معنوی و عاطفی وسيع«در تركيب  - 8

۱ (۱۶  ۲ (۱۷  ۳ (۱۸  ۴ (۱۹ 

 اشاره شده است؟ »یمحّمد افغان احمد ـ علی لئون تولستوی ـ غالمحسين ساعدی ـ جالل آل«كدام گزينه به آثاری از  در - 9

  رستاخيز ـ ترس و لرز ـ نون والقلم ـ زن زيادی) ۱
 هايش ـ شوهر آهوخانم جنگ و صلح ـ توپ ـ چشم) ۲

  ی بهشته برادران كارامازوف ـ عزاداران بيل ـ مدير مدرسه ـ شلغم ميوه) ۳
كارنينا ـ گور و گهواره ـ ارزيابی شتاب) ۴   زار زده ـ بوته آنا

 )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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 ی فردوسی است؟ فرجام كار كدام شخصّيت در شاهنامهابيات زير، معّرف  -10

ـــويش« ـــب خ ـــردن اس ـــر گ ـــغ ب ـــزد تي  ب
ـــــاه ـــــاده تب ـــــردش پي ـــــرز ك  فرام
 چـــو بهمـــن بـــرادرْش را كشـــته ديـــد
ـــــــزد اســـــــفنديار  بيامـــــــد دوان ن

 

ـــــيش ســـــر باد ـــــد پ ـــــای اندرافكن  پ
 ز خـــون، لعـــل شـــد خـــاک آوردگــــاه
 زمـــين زيـــر او چـــون گِـــل آغشـــته ديـــد
ـــارزار ـــش ك ـــود آت ـــه ب ـــايی ك ـــه ج  »ب

  

  سياوش) ۴  آذر نوش) ۳  فرامرز) ۲  مهرنوش) ۱
 وجود دارد؟ »آرايی ـ جناس ـ تشخيص ـ تشبيه استعاره ـ واج«های  كدام گزينه آرايه در - 11

 مـــاهم آمـــد بـــه در خانـــه و در خانـــه نبـــودم) ۱
ــحر) ۲ ــيم س ــرب را! ای نس ــتان ط ــمع شبس  آن ش
 خواســت بــه رويــم در دولــت بگشــايد آن كــه می) ۳
ـــزل رام ) ۴ ـــه غ ـــدهب ـــزاالن رمي ـــرد غ ـــوان ك  ت

  

 خانه گويی بـه سـرم ريخـت چـو ايـن قّصـه شـنودم
ــی ــر م ــه س ــو ب ــو دودم گ ــران ت ــش هج  رود از آت

ــودم؟ ــش نگش ــه روي ــه ب ــه در خان ــويم ك ــه گ ــا ك  ب
ـــهريارا ـــرودم! ش ـــزايش نس ـــه س ـــم ب ـــی ه  غزل

  

گـر بخواهيـم ابيـات زير را به -12 مرتّـب كنـيم، كـدام گزينـه  »تناسب تام ـ ايهامتعليل ـ جناس  اغـراق ـ حسـن«های  ترتيب داشتـن آرايه ا
 درست است؟

 رفتّی و سيل اشک جگرگون ز سـر گذشـت ) الف
 اش  هــا و در پــی بشكســت قلــب لشــكر دل) ب
ـــن دارد ) ج ـــر ده ـــر ب ـــرا مُه ـــاب چ  ز آفت
 با دل تنـگ مـن از تنـگ شـكر هـيچ مگـو ) د
ــن درد جان) ه ــا اي ــه ب ــويم ك ــه را گ ــوز ك  س

  

ــ ــا ت ــر دل م ــر س ــو ب ــد از ت ــهبع  !ها رود ا چ
ــت لشكر ــت و آن ب ــكر برف ــت لش ــكن برف  ش

ــده ــار خن ــود شرمس ــبح ب ــه ص ــر ن گ ــو؟ ا  ی ت
 چون تـو را از دل مـن نيسـت خبـر هـيچ مگـو 
 !طبيــــبم قصــــد جــــان نــــاتوان كــــرد؟

  

  ب ـ ه ـ ج ـ الف) ۴  ج ـ د ـ الف ـ ب) ۳  ه ـ د ـ ج ـ الف) ۲  ج ـ ه ـ د ـ ب) ۱
 تری دارد؟  تناسب معنايی كم »نشايد بريدن نينداخته/ ناساخته نبايد سخن گفت «گزينه با بيت  كدام -13

ــود در انجمــن خواهــد سخن هــر كــه می) ۱  گســتر ب
 تأّمــل ســخن خــود مــده از دل بــه زبــان بی) ۲
 ريــزدش تأّمــل دم مــزن كــز لــب گهــر می بی) ۳
 من كه از دشمن سخن گويم تأّمل كـن كـه چـون) ۴

 

ـــخن آن ـــل در س ـــد تأّم ـــش باي ـــخن اّول ـــه س  گ
ــذار غنچــه ــدن مگ ــه چي ــود، دســت ب ــل نش ــا  گ  ت

 پـرورد چون صـدف هـر كـس سـخن را در دهـن می
 ام مــــاجرای دوســــت را زيــــر ســــخن پوشــــيده

  

 متفاوت اشاره دارد؟  مفهومی به گزينه كدام -14

ـــان همی) ۱ ـــم ز ج ـــه دل ـــت  رازی ك ـــت نهف  داش
ـــــن) ۲ ـــــد روش ـــــا نش ـــــی راز م ـــــر كس  ب
ـــمع) ۳ ـــرد ش ـــت ك ـــان خواس ـــای راز خلوتي  افش
 عشــق تــو گــنج نهــان بــود، از آنراز مــن از ) ۴

 

 اشـــكم بـــه زبـــان حـــال بـــا خلـــق بگفـــت
ـــــــــــش بی ـــــــــــه آت ـــــــــــه زبان  ايم هم

ـــت ـــان گرف ـــش در زب ـــّر دل ـــه س  شـــكر خـــدا ك
 دل بســـتانْد از زبـــان، لـــب بنهفـــت از دهـــن

  

 متفاوت اشاره دارد؟  مفهومی به گزينه كدام - 15

 !نشــين عاشــق و مســتم بــرو ای زاهــد خلوت) ۱
ــاهی از ا) ۲ گ ــد را آ ــل زه ــت اه ــقنيس ــرار عش  س
 تـو را بـا مـا چـه كـار؟! دهی، زاهـد زحمت ما می) ۳
 كــه آثــارش! جای زهــد ای زاهــد عــدالت كــن بــه) ۴

  

ـــه ـــن ب ـــدارم م ـــز ن ـــومعه هرگ ـــده ص  جای ميك
ــن بی ــد دي ــت افتاده نق ــق قيم ــازار عش ــت در ب  س

ــا عاشــق شــيدا چــه كــار؟  عقــل و ديــن و زهــد را ب
 ميّســر نيســت در هفتــاد ســال اهــل عبــادت را

  

آن روزش بكشتند و ديگر روز . فردا امروز بينی و فردا و پس: درويشی در آن ميان از او پرسيد كه عشق چيست؟ گفت«گزينه با عبارت كدام  -16
 تری دارد؟  تناسب معنايی بيش ».روزش به باد بردادند بسوختند و سوم 

ــور) ۱ ــا مــن مســكين در گ ــود ب  گــر همــين ســوز ب
 ســــــــت آتــــــــش عشــــــــقت كيميايی) ۲
ـــر ز وصـــل) ۳ ـــرگ و ســـاز گ  دوســـت خـــواهی ب
 بيهوده بود هـر غـم و دردی كـه نـه عشـق اسـت) ۴

 

ـــابی  ـــی، ســـوخته ي ـــاز كن ـــر ب گ ـــنم خـــاک ا  كف
ـــــــــردد ـــــــــده زر گ ـــــــــه از آن روی بن  ك
 هرچـــــــــه داری در ره جانـــــــــان ببـــــــــاز

 دل غــــم بيهــــوده نخــــوردم هرگــــز مــــن بــــی
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 . ارتباط مفهومی دارد» دل از بی نشان چه گويد باز؟ بی/ گر كسی وصف او ز من پرسد «با بيت ............  ی گزينه جز بههای زير،  ی گزينه همه -17

ــام ) ۱ ــس تم ــرمجل ــيد عم ــر رس ــه آخ ــت و ب   گش

ـــار وصـــف عشـــقت چـــون در عبـــارت آَرد) ۲   عطّ

 هر چه در وصـف تـو گوينـد، بـه نيكـويی هسـت) ۳
  آن نه رويی اسـت كـه مـن وصـف جمـالش دانـم) ۴

 

ــــده مــــا هم ــــو مان ــــان در اَول وصــــف ت   ايم چن

ـــدر بيـــان نگنجـــد   زيـــرا كـــه وصـــف عشـــقت ان

ــری ــی دگ ــه طبع ــر روز ب ــه ه ــت ك ــت آن اس   عيب

  ری پــرس كــه مــن حيــرانمايــن حــديث از دگــ

 

 تری دارند؟  كدام گروه از ابيات زير، تناسب معنايی بيش - 18

 فزايــد قيمــت اهـل هنـر در غريبـی می) الف
ــادان يــاری) ب ــردم ن ــا م ــه ب ــرخ ك  !ای چ
 نيست غم گر حرمتت اهـل زمـان نشـناختند) ج
 هنـــران، اختـــر بـــد، كـــار نـــدارد بـــا بی) د
ــد می )ه ــان را بلن ــام بزرگ ــر ن ــل هن ــد اه  كنن
ـــوزه) و  ی افـــالک شكســـتن دارد كاســـه و ك

  

ــاتر می ــاال پربه ــته ك ــفر پيوس ــز س ــود ك  ش
ــم می ــل غ ــل فض ــر اه ــه ب ــر لحظ ــاری ه  ب

 هر هنرمندی بـه عصـر خـويش محـروم اوفتـاد
ــه ــر آيين ــنگ ب ــن س ــد اي ــر آي ــل هن  ی اه

ــتون آوازه ــود بيس ــاد ب ــت از فره ــر داش  ای گ
ـــل ـــوده دل اه ـــد بيه ـــكند چن ـــر را ش  هن

  

  ب ـ د ـ و) ۲     الف ـ ج ـ ه) ۱
  ـ و   ه  د ـ) ۴    ج ـ الف ـ د) ۳

پذيرفتم و بازدادم كه مرا به كار نيست و قيامت سخت نزديک است، حساِب اين نتوانم داد و نگويم كـه . اين ِصلَت فخر است«مفهوم عبارت  -19
 در كدام بيت آمده است؟ ».مرا سخت دربايست نيست

 شمشــير حــوادث پــای بــر جــاييم مــازيــر ) ۱
 گــردد بصــيرت را حجــاب ی غفلــت نمی پــرده) ۲
 وحشــت مــا كــم نگــردد ز اجتمــاع دوســتان) ۳
ــرده) ۴ ــر خــود حشــر را ك ــد ب  ايم از خودحســابی نق

 

ـــــا رو نمی ـــــاييم م ـــــيالب، دري ـــــابيم از س  ت
 چشـــــمانيم، بينـــــاييم مـــــا گرچـــــه از پوشيده

ــون  ــف«چ ــا» ال ــاييم م ــديم، تنه ــه پيون ــا هرچ  ب
ــــارغ ــــه ف ــــا از انديش ــــرداييم م ــــوان ف  ی دي

  

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی كم - 20

 دريــاب كنــون كــه نعمتــت هســت بــه دســت«
 

 »رود دسـت بـه دسـت كاين دولت و ملـک مـی
  

ـــايی) ۱ كســـاران در توان  مشـــو غافـــل ز حـــال خا
ـــن بســـتان شـــاداب نمی) ۲ ـــل اي ـــم گ ـــد داي  مان
 بلنـــدبـــه كـــس نـــداد توانـــايی ايـــن ســـپهر ) ۳
ــــــورش) ۴ ــــــدان از خ ــــــن م ــــــايی ت  توان

  

ــا را ــوه دري ــه ســاحل بازگشــتی هســت در هــر جل  ب
 دريـــــاب ضـــــعيفان را در وقـــــت توانـــــايی

ــــــی ــــــه از پ ــــــاتوانی را ك ــــــتاد ن  اش نفرس
ـــــت می ـــــف حق ـــــه لط ـــــرورش ك ـــــد پ  ده

  

  
 ۲۸ـ  ۲۱( عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم(:  

 :».إن تحّب أن يرضی عنك والداك، فالتدعهما في الشدائد« -21

گر دوست داری پدر و مادرت از تو راضی باشند، پس آن )۱   !ها رها مكن ها را در سختی ا
گر دوست داری پدر و مادر از تو راضی شوند، پس نبايد آن )۲   !ها را در سختی رها كنی ا
گر دوست داشتی پدر و مادرت را )۳   !ها دعوت مكن ها را به سختی ضی باشند، پس آنا
 !خواهی كه والدينت تو را ببخشند، پس در مشكالت رهايشان نكن چه می چنان )۴

  :».اليسمح شباب هذا البلد للعدّو أن يتسلّط علی ثغورنا و يدافعون عن وطنهم دفاعاً « - 22
  .كنند ط يابند و قطعاً از وطنشان دفاع میجوانان كشور به دشمنان اجازه نخواهند داد كه بر مرزهای ما تسلّ  )۱
  .كنند دهند كه بر مرزهای ما مسلّط شود و از وطن خود كامالً دفاع می جوانان اين كشور به دشمن اجازه نمی )۲
  .كنند اند كه بر مرزهای ما مسلّط شود و از وطن خود كامالً دفاع می جوانان در اين كشور به دشمن خود اجازه نداده )۳
  .اند  دهند كه بر مرزهای كشور چيره شود و از وطن خود همواره دفاع نموده جوانان اين سرزمين به دشمن اجازه نمی )۴

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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  : ».ال قدوة لباحثي العلم أحسن من علماء واجهوا المصائب مواجه‗ األبطال« - 23
  .رو شدند، نيست ها روبه تیوجوگران دانش هيچ الگويی نيكوتر از دانشمندانی كه همانند قهرمانان با سخ برای جست) ۱
  .هيچ الگويی نيكوتر نيست برای پژوهشگران علم از علمايی كه قهرمانانه در برابر سختی مقاومت كردند) ۲
  .نيست, شوند رو می ای بهتر از دانشمندانی كه مانند قهرمانان با مشكالتی روبه برای پژوهشگران دانش هيچ نمونه) ۳
  . است  رو شده ای برای جستجوگران علم بهتر از دانشمندی نيست كه همچون قهرمانان با مشكالت روبه هيچ نمونه) ۴

 :عّين الصحيح - 24

  .ُأطالع كلَّ يوم في مكتب↨ المدرس↨.: كنم مدرسه مطالعه می ۀهر روز در كتابخان )۱
  .اناتهلعلَّ أخي ينجح في امتح.: ای كاش برادرم در امتحاناتش موّفق شود )۲
  .احترموا حقوق اآلخرين لعلّكم تفوزون.: به حقوق ديگران احترام بگذاريد تا رستگار شويد )۳
 .كان لمدرستنا معلّمون مشفقون.: ما معلّمان دلسوزی دارد ۀمدرس )۴

گر دوست داری پدر و مادرت از تو راضی شوند« - 25  :»!ها رها مكن ها را در سختی آن, ا

  !إن تحّب أن يرضی عنك والداك فالتدعهما عند الشدائد )۱
  !عندما تهوی أن يرضيا والديك عنك فالتتركهما عند المصائب )۲
  !إن تريدي أن يرض والداك عنك فالتتركيهم عند الصعوبات )۳
كل )۴  !إن تحّبي أن يرضيان عنك والديك فالتدعيهما عند المشا

 :».توانی مردم را از بيماری نادانی شفا دهی زيرا تو می, ای نينداز شهاز شكست نترس و مركب و قلم را به گو« - 26

  .الناس من مرض الجهل التخش من الفشل و التُلِق الحبر و القلم إلی زاوي↨ ألنّك تستطيع أن تشفي )۱
  .لالتخافي من الفشل و التُلقي الحبر و القلم إلی الزاوي↨ ألنّك تريدين أن تشفي الناس من المرض الجه )۲
  .التخشی من الفشل و التلقي الجوهر و القلم إلی زاوي↨ ألنّك تستطيع أن تشِف الناس من مرض الجهل )۳
 .التخف من الفشل و التُلِق الحبر و القلم إلی الزاوي↨ ألنّك تستطيعين أن تشفي الناس من الجهل )۴

27 - و من كّل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين  في المفهوم التناسب؛ عّين عبارة:  
۱( و من كّل شيء خلقنا زوجين لعلّكم تذّكرون  ۲( إنّا جعلنا كم من ذكر و ُأنثی  
۳(  سبحان الّذي خلق األزواج كلّها...  ۴(  ...أنّي الاُضيع عمل عامل منكم من ذكر أو ُأنثی  
  ۲۹و  ۲۸(عّين الّصحيح في التشكيل:(  

 :».جاحما كنت غيرمستأهل ألن تذوق طعم النّ « - 28

  مَ َر ـ تَذوَق ـ طَعْ َت ـ َغيْ ُكنْ  )۲    ِهٍل ـ ِألَنَّ تَأْ َر ـ ُمسْ كنُت ـ َغيْ  )۱
 ـ تَذوَق ـ النَّجاحَ  ِهٍل ـ ِألَنْ تَأْ ُمسْ  )۴    ـ تَُذوُق ـ النَّجاحِ  ُر ـ ِألَنْ َغيْ  )۳

  :».تقول دّقات القلب لإلنسان أّن حياته دقائق فبادر الفرص‗ لتحصل علی النجاح« - 29
  َدّقاُت ـ حياتِِه ـ باَدَر ـ النَّجاحِ  )۲    القلِب ـ حياتَُه ـ دقائُق ـ الفرص↨َ  )۱
  َدّقاِت ـ حياتَُه ـ دقائُق ـ لِتَحُصلْ  )۴    تقوُل ـ لإلنساِن ـ دقائَق ـ الفرص↨ُ  )۳
 ۳۲ـ  ۳۰( عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفي(:  

 :».التفاؤل اليشعرون بالقلقإّن الّذين يعيشون في الّدنيا بالّرضا و « -30

  و منصوب» إنّ «اسم / موصول خاّص ـ معرف↨ ـ معرب ـ جامد : الّذين) ۱
  البارز» واو«فعل و فاعله ضمير / للغائبين ـ معتل و أجوف ـ معرب ـ الزم : يعيشون) ۲
  تقديراً مجرور بحرف الجرّ / اسم منقوص ـ مؤنّث ـ مبني ـ جامد : الّدنيا) ۳
 فعل و فاعل و الجمل↨ اسمّي↨/ مجّرد ثالثي ـ مبني للمعلوم ـ معرب ـ الزم : يشعرون) ۴

 :».تأثيراً الحوار البنّاء يؤثّر في تقّدم البلدان « -31

كيدي و منصوب/ اسم ـ مفرد مذّكر ـ نكرة ـ جامد ـ معرب ) ۱   مفعول مطلق تأ
  نصوببه و م مفعول/ مفرد مذّكر ـ معرف↨ ـ مشتق ـ معرب ـ ممنوع من الصرف ) ۲
  مفعول مطلق و منصوب/ اسم ـ مفرد مؤنّث ـ نكرة ـ مشتق و صف↨ مشّبه↨ ـ مبني ) ۳
  مفعول مطلق نوعي و منصوب / اسم ـ مفرد ـ معرف↨ ـ جامد ـ معرب ) ۴
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  :».المثل األعلی في كّل شيء الكبریبعض البالد تحسب الدول « - 32
ً / اسم ـ مفرد مؤنّث ـ جامد ـ نكرة ـ مبني ) ۱   مجرور بحرف الجّر محّال
  صف↨ و مجرور باإلعراب الظاهري/ مفرد مؤنث ـ معّرف باإلضاف↨ ـ معرب ـ منصرف ) ۲
  فاعل و مرفوع تقديراً / مبالغ↨ ـ نكرة ـ مقصور مشتق و اسم ) ۳
  و منصوب بالتبعّي↨ تقديراً » الدول«صف↨ لـ / اسم ـ مؤنّث ـ مشتق و اسم تفضيل ـ معرب ) ۴
  ‗۴۰ـ  ۳۳(عّين المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(  

 ».ذوقوا عذاب النّار الّتي كنتم به تكّذبون: الكريم و يقولإنَّ اهللا يِعُد الكافرين في القرآن «: كم فعالً معتّالً في هذه العبارة -33

  ثالث↨ )۴  أربع↨ )۳  خمس↨ )۲  سّت↨ )۱
 :عّين الصحيح في المعتّالت - 34

  .يَوجب علينا أن النخاف إّال اهللا )۲  .هذا المجرم لم يتوب من ذنوبه حّتی اآلن )۱
ر  )۴  .لينَهی الوالدان أوالدهما من األعمال السّيئ↨ )۳  .آماله في الدنيا يُفزمن يقصِّ

  :عّين إعراب المفعول فيه محلّياً  -35
  .بيت أحد أصدقائي قرب نهر جميل )۲  .صباح أحد األيّام ذهبت إلی ساحل البحر )۱
  متی يأتي يوم نجاحي في االمتحان؟ )۴  .حضر الطالب في المسجد لقراءة القرآن خالل العطل↨ )۳

  :عّين المفعول المطلق - 36
  .كان عمله في المصيب↨ صبراً  )۴  .أنَت مجدٌّ في دروسك حّقاً  )۳  .اُطلب من اهللا عفواً لتفوز )۲  .اً كثيراً إنَّ لألُّمهات صبر )۱

 :عّين ما فيه أفعال معتلّ‗ من نوع واحد - 37

  .هّن يقلن كالم الحّق و يفزن إن شاء اهللا )۲  .ما كنت أظࠩن أن ُأواجه هذه المشكل↨ و أبقی وحيداً  )۱
 .يجب أن الننسی تضحيات المقاتلين حّتی يهبَنا اهللا شفاعتَهم )۴  .لي دواًء فلم ُأشَف من مرضينسي الطبيب أن يصف  )۳

 :عّين المعتل منصوباً بفتح‗ ظاهرة -38

  .يجتهد التالميذ أن يجدوا ُأسلوباً علمّياً ألبحاثهم )۲  .لن ينسی الناس تضحيات هذه النجوم الزاهرة )۱
 .لنجتنب عن السّيئات حّتی يرضی اهللا عّنا )۴  .قبل الموت ندعو اهللا بالتضّرع أن يعفو ذنوبنا )۳

 :للبيان ليسعّين المفعول المطلق  - 39

  .هاجم المقاتلون العدّو مهاجمً↨ ففّر العدوّ  )۲  .التضّيع أوقاتك القّيم↨ تضييع الغافلين )۱
 .يجب أن نقرأ دروسنا قراءة تُوّفقنا في االمتحان )۴  .دافع التلميذ عن دينه دفاعاً رائعاً أمام الحّضار )۳

 :فيه فيه المفعول ليسعّين ما  - 40

  متی تتكلّمون مع أفراد اُسرتكم باللغ↨ العربّي↨؟ )۲  .ال أنسی أيّام االمتحانات في المدرس↨ )۱
  .سنسافر االُسبوع القادم إلی المناطق الغربّي↨ )۴  .فّتشت كثيراً عن كتابي في المكتب↨ صباح اليوم )۳

 
ی  باشـد كـه آيـه می ...........و  ...........ترتيب  بـه» خـود«انسان است كه مقصود از آن  ...........  ظلم به خود و قيام و انقالب عليه خود، ويژگی -41

  .ی مفهوم نخست است كننده ترسيم ...........ی  شريفه
  فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فاّن اهللا يتوب عليهانحصاری ـ نفس اّماره ـ نفس لّوامه ـ  )۱
  فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فاّن اهللا يتوب عليهعمومی ـ نفس لّوامه ـ نفس اّماره ـ  )۲
  وءاً او يظلم نفسه ثّم يستغفر اهللا يجد اهللا غفوراً رحيماً و من يعمل سنفس اّماره ـ  نفس لّوامه ـ انحصاری ـ )۳
  و من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثّم يستغفر اهللا يجد اهللا غفوراً رحيماً نفس لّوامه ـ  نفس اّماره ـ عمومی ـ )۴

آورتـر از  تـر و رنج است و تلخ ...........كند،  های شيطانی می سرعت از مسير توحيد و اخالص خارج و گرفتار شيطان و هوس چه آدمی را به آن - 42
  ...........كند كه  گاه انسان در وادی ضاللت سقوط می باشد و آن می ...........آن، 

  .گناهان كبيره ـ خاموشی چراغ عقل و فطرت ـ شخصيت آلوده و وحشتناک فردای خود را نبيند )۱
  .ـ شخصيت آلوده و وحشتناک فردای خود را نبيند توجيه گناه ـ غفلت از نگاه خداوند هنگام ارتكاب گناه )۲
  .توجيه گناه ـ خاموشی چراغ عقل و فطرت ـ گناه خود را توجيه كند و بدان عادت نمايد )۳
  .گناهان كبيره ـ غفلت از نگاه خداوند هنگام ارتكاب گناه ـ گناه خود را توجيه كند و بدان عادت نمايد )۴

  )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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گر بگوييم - 43 سـازد و  مردود بودن اين ادعای ما را بـرمال می ...........ی  ی شريفه پيام آيه» .ای نيست زش الهی هيچ مرحلهميان غفران تا آمر«: ا
  .است ...........توانايی انقالب عليه خود، 

۱( فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فاّن اهللا يتوب عليه اّن اهللا غفور رحيم ـ معلول پشيمانی از گذشته  
۲(  و ءامن و عمل عمالً صالحاً فاولئك يبّدل اهللا سيئاتهم حسناتاّال من تاب ـ علّت گرايش به خدا و محبت به او  
۳( فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فاّن اهللا يتوب عليه اّن اهللا غفور رحيم ـ علّت گرايش به خدا و محبت به او  
۴(  سيئاتهم حسناتاّال من تاب و ءامن و عمل عمالً صالحاً فاولئك يبّدل اهللا ـ معلول پشيمانی از گذشته  

بريم و ياری رسـان بـه  شود، پی می ناميده می ...........توسط توبه كه  ...........به اثر » التوب‗ تطّهر القلوب و تغسل الذنوب«: از دقت در حديث -44
  .است ...........توبه در چنين تأثيری 

  خروج گناهان از قلب ـ پيرايش ـ ايمان و عمل صالح )۲  گذشته زدودن شيرينی گناه از دل ـ تجليه ـ جبران )۱
  خروج گناهان از قلب ـ تجليه ـ جبران گذشته )۴  زدودن شيرينی گناه از دل ـ پيرايش ـ ايمان و عمل صالح )۳

توبه ناديده گرفته شود و پيام  ...........و  ...........ی  ترتيب مرحله يابد كه به ی واقعی زمانی نمود می خاصيت شدن استغفار و آغاز نشدن توبه بی - 45
  .است ...........ناظر بر مورد » المستغفر من الذنب و يفعله كالمستهزی بربّه«: حديث

  دوم ـ اول ـ دوم )۴  دوم ـ اول ـ نخست )۳  اول ـ دوم ـ دوم )۲  اول ـ دوم ـ نخست )۱
شـود،  می ...........كه شامل  ........... فاّن اهللا يتوب عليه اّن اهللا غفور رحيم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح: ی ی شريفه با توجه به پيام آيه -46

  .است ...........ی  نتيجه
  كاران ـ تصميم بر تكرار نكردن گناه بازگشت لطف و آمرزش الهی ـ تمام توبه )۱
  برداری از خداوند سوی فرمان كاران ـ بازگشت از گناه به سوی رحمت الهی ـ تمام توبه برگشتن از گناه به )۲
  كاران ـ تصميم بر تكرار نكردن گناه سوی رحمت الهی ـ بخشی از توبه برگشتن از گناه به )۳
  برداری از خداوند رمانسوی ف كاران ـ بازگشت از گناه به آمرزش الهی ـ بخشی از توبه بازگشت لطف و  )۴

ی  واسطه دل به آخرت بسته و به ...........از كسانی مباش كه بدون «: ای درخواست كرد، فرمود اميرمؤمنان در پاسخ به كسی كه از ايشان موعظه - 47
  ».ندعمل ك ...........چون  گويد، اما هم ی دنيا زاهدانه سخن  درباره. توبه را به تأخير انداخته است ...........

  عمل ـ آرزوی طوالنی ـ دنيادوستان )۲    توبه ـ دنياخواهی ـ هواپرستان )۱
  عمل ـ دنياخواهی ـ دنيادوستان )۴  توبه ـ آرزوی طوالنی ـ هواپرستان )۳

   ...........توجهی به عفاف و پاكدامنی دامنگير افراد جامعه شود،  جا كه رباخواری، رشوه گرفتن، بی آن - 48
  .دارد اند، وجوب خود را اعالم می ی عادت به گناه كننده و تصميم بر تكرار نكردن گناه كه زائل پشيمانی از گذشته )۱
  .يابد ی همگانی امر به معروف و نهی از منكر ضرورت می ها با عمل به وظيفه بيماری  ی جامعه از اين اصالح و معالجه )۲
  .طلبد كه جامعه را از تباهی مطلق برهانند جامعه را می ی بخشی از مردم های ايثارگرانه های بزرگ و فعاليت تالش )۳
  .ها و انحرافات حفظ كنند ی عالمان دين است كه جامعه را از آسيب اين بيماری وظيفه )۴

 . دگرد مستفاد می ............ی  ها از خداوند از دقت در آيه  است و خواست آن ............های فكور و خردمند   ی اصلی انسان دغدغه - 49

   و قالوا الحمد هللا الّذی هدانا لهذا و ما كّنا لنهتدی لوال ان هدانا اهللاكشف راه درست زندگی ـ ) ۱
   صراط الّذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و ال الّضالين* اهدنا الّصراط المستقيم درک هدف زندگی ـ ) ۲
   راط الّذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و ال الّضالينص* اهدنا الّصراط المستقيم كشف راه درست زندگی ـ ) ۳
   و قالوا الحمد هللا الّذی هدانا لهذا و ما كّنا لنهتدی لوال ان هدانا اهللادرک هدف زندگی ـ ) ۴

و هـدف خداونـد از اسـت  ............ی فهـم پيـام الهـی  وسيله, ی خود هشام بن حكم به شاگرد برجسته) ع(با توجه به فرمايش امام كاظم  -50
 . اش در دنيا و آخرت باالتر است رتبه, برخوردار باشد ............بوده و هر كس كه از  ............فرستادن رسوالن 

  تری  حّجت آشكار ـ كسب معرفت برتر ـ عقل كامل) ۲  حّجت آشكار ـ تعقل در پيام الهی ـ معرفت برتری) ۱
 تری  حّجت نهان ـ تعقل در پيام الهی ـ عقل كامل) ۴  حّجت نهان ـ كسب معرفت برتر ـ معرفت برتری ) ۳

گر پيامبری در مقام تعليم و تبيين دين معصوم نباشد ............گمراهی و انحراف مردم از نتايج عدم عصمت پيامبران در  - 51   ............, است و ا

  . شود رسد و امكان هدايت از مردم سلب می درستی به مردم نمی ين الهی بههای الهی ـ د اجرای فرمان) ۱
  . رود شود و اعتماد مردم به آن از دست می های الهی ـ امكان انحراف در دين الهی پيدا می اجرای فرمان) ۲
  . رود یشود و اعتماد مردم به آن از دست م دريافت و ابالغ وحی ـ امكان انحراف در دين الهی پيدا می) ۳
 . شود رسد و امكان هدايت از مردم سلب می درستی به مردم نمی دريافت و ابالغ وحی ـ دين الهی به) ۴
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  .حاكی از اين حقيقت است ...........ی  ی شريفه ، بود كه پيام آيه ...........ساز  تدريجی بودن رشد سطح فكر و انديشه و دانش و فرهنگ، زمينه - 52
  و مـا ارسـلنا مـن رسـول اّال بلسـان قومـه  ـباشـد  های دوران خـود می ا انديشـهه مبّين اصول ثابت دين الهی متناسـب بـبعثت پيامبر جديد ك )۱

  ليبّين لهم
  شـرع لكـم مـن الـّدين مـا وّصـی بـه نوحـاً و الّـذی  ـبخشـيد  عليمات اصيل را ضرورت میفراموشی يا تحريف تعليمات انبياء كه وجوب ابالغ ت )۲

  اوحينا اليك
شرع لكم من الّدين ما وّصی بـه نوحـاً و الّـذی ـ  باشد  های دوران خود می كه مبّين اصول ثابت دين الهی متناسب با انديشه بعثت پيامبر جديد )۳

  اوحينا اليك
  اّال بلسان قومه ليبّين لهمو ما ارسلنا من رسول  ـ بخشيد  فراموشی يا تحريف تعليمات انبياء كه وجوب ابالغ تعليمات اصيل را ضرورت می )۴

 ............و  ............ترتيب بيانگر ويژگی  به» سخن گفتن از زندگی مادی و دنيوی انسان عالوه بر امور معنوی«و » ِاخبار وجود زوجيت در اشياء« -53
 . داللت دارند ............در قرآن كريم هستند كه بر موضوع 

  سابقه ـ اعجاز لفظی  كر نكات علمی بیجامعيت و همه جانبه بودن ـ ذ) ۱
  جانبه بودن ـ اعجاز محتوايی  سابقه ـ جامعيت و همه ذكر نكات علمی بی) ۲
  جانبه بودن ـ اعجاز لفظی  سابقه ـ جامعيت و همه ذكر نكات علمی بی) ۳
 سابقه ـ اعجاز محتوايی  جانبه بودن ـ ذكر نكات علمی بی جامعيت و همه) ۴

و امام » شد هزار باب ديگر گشوده می, هزار باب از علم به رويم گشود كه از هر كدام) ص(روزی رسول خدا «: كه فرمود )ع(سخن حضرت علی  - 54
ما موظفيم «: اند كه فرموده) ره(و امام خمينی » بنی االسالم علی خمس علی الّصالة و الّزكاة و الّصوم و الحّج و الوالي‗«: فرمايد كه می) ع(باقر 

 يک از موارد زير داللت دارند؟  ترتيب بر كدام به» ی مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم ا از جامعهآثار شرک ر

  واليت ظاهری ـ واليت معنوی ـ واليت معنوی ) ۲  واليت ظاهری ـ واليت معنوی ـ واليت ظاهری) ۱
 واليت معنوی واليت معنوی ـ واليت ظاهری ـ ) ۴  واليت معنوی ـ واليت ظاهری ـ واليت ظاهری ) ۳

مبارزه با ظلم و جهاد از سـوی , امر به معروف و نهی از منكر, ی بيگانگان نفی سلطه, حفظ استقالل جامعه, زكات, وضع احكامی مانند خمس -55
  .ادعا است دليل اين............  ی ی شريفه كند كه آيه را در تشكيل حكومت اسالمی اثبات می............  دين مبين اسالم در ابتدا ضرورت

  قل اطيعوا اهللا و الّرسول فان تولّوا فاّن اهللا ال يحب الكافرينپذيرش واليت الهی ـ  )۱
  لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط  اجرای احكام اسالمی ـ )۲
  الظلمات الی الّنور اهللا ولّی الّذين ءامنوا يخرجهم منپذيرش واليت الهی ـ  )۳
  و لن يجعل اهللا للكافرين علی المؤمنين سبيالً   اجرای احكام اسالمی ـ )۴

صـورت ............  باشد و از طريق می............  است كه عامل وصول به اين مرتبه............  ,ی برتر و باالتر از اجرای قوانين الهی در جامعه مرتبه - 56
  .گيرد می
  كمال تجلی يافته در وجود ـ بروز استعداد متعلِّم  واليت معنوی ـ )۲  مرجعيت دينی ـ اراده و مشّيت الهی ـ بروز استعداد متعلِّم )۱
  مرجعيت دينی ـ اراده و مشّيت الهی ـ الهامات روحی و معنوی )۴  كمال تجلی يافته در وجود ـ الهامات روحی و معنوی  واليت معنوی ـ )۳

فلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تّتبع اهواءهم و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتاب و امرت العـدل بيـنكم اهللا : ی ی شريفه آيه با توجه به -57
مالزمه ايشان ............  با قلمرو) ص(مأموريت مورد انتظار از رسول گرامی اسالم , ربّنا و ربّكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم ال حج‗ بيننا و بينكم

  .بريم می پی » آوران الهی وحدت محتوای اصلی دعوت پيام«به ............  دارد و از عبارت
  بيننا و بينكم  لنا اعمالنا و لكم اعمالكم ال حج↨تعليم و تبيين تعاليم وحی ـ  )۱
  نا و بينكمبين  لنا اعمالنا و لكم اعمالكم ال حج↨اجرای قوانين الهی از طريق واليت بر جامعه ـ  )۲
  و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتابتعليم و تبيين تعاليم وحی ـ  )۳
  و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتاباجرای قوانين الهی از طريق واليت بر جامعه ـ  )۴

  .رد عمل انسان موحد قرار گيردمو............  يابد كه پيام عبارت گاه تحقق می آن, جاودانگی قرار گرفتن در صراط مستقيم و مسير هدايت -58
  »انّی تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و عترتی اهل بيتی ما إن تمّسكتم بهما لن تضلّوا ابداً « )۱
۲( بلّغ ما انزل اليك من ربّك و و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته و اهللا يعصمك من الناس  
۳( كموا الی الطّاغوتالم تر الی الّذين يزعمون انّهم ءامنوا بما انزل ا   ليك و ما انزل من قبلك يريدون أن يتحا
۴( كعون    انّما وليكم اهللا و رسوله و الّذين ءامنوا الّذين يقيمون الّصالة و يؤتون الّزكاة و هم را
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طور مكـّرر  ها به ای كه مدت بود و آيه............  ,مردم را برای دريافت آن آماده نمود, در يک سخنرانی مهم و مفصل) ص(پيام بزرگی كه پيامبر  - 59
  .بود............  ی آيه, جاری بود تا مردم از حقانيت و جايگاه معصومين مطّلع شوند) ص(هر روز صبح از لسان وجود پرمهر پيامبر اسالم 

  ـ تطهير) ع(استمرار امامت با اعالم واليت علی  )۲  الزم و ملزوم بودن قرآن و اهل بيت و جاودانگی آن دو ـ واليت )۱
  ـ واليت ) ع(مرار امامت با اعالم واليت علی است )۴  الزم و ملزوم بودن قرآن و اهل بيت و جاودانگی آن دو ـ تطهير )۳

گر بگوييم - 60  بازتاب توجه به پيام عبارت»  بلكه اسم بايد با عمل همراه باشد تا پيرو حقيقی پديد آيد, تنها به اسم نيست, پيرو واقعی بودن«: ا
............  حـديث, تأكيـد نمـاييم» لقرءان مـع علـیعلی مع القرءان و ا«: كه فرمود) ص(است و هرگاه بخواهيم بر سخن رسول خدا ............ 

  .رسان ما در اين مقصود است ياری
۱( فوجد فيها رجلين يقتتالن هذا من شيعته و هذا من عدّوه ـ منزلت» كونوا لنا زيناً و ال تكونوا علينا شيناً « )۲  ـ منزلت  
۳( فوجد فيها رجلين يقتتالن هذا من شيعته و هذا من عدّوه ـ ثقلين» كونوا لنا زيناً و ال تكونوا علينا شيناً « )۴  قلينـ ث  

  
 

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-67 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 your answer sheet. 

 

61- “Have you given back the bags of sugar?” 
“Yes, I’ve given ............ .  
1) it back   2) back it  
3) them back   4) back them  

62- I don’t know ............ to the party. 
1) whom my father invited 2) whom invited my father 
3) whom did my father invite 4) that whom my father invited 

63- The committee met several times to discuss the ............ of working conditions at the factory. 
1) labor  2) issue 3) service 4) union 

64- Many people living in ............ areas may decide to migrate to large cities to find employment. 
1) economic 2) developing  3) rural 4) urban 

65- All ............ flights have been cancelled, but a few international flights are still running. 
1) domestic   2) disciplined 
3) individual  4) industrialized 

66- A group of athletes spoke to the students about the ............ of a college education. 
1) trade  2) strategy 3) value  4) income 

67- The teacher provided some different materials and left the children to ............ . 
1) experiment  2) influence  3) remove  4) relate  
 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 68-72 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 

Denmark and Germany are the countries with the highest percentage of electricity …68… by wind 
power. In these countries, many small power companies and …69… of farmers have built small wind farms 
that produce electricity for local …70… . These small wind farms have several advantages over large 
farms. They are inexpensive, they can be built to …71… local needs, and they are not noisy. These farms 
may help others to see how …72… can be produced without harming the earth.  

 

68- 1) producing 2) produced  3) produces  4) to produce 

69- 1) layers   2) groups  3) fields  4) measures  

70- 1) core   2) fact  3) dash  4) use  

71- 1) meet  2) design 3) enter  4) consist  

72- 1) aspect   2) energy  3) pattern  4) capacity  
 

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer 
sheet. 

 

Passage 1: 
There are three different kinds of burns: first degree, second degree, and third degree. Each type of 

burn requires a different type of medical treatment.  
The least serious burn is the first degree burn. This burn causes the skin to turn red but does not cause 

blistering. A mild sunburn is a good example of a first degree burn, and, like a mild sunburn, first degree 
burns generally do not require medical treatment other than a gentle cooling of the burned skin with ice or 
cold tap water.  

Second degree burns, on the other hand, do cause blistering of the skin and should be treated 
immediately. These burns should be immersed in warm water and then wrapped in a sterile dressing or 
bandage. (Do not apply butter or grease to these burns. Despite the old wives’ tale, butter does not help 
burns heal but actually increases the chances of infection.) if a second degree burn covers a large part of the 
body, then the victim should be taken to the hospital immediately for medical care.  

Third degree burns are those that char the skin and turn it black or burn so deeply that the skin shows 
white. These burns usually result from direct contact with flames and have a great chance of becoming 
infected. All third degree burn victims should receive immediate hospital care. Burns should not be 
immersed in water, and charred clothing should not be removed from the victim as it may also remove the 
skin. If possible, a sterile dressing or bandage should be applied to burns before the victim is transported to 
the hospital.  

 

73- The main idea of this passage is best expressed in which sentence?  
1) Third degree burns are very serious.  
2) There are three different kinds of burns. 
3) Some burns require medical treatment.  
4) Each type of burn requires a different type of treatment.  

74- A mild sunburn should be treated by ............ .  
1) removing charred clothing  
2) immersing it in warm water and wrapping it in a sterile bandage 
3) getting immediate medical attention  
4) gently cooling the burned skin with cool water  

75- Which of the following is NOT a recommended treatment for third degree burns?  
1) Immerse in warm water. 2) Get immediate hospital care.  
3) Apply a sterile bandage.  4) Keep charred clothing on the victim.  

76- The phrase “old wives’ tale” in paragraph 3 could best be replaced by which word or phrase?  
1) good advice  2) lie  3) ancient story  4) popular belief  
 

Passage 2: 
When traveling outside of the comforts of your own culture, it is always rewarding to put yourself deep 

within your host culture to develop a better appreciation of your new surroundings. However, things that 
might be considered “normal” in your home country could be perceived as rude or offensive in someone 
else’s, and vice versa.  

Before entering a foreign environment, it is best to find out what to expect. Read as much as you can 
before traveling to a new country to become an expert in their social rules and cultural differences. Travel 
guides will usually provide a very specific list of “do’s” and “don’ts.” Make sure to make use of Internet 
sites or forums, and of course do not hesitate to ask the locals. It is better to ask what might seem like a 
ridiculous question from one person, than to make a fool of yourself in front of a larger group.  

When I first moved to Japan, I was surprised that people “slurped” when they ate noodles – even 
picking up the bowl to drink the soup. Making noise while eating and drinking straight from the bowl is 
definitely frowned upon in the U.S. But in Japan, not only is it not rude, it is actually expected.  

Over the years, I have traveled to many places. Each country, and sometimes even the various 
subcultures within a country, may have its own set of cultural taboos and acceptable behavior.  
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77- The word “perceived” in the first paragraph is closest in meaning to ............ . 
1) noticed  2) performed  3) switched  4) informed  

78- Which of the following is NOT mentioned as a way to find out about cultural differences?  
1) Make up a list of “do’s” and “don’ts”  2) Look at travel guides  
3) Visit Internet forums   4) Ask local people  

79- In Japan, the writer found all of the following unusual about eating food EXCEPT ............ .  
1) it’s OK to drink directly from the bowl 
2) it’s OK to hold the bowl directly to your mouth  
3) it’s considered rude to make noise  
4) it’s expected that people make noise  

80- How is the information in this reading generally organized?  
1) Organized by time   2) Organized by order of importance  
3) Organized by similarities or differences  4) Organized alphabetically  

  
 ؟كند میتكميل  نادرستیی زير را به  جمله ,كدام عبارت - 81

 »............  ,باشند های نگهبان می با مورچه ياری همجانورانی كه دارای نوعی «

  .نقش دارند ها آنی  در تغذيه, شده از مخرج خود از طريق تراوشات خارج) ۱
  .برند ی گياهان بهره می دهری پرو از شيره, ساز پنبه و كامبيوم چوب روپوستبا عبور دادن خرطوم خود از ) ۲
  .باشند عصبی در هر قطعه از بدن خود می ی دارای يک گره, ی نوری ترين گيرنده واجد ساده جانوربرخالف ) ۳
  .كنند صورت اوريک اسيد دفع می دار خود را به مواد دفعی نيتروژن, گذار در خشكی داران تخم همانند نخستين مهره) ۴

 ؟شدبا نمیيک از ايرادهای زير، از ايرادهای الگوی رشد لجيستيک  كدام - 82

  های مختلف  در نظر نگرفتن بر هم كنش گونه) ۲  پيوسته در نظر گرفتن رشد جمعيت) ۱
كم را به نفع افراد در نظر گرفته است) ۴    توجه زياد به تنوع افراد گونه) ۳  .همواره كاهش ترا

 ؟ كنند نمیدرستی عبارت سؤال را تكميل  چند مورد زير به -83

  »  ............, كنند ها محافظت می ياری دارند و از آن ی هم ها نوعی رابطه كه با شتهجانورانی «
  .ها و قلب در تماس مستقيم است ی رگ ها تنها با ديواره ی ساده دارند و خون آن گردش خون بسته) الف
   .لگن انسان دارند  شش جفت پای بندبند دارند كه مفاصلی از نوع مفصل بين ران و نيم) ب
  .صورت بلور جامد هم دفع كنند دار خود را حتی به ی دفعی نيتروژن توانند ماده می) ج
  . دهند و مويرگ ندارند انجام می, نياز به همكاری سيستم گردش مواد تبادل گازها را بدون) د
ترين تركيب آلی بدن انسان قرار گرفته  ای از جنس فراوان ی زمينه ساكاريد ساختاری دارند كه در ماده نوعی پلی, در اسكلت خارجی خود) ه

  . است
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱ 

 ............ی كوكو  جوجه - 84

  .اندازد های ديگر مادرش را از النه بيرون می پس از تولد، فقط تخم) ۱
  .برای انجام رفتارهايش فرصت كمی برای آموزش دارد) ۲
  .ی پرندگان ميزبان است تر از جوجه خيلی كوچک) ۳
 .ريزی ژنی است ها و دارای برنامه دهد كه تنها متأثر از ژن ی رفتار را نشان مینوع) ۴

 ............هر رفتاری كه  -85

  .دهد هايش به نسل بعد را افزايش می طور غيرمستقيم انتقال ژن با كاهش شانس بقای فرد همراه باشد، قطعاً به )۱
  .د، الگوی عمل ثابت نام داردهای مختلف و حتی غيرواقعی آغاز شو توسط انواع محرک )۲
  .باشد های جانور می وجود آمده باشد، قطعاً دارای اطالعاتی در ژن بر اثر تغيير شكل نهايی رفتار اوليه به )۳
  .دهد و پرهزينه است در جهت انتخاب جنسی جانوران استفاده شود، احتمال بقا را كاهش می )۴

 )دقيقه25:زمان پيشنهادي(
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 باشد؟ می نادرستچند عبارت زير در مورد رفتارهای غريزی،  - 86

  .اند توسط انتخاب طبيعی در طی مسير تكامل، انتخاب شده) ب    .ها هستند متأثر از ژن) الف
  .گيرند تحت تأثير يادگيری قرار نمی) د  .در افزايش شايستگی تكامل جانور نقش دارند) ج
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

 ............  های طور معمول در جمعيت به -87

  .ها ندارد مير افراد، ارتباطی به شايستگی تكاملی آن مرگ و, تعادلی) ۱
  .باشد رقابت بين افراد شديد می, ی جمعيت با گنجايش محيط علت عدم تساوی اندازه به, طلب فرصت) ۲
  .كنند تر صرف می تر و سريع افراد انرژی زيادی را برای توليدمثل بيش, طلب فرصت) ۳
  .ارتباطی با رفتار والدين او ندارد, يند توليدمثلشانس مشاركت هر فرد در فرا, تعادلی) ۴

 نمايد؟ تكميل می نادرستیی زير را به  جمله, كدام عبارت -88

 »............  ,ه شدندكه رهبر گل های نر جوان پس از آنشير, در شرق آفريقا«

  .دهند ان خود را كاهش میمعموالً شايستگی تكاملی فرزند) ۲  .دهند با رفتار خود، احتمال بقای گونه را كاهش می) ۱
  .كنند ه را مجبور به توليدمثل میهای گل ماده) ۴  .كنند د منتقل میطور مستقيم به نسل بع های خود را به ژن) ۳

 . باشد ، پاسخ شرطی می............  ، محرک شرطی و............  در شرطی شدن فعال، - 89

  خطا ـ پاداش يا تنبيهآزمون و ) ۲  آزمون و خطا ـ بروز يا ترک يک رفتار) ۱
  پاداش يا تنبيه ـ بروز يا ترک يک رفتار) ۴    پاداش يا تنبيه ـ آزمون و خطا) ۳

 ............  طور معمول انتخاب طبيعی به - 90

  .شود های سازگار با محيط در فرد می سبب بروز الل) ۱
  .دهد در طول مسير تكامل، به رفتار جانوران شكل می) ۲
  .دهند ند كه احتمال بقای گونه را افزايش میگزي صفاتی را برمی) ۳
  .كند های مصرفی جانوران عمل می در جهت افزايش هزينه) ۴

 ............  هر رفتاری كه -91

  .دهد ی مشخصی از زندگی جانور رخ می تنها در دوره, ارتباط تنگاتنگی با رفتار غريزی دارد) ۱
  .اثر تأثيری ندارد محرک بی در بروز آن, شدن كالسيک ايجاد شود در اثر شرطی) ۲
  .تحت تأثير تجربه شكل گرفته است, صرفاً غريزی نباشد) ۳
  .نوعی رفتار عادی شدن است, ی آن در طی زمان كاهش پيدا كند بروز دوباره) ۴

 ............  برخالف رفتار, دهد از خود بروز می............  رفتاری كه - 92

  .شود های جانور به نسل بعد می باعث انتقال مستقيم ژن, عسل ماده ی سياه ـ زنبورهای عنكبوت نر بيوه) ۱
  .در جهت افزايش سود خالص انتخاب شده است, گاو نر وحشی قطب در برابر شكارچی ـ شيرهای نر جوان در شرق آفريقا) ۲
  .گيرد انجام می با هدف موفقيت در بقا, های خود ـ چيتای جوان در تعيين قلمرو سرخ ماده در برابر جوجه سينه) ۳
  .كند های فرد كمک می به بقای ژن, زنبور كارگر برای دفاع از كندو ـ شيرهای نر جوان در شرق آفريقا) ۴

 كند؟ كامل می نادرستی بهعبارت زير را ,  كدام گزينه - 93

 ».كند را تضمين می های خود فرد ، بقای ژن............  طور است كه به............  ، نوعی رفتار............  رفتار«

  زنبورهای كارگر ـ مشاركتی ـ غيرمستقيم) ۲  گاوهای وحشی قطب ـ مشاركتی ـ غيرمستقيم) ۱
  زنبورهای عسل ماده ـ انتخاب فرد ـ مستقيم) ۴  شيرهای نر آفريقايی ـ انتخاب فرد ـ مستقيم) ۳

 ............ترين نوع يادگيری،  در ساده - 94

  .گويند شود، محرک نشانه می می به محركی كه باعث بروز رفتار) ۱
  .شود رفتار بدون وجود محرک شرطی انجام نمی) ۲
  .كند نظر می های دائمی كه هيچ سود و زيانی برای او ندارند، صرف جانور از محرک) ۳
 .انجام يک عمل يا رفتار خاص، منجر به دريافت پاداش يا تنبيه خواهد شد) ۴
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 ............مطالعات ژوزف كانل نشان داد كه  - 95

  .شود رقابت، بدون تقسيم منابع باعث انقراض می) ۱
  . شود شده از زمين می های گياهی، باعث افزايش نيتروژن جذب افزايش تنوع گونه) ۲
  . دهد صيادی رقابت را كاهش می) ۳
  . شود ها به منابع محدود می بر اثر رقابت، دسترسی گونه) ۴

  ............در دستگاه تنفسی پرندگان، هنگام دم،  - 96

  .رود های هوادار عقبی می كل هوای تازه، به كيسه) ۲  .گيرد های هوادار انجام می عدد از كيسه ۹تبادل گازهای تنفسی در ) ۱
گم پرده) ۳  .ها است تر از شش كم های هوادار پيشين، در هوای كيسه O2غلظت) ۴  .يابد ی سينه افزايش می منقبض شده و حجم قفسه, ی ديافرا

   است؟ نادرستی دستگاه تنفسی پرندگان،  كدام گزينه درباره - 97
  .سوی جلو است طرفه و از عقب به يک, های پرندگان جريان هوای درون شش) ۱
  .شود های هوادار پيشين می وارد كيسه, ی حاصل از دم قبلی، در هنگام دم جديد نشده هوای تهويه) ۲
  .شود ها خارج می فقط موقع دم از شش  شده، پرندگان، هوای تهويهدر دستگاه تنفسی ) ۳
كسيژن كيسه) ۴   .های هوادار پيشين است تر از كيسه های هوادار عقبی، بيش در هنگام دم مقدار ا

 ؟نيستصحيح , در انسان، كدام عبارت - 98

  .شود طور مستقيم با گروه ِهم تركيب می ها، به افتتوليدشده در ب CO2از %23حدود) ۱
كسيژن است در آب، بسيار سريع CO2سرعت انتشار) ۲   .تر از ا
Hهای هوايی، اسيد كربنيک به های كيسه در مويرگ) ۳ O2 وCO2 شود تجزيه می.  
 .های هوايی است تر از كيسه كمی بيش, در اتمسفر O2فشار) ۴

  .شود آزاد می ............ی خود،  ماده بر پيش ............از تأثير , در بدن انسان بالغ و سالم - 99

  پتيالين ـ گلوكز) ۲    پپسين ـ آمينواسيد) ۱
 وزسلوالز ـ فروكت) ۴    گليسريد ليپاز لوزالمعده ـ دی) ۳

  .گلوت به سمت پايين و زبان كوچک به سمت باال قرار دارد ، اپی ............در سرتاسر عمل  - 100

 سرفه و عطسه) ۴  عطسه و استفراغ) ۳  سرفه و بلع) ۲  بلع و استفراغ) ۱

 كدام عبارت در مورد بافت گرهی صحيح است؟ -101

  . هليزی ـ بطنی، نسبتاً كم استی بين دو بطن، همانند گره د سرعت انتشار تحريک در الياف ديواره) ۱
  . گيرد زايش تحريكات طبيعی قلب در گره دهليزی ـ بطنی انجام می) ۲
  . سياهرگ زيرين قرار دارد گره پيشاهنگ در زير منفذ بزرگ) ۳
  . ديگر ارتباط ندارند های بافت گرهی با يک دو گره از طريق رشته) ۴

 صحيح است؟, كدام عبارت در انسان -102

  .شود كربنات می كرتين، از پانكراس ترشح شده و باعث آزاد شدن بیهورمون س) ۱
  .شود ی معده فقط شامل يک پروتئاز است كه پپسينوژن خوانده می های شيره آنزيم) ۲
  .ای است ی گوارش در روده، فقط شامل بافت پوششی استوانه مخاط لوله) ۳
 .های اسكلتی نقش دارند در انعكاس استفراغ، ماهيچه) ۴

 ............های هوايی  ی كيسه های ديواره در انسان، سلول - 103

  .مرده در سطح خود هستند یها از سلول یميضخ ی هيال یدارا) ۱
  .كنند یها ترشح م سهيك ین در سطح خارجييپا یبا كشش سطح یعيما )۲
كتانت را به سطح داخل ی ، مادهیهمگ )۳   .كنند یها ترشح م سهيك یسورفا
كار یها و پل نياز پروتئ یا شبكه )۴  .ها دارند سهيك یدها را در سطح خارجيسا

 . در سمت چپ بدن قرار دارد ............در انسان،  -104

  ی صفرا  كيسه) ۴  ی كور روده) ۳  ی كارديا  دريچه) ۲  كولون باالرو) ۱
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   .نددپيو نمی، به وقوع  ............های نزديک كارديا،  در انسان بالغ، در اثر تخريب غده - 105
  ها به پپتيدهای كوچک توقف تبديل پروتئين) ۲  های قرمز خون كاهش تعداد گلبول) ۱
  ی باريک از روده B12كاهش جذب ويتامين) ۴    كاهش ترشح اسيد) ۳

 ؟نيستصحيح , كدام عبارت در مورد دستگاه گوارش گاو -106

كتری) ۱   .كنند نگاری زندگی میی سلولز در سيرابی و  كننده های تجزيه با
  .گيرد جذب آب در هزارال انجام می) ۲
  . تر از اسب و فيل است ی باريک گاو بيش مقدار سلولز و مواد تجزيه نشده در روده) ۳
  .چهاربخشی است, ی جانور معده) ۴

  ؟كنند ها زندگی می ی سلولز عمدتاً در كدام بخش كننده های تجزيه رو، باكتری با توجه به شكل روبه - 107

  ۵و  ۳) ۱
  ۴و  ۳) ۲
  ۲و  ۱) ۳
  ۵و  ۴) ۴

  ».قرار دارد ............در انسان بالغ و سالم، «است؟  نادرستكدام عبارت،  - 108

  تر كبد در سمت راست بدن بيش) ۲    ی صفرا باالتر از دوازدهه كيسه) ۱
 ی پيلور در سمت راست بدن دريچه) ۴    لوزالمعده در پايين و جلوی معده) ۳

 شود؟  رو ديده می د مورد از موارد زير، در شكل روبهنچ -109

  تعريق) ب    ای ريشهفشار ) الف
  چسبی نيروی هم) د    تعّرق) ج
  مونشمدل ) و    نيروی دگرچسبی ) ه
۱(  ۳    ۲ (۴  
۳ (۵    ۴ (۱ 

 
  ...........گفت  توان نمیرو،  شكل روبه ی درباره -110

  .در نوار قلب است QRSزمان با ثبت موج  هم  )۱
  .افتد ها اتفاق می بالفاصله پس از آن، انقباض بطن) ۲
  .يابد ها كاهش می بالفاصله پس از آن، فشار داخل بطن) ۳
  .شود ای منتقل می های بافت گره پيام الكتريكی از طريق رشته) ۴
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حقوق دانش آموزان در آزمون های سراسری گاج

داوطلبگرامی؛باسالمدراینجاشمارابابخشیازحقوقخوددرآزمونهایسراسریگاجآشنامینماییم:

1- اطالعات شناس��نامه ای و آموزش��ی شما مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت و گروه آزمایشی بایستی به صورت صحیح در باالی پاسخ برگ 

درج شده باشد.

2- آزمون های سراسری گاج باید راس ساعت اعالم شده در دفترچه، شروع و خاتمه یابد.

3- محل برگزاری آزمون باید از لحاظ سرمایش و گرمایش، نور کافی، نظافت و سایر موارد در حد مطلوب و استاندارد باشد.

4- سؤاالت آزمون های سراسری گاج بایستی نزدیک ترین سؤاالت به کنکور سراسری باشد و عاری از هرگونه اشکال علمی و تایپی باشد.

5- در هنگام برگزاری آزمون باید تغذیه رایگان دریافت نمایید.

6- بعد از هر آزمون و به هنگام خروج از جلسه آزمون بایستی پاسخ نامه ی تشریحی هر آزمون را دریافت نمایید.

7- کارنامه ی هر آزمون بایستی در همان روز آزمون به روش های ذیل تحویل شما گردد:

•  مراجعه به سایت گاج به نشانی
•  مراجعه به نمایندگی.

8- خدمات مشاوره ای رایگانی که در طی 1 مرحله آزمون )ویژه داوطلبان آزاد( ارائه می گردد شامل:

•  برگزاری جلسه مشاوره حضوری به صورت انفرادی حداقل یکبار در طی هر آزمون توسط رابط تحصیلی.
•  تماس تلفنی حداقل 2  بار در طی هر آزمون توسط رابط تحصیلی.

•  تماس تلفنی با اولیا حداقل یک بار در هر فاز ] آزمون های سراسری گاج در چهار فاز تابستانه، ترم اول، ترم دوم و جامع برگزار می گردد[.
•  بررسی کارنامه آزمون توسط رابط تحصیلی در هر آزمون.

چنانچ��هدره��ریکازم��واردفوقکمبودویانقصیمش��اهدهنمودیدلطفًابالفاصلهباتلف��ن64344-021تماسحاصلنمودهو
مراتبرااطالعدهید.

ب�هن�امخ�دا
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/ بند  قّالده، گردن: مخنقه) / مورد اعتماد: واثق/ برتر، برگزيده : فايق(بلند : باسق) / دام: جال(چرم و پوست : دوال: ها معنی درست واژه  ۲ 1   

 .پوشند میای بلند كه زاهدان و شيوخ  جّبه، باالپوش، جامه: دّراعه

 روی برگرداندن: اعراض: معنی درست واژه  ۱ 2   

  ) / تحليــل غــذا در روده: هضــم(هوشــياری، دورانديشــی : حــزم) / مهلــت دادن: امهــال(سســتی : اهمــال: هــا امــالی درســت واژه  ۲ 3   
 )آويختن، گماشتن]: كردن[ منصوب(نسبت دادن، ناميدن ]: كردن[ منسوب

  / درسـت، صـحيح : صـواب(نادرسـت، ناصـحيح : ناصـواب) / چارچوب، شـكل: قالب(تر  اغلب، بيشچيره، : غالب: ها امالی درست واژه  ۲ 4   
 برداری اطاعت، فرمان: مطاوعت) / ويژه پاداش اُخروی كار نيک پاداش، به: ثواب

/ خـود / ــِ ] ی/ [هـا / ه / شنيد / و / ها / ه  /ديد / ـِ / ثبت / به / سفر / در / نگر / ژرف / ـِ / ان ] گـ/ [ـَ نده / نويس / از / ی / بسيار : تكواژها  ۱ 5   
  )تكواژ ۴۶(اند / ه / آفريد / ا / زيب / و / مند / ـِ ش / ارز / ی ] يـ/ [ها / نامه / سفر / و / ه / پرداخت / گون / ا / گون / ـِ / مسايل / ـِ / پيرامون 

/ ـِ / مسايل / ـِ / پيرامون / خود / ـِ ] ی/ [ها  شنيده/ و / ها  ديده/ ـِ / ثبت / به / سفر / در / نگر  ژرف/ ـِ / نويسندگان / از / بسياری :  ها واژه
گون   )واژه ۲۷(اند  آفريده/ زيبا / و / ارزشمند / هايی  سفرنامه/ و / پرداخته / گونا

 :)۱(ی  مودار اجزای اصلی گزينهن  ۱ 6   

  
  : ها بررسی سایر گزینه

  .سازند های چهارجزئی با مفعول و متّمم می جمله» آميختن«و » آموختن«، »بخشيدن«مصدرهای 
 گذرا به مفعول: ببين/ گذرا به مفعول و متّمم : مپرس/ گذرا به مفعول ) جا در اين: (بنگر/ گذرا به مسند : )هستم(ـَ م   ۳ 7   

  : ها بررسی سایر گزینه
گذر : برخيز) ۱ گذر : بنشين/ گذرا به مفعول : افروخت/ نا گذر : بمير/ گذرا به مفعول : بنواز) ۲  نا گذر): برو( رو می/ نا   نا
گذر : چكيد/ گذرا به مفعول و متّمم : زدند) ۴   گذرا به مسند: شد/ نا

 )صامت ۱۷(ی / ف / ـِ / ط / ا / ع / ـَ / و / ی / و / ـَ / ن / ع / ـَ / م / ـِ / ق / ـُ / ف / ـُ / ء / ن / ی / ر / ـَ / ت / ع / ی / س / ـَ / و : ها صامت  ۲ 8   

) گوهر مراد(غالمحسين ساعدی : گور و گهواره) / جنگ و صلح، رستاخيز، داستان كوتاه سه پرسش: آثار ديگر(لئون تولستوی : آناكارنينا  ۴ 9   
كاله آی بی دست چوب به: آثار ديگر(   احمـد  آل جـالل: زده ارزيـابی شـتاب) / كاله، عزاداران بَيَل، گاو، توپ، ترس و لرز های َوَرزيل، آی با
ی قماربـاز،  بـريم، ترجمـه زدگـی، خسـی در ميقـات، از رنجـی كـه می مدير مدرسه، نون والقلم، زن زيادی، پنج داستان، غرب: آثار ديگر(

 )ی بهشته سو، شلغم ميوه ی قره شوهر آهوخانم، شادكامان دّره: آثار ديگر(محّمد افغانی  علی: زار بوته) / های زمينی ی مائده ترجمه

  : ها سی سایر گزینهبرر
  داستايوسكی: كارامازوف برادران) ۳  بزرگ علوی: هايش چشم) ۲  احمد جالل آل: زن زيادی )۱

 .ابيات مطرح شده در سؤال بيانگر سرانجام مهرنوش، پسر اسفنديار و برادر بهمن است كه به دست فرامرز، پسر رستم، از پا درآمد  ۱ 10   

/ سـحر، سـر ): نـاقص( جناس) / بار ۳(» ش«و ) بار ۴(» س«و ) بار ۶(» ر«های  تكرار صامت: آرايی واج/ استعاره از معشوق : شمع: استعاره  ۲ 11   
  سـخن بگويـد، تشـخيص و اسـتعاره) معشـوق(كه نسيم بتواند با شمع شبستان طـرب  و اين) ای نسيم(مخاطب قرار گرفتن نسيم : تشخيص

 )آور بودن سوزاننده و رنج: شبه وجه) (به مشبّه( آتشبه ) مشبّه( هجرانتشبيه : هجران آتش): ی تشبيهی اضافه( تشبيه. / رود شمار می به

  : ها بررسی سایر گزینه
) بـار ۵(» د«، )بار ۶(» ن«، )بار ۶(» م«های  و تكرار صامت) بار ۵(» ا«تكرار مصّوت بلند : آرايی واج/ استعاره از معشوق : ماه: استعاره) ۱
حالتی كه تشبيه : تشبيه/ ـــ : تشخيص) / جناس ناقص(در، سر ) / جناس تام) (حرف اضافه(، در )دِر خانه(در : جناس) / بار ۴(» خ« و

  )دردآور بودن: شبه وجه) (به مشّبه( .به حالت كسی كه خانه بر سرش آوار شود) مشّبه( به شاعر دست داده) ماجرا(از شنيدن اين قّصه 
  ـــ: تشبيه/ ـــ : تشخيص/ ـــ : جناس) / بار ۵(» د«تكرار صامت : آرايی واج) / ی استعاری اضافه(دولت  درِ : استعاره) ۳
  ) / بــار ۴(» ز«و ) بــار ۶(» ر«های  ، صــامت)بــار ۷(» ا«تكــرار مصــّوت بلنــد : آرايــی واج/ اســتعاره از زيبارويــان : غــزاالن: اســتعاره) ۴

  ـــ: تشبيه/ ـــ : تشخيص/ غزل، غزال ): ناقص( جناس
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شـاعر نخسـت : »ج« بيت: تعليل حسن. / كه سيل اشک از سر عاشق گذشته، اغراق است تشبيه اشک به سيل و اين: »الف« بيت: اغراق  ۴ 12   
اش از زيبايی تبّسم معشوق  صبح را شرمساری) خاموشی(خورشيد را ُمهری بر دهان صبح فرض كرده است، سپس دليل مهر بر دهان زدن 

عضو مركـزی  ـ۲ی لشكر  ميانه ـ۱: قلب: »ب« بيت: تناسب ايهام) / حرف ربط(، كه )یچه كس(كه : »ه« بيت: تام جناس. / دانسته است
 )تناسب با دل(دستگاه گردش خون 

 ی پنهانی از جور معشوق  ِشكوه): ۴( ی گزينه مفهوم  ۴ 13   

 ضرورت انديشيده سخن گفتن: ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

 . كردنی نيست راز عشق، پنهان : )۱(ی  مفهوم گزينه  ۱ 14   

 ضرورت رازداری :ها مفهوم مشترک ساير گزينه

 كاری و دعوت به عدالت  پرهيز از ستم ):۴(ی  مفهوم گزينه  ۴ 15   

 تقابل اهل شريعت و اهل حقيقت :ها مفهوم مشترک ساير گزينه

 فشانی عاشق جان. / عاشق برای رسيدن به معشوق بايد از وجود خويش بگذرد ):۳(ی  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  ۳ 16   

  : ها سایر گزینه مفهوم
  بخشی عشق كمال) ۲  جاودانگی عشق در وجود عاشق) ۱
  .ی ارزشمند در جهان، عشق است تنها پديده. / تنها غم و درد ارزشمند، اندوه عشق است) ۴

 معشوق  ثباتی گله از بی: )۳(ی  مفهوم گزينه  ۳ 17   

 عجز انسان از درک و وصف خداوند: ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

 با اهل هنر كاری روزگار  ستيزه ):۲(ی  مفهوم مشترک ابيات گزينه  ۲ 18   

  : ابیاتسایر  مفهوم
  ندانستن قدر هنرمندان در وطن خويش ) الف
  گمنام ماندن هنرمندان در روزگار خويش ) ج
  .هنر هنرمندان موجب شهرت و اعتبار بزرگان است )ه

 انديشی و خودحسابی آخرت: )۴(ی  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  ۴ 19   

  : ها سایر گزینهمفهوم 
  ضرورت بصيرت و وارستگی) ۲  ايستادگی در برابر ناماليمات زندگی) ۱
  .انسان همواره تنهاست) ۳

 .خداوند است ی كارها عامل همه: )۴(ی  مفهوم گزينه  ۴ 20   

 ضرورت توّجه به ناتوانان در هنگام توانايی/ ناپايداری قدرت دنيوی : ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

  
 ۲۸ـ  ۲۱(ترين جواب را در ترجمه، تعريب و يا مفهوم مشّخص كن  ترين و دقيق درست:(  

گر دوست داری  :تُحّب  إنْ : كلمات مهم ۀترجم  ۱ 21     ها سختی :الشدائد/ رها مكن  :التََدعْ / كه راضی باشند  :يرضی أنْ / ا

  : ها سایر گزینه اشتباهات بارز
  ) رها مكن (رها كنی ... نبايد , )ها سختی (، سختی )پدر و مادرت (پدر و مادر  )۲
  )ها رها مكن در سختی (ها دعوت مكن  سختی ، به»َعنك« ۀ، عدم ترجم)دوست داری (دوست داشتی ) ۳
گر (چه  چنان )۴   )از تو راضی باشند (، تو را ببخشند )دوست داری (خواهی  می, )ا

/ كـه مسـلّط شـود  :أن يتسـلّط/ دشمن  :عدوّ / كشور، سرزمين  :دالبل/ جوانان  :شباب/ دهد  اجازه نمی :حُ ال يسم: كلمات مهم ۀترجم  ۲ 22   
  مرزها  :ثغور

  : ها سایر گزینه اشتباهات بارز
بـر سـر » لن« ۀمنفی با آمدن حرف ناصب ۀدهند؛ آيند اجازه نمی (، اجازه نخواهند داد )دشمن (، دشمنان »هذا« ۀعدم ترجم )۱

  ) يابد (، يابند .)آيد دست می فعل مضارع به
  ) دهند اجازه نمی (اند  ، اجازه نداده»خود«، زايد بودن »در«زايد بودن ) ۳
  ) نمايند دفاع می (اند   ، دفاع نموده)كامالً  (، همواره )ما (كشور  )۴
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 :األبطـال/ مشكالت , ها سختی: المصائب/ رو شدند  روبه: واجهوا/ پژوهشگر , وجوگر جست: باحث/ نمونه , الگو: قدوة :كلمات مهم ۀترجم  ۱ 23   
  قهرمانان

  : ها سایر گزینه اشتباهات بارز
... چـون، هماننـد و  هم: ، معموالً از كلمـاتی ماننـد»مضاف«از نوع » مفعول مطلق نوعی« ۀچون قهرمانان؛ در ترجم هم (قهرمانانه ) ۲

  )رو شدند ها روبه با سختی (در برابر سختی مقاومت كردند , .)شود استفاده می
  )رو شدند روبه(شوند  رو می روبه, )مشكالت (مشكالتی ) ۳
  )اند رو شده روبه(رو شده است  ، روبه)دانشمندانی (دانشمندی ) ۴

   24 ۱     
  : ها سایر گزینه درست ۀترجم

    .ليت أخي ينجُح في امتحاناته )۲
  .احترموا حقوق اآلخرين حّتی تفوزوا) ۳
  .معلّمون مشفقونلمدرستنا  )۴

   25 ۱     
  : ها سایر گزینه اشتباهات بارز

گر«است نه » كه هنگامی«معنی » عندما«َو؛ إن تَهْ  (عندما تهوی  )۲ ؛ فعلـی كـه فاعـل آن اسـم ظـاهر يرضیٰ  أنْ  (يرضيا  ، أنْ )»ا
  .)آيد می» ا«والداك؛ اسم مثّنی در حالت رفع با اعراب فرعی  (، والديك .)آيد صورت مفرد می باشد، به

حـرف علّـه حـذف , از فعـل نـاقص» مضارع منصـوب«های بدون ضمير بارزِ  ؛ در صيغهيرضیٰ  أنْ  (يرَض  أنْ , )تحّبي (تريدي  )۳
  .)مثّنی است» والدا«فالتتركيهما؛ مرجع ضمير،  (فال تتركيهم ، .)شود نمی

  )والداك (، والديك )يرضیٰ  أنْ  (يرضيان  أنْ  )۴
   26 ۱     

  : ها سایر گزینه اشتباهات بارز
  .)گيرد نمی» ال«مرض؛ مضاف،  (، المرض )تستطيعينَ  (، تُريديَن .)نكره است» ای گوشه«زاويٍ↨؛  (الزاوي↨  )۲
 ۀمّتصل فاعلی هستند به نشانهايی كه بدون ضمير  در صيغه» معتل ناقص«از » فعل مضارع مجزوم« ۀالتخَش، حرف علّ  (التخَشی  )۳

از فعـل نـاقص، » مضـارع منصـوب«های بدون ضمير بـارزِ  أن تَشفَي؛ در صيغه (، أن تَشِف )التُلقِ  ( ، التُلقي.)شود جزم حذف می
  .)شود حرف علّه حذف نمی

  »بيماری«، عدم تعريب )زاوي↨ٍ  (الزاوي↨ , )تستطيع (تستطيعين  )۴
  » .ها، در آن، جفتی را قرار داد ميوه ۀو از هم« :عبارت سؤال ۀترجم  ۴ 27   

   :ها گزینه ۀترجم
    . و از هر چيزی جفت آفريديم شايد شما پند بگيريد) ۱
  . همانا ما شما را از نر و ماده قرار داديم) ۲
  . ها را آفريد جفت ۀمهپاک و منّزه است كسی كه ) ۳
  . سازم ای از شما را چه مرد و چه زن تباه نمی كننده كه من عمل هيچ عمل) ۴

 ۲۹و  ۲۸( گذاری مشّخص كن درست را در حركت ۀگزين(:  
 ».تَذوَق طعَم النجاحِ  َت غيَر ُمستأِهٍل ِألَنْ ما ُكن« :گذاری كامل عبارت حركت  ۲ 28   

با توّجـه بـه (و مرفوع محالً » ما كنتَ «اسم فعل ناقصه  :َت / » تَ «فعلی از افعال ناقصه و اسم آن ضمير بارز  :كنَت  ما: كلمات مهمتركيب 
 :مسـتأِهل/ و منصـوب » مـا كنـتَ « ۀخبـر فعـل ناقصـ :غيـرَ ) / »ُت «صحيح است نه » تَ «للمخاطب است،  ۀكه در صيغ» تذوَق «فعل 
إليه و  مضـاف :النجاحِ / به و منصوب  مفعول :طعمَ / » أنتَ «فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمير مستتر  :تذوَق  ألنْ / إليه و مجرور  مضاف
 مجرور

  » .الفرصَ↨ لِتَحُصَل علی النَّجاحِ  تَقوُل َدّقاُت الَقلِب لإلنساِن أنَّ حياتَُه َدقائُق فَباِدرِ « :گذاری كامل عبارت حركت  ۱ 29   
  / مجـرور بـه حـرف جـّر  :اإلنسـانِ / إليه و مجـرور  مضـاف :القلـِب / فاعـل و مرفـوع  :َدّقاُت / مضارع مرفوع  فعل :تقوُل : تركيب كلمات مهم

/ » أنـتَ «فعل امر و فاعل آن ضـمير مسـتتر  :باِدرْ / و مرفوع » أنَّ «خبر  :دقائُق / إليه و محالً مجرور  مضاف :ـه/ و منصوب » أنَّ «اسم  :حياَت 
  مجرور به حرف جرّ  :النجاحِ / » أنت«مضارع منصوب و فاعل آن ضمير مستتر  :لِتحصَل / به و منصوب  مفعول :الفرص‗َ 
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 ۳۲ـ  ۳۰( درست را در اعراب و تحليل صرفی مشّخص كن ۀگزين(:  
   30 ۲   

  : ها دالیل رد سایر گزینه
  )منصوب محالً  (منصوب , شود برای موصول جامد و مشتق ذكر نمی, )مبني (معرب ) ۱
  )مشتق (جامد , )معرب (مبني , )اسم مقصور (اسم منقوص ) ۳
  )الجمل↨ فعلي↨ (الجمل↨ اسمّي↨ ) ۴

   31 ۱    

  : ها اشتباهات سایر گزینه
كيدي (به  مفعول) / منصرف (ممنوع من الصرف ) / جامد (مشتق ) / نكرة (معرف↨ ) ۲   )مفعول مطلق تأ
  )معرب (مبني ) / جامد (مشتق و صف↨ مشّبه↨ ) / مذكر (مؤنث ) ۳
كيدي (مفعول مطلق نوعي ) / نكرة ( ↨معرف) ۴   )مفعول مطلق تأ

   32 ۴    

  : ها سایر گزینه نادرستموارد 
ً / معرب  مبني/ معّرف بأل  نكرة/ مشتق و اسم تفضيل  جامد) ۱ و منصـوب » الـدول«صـف↨ لــ  مجرور بحرف الجر محـّال

  بالتبعي↨ تقديراً 
  )ممنوع من الّصرف (منصرف /  منصوب باإلعراب التقديري مجرور باإلعراب الظاهري/ معّرف بأل  باإلضاف↨معّرف ) ۲
  صف↨ و منصوب تقديراً  فاعل و مرفوع تقديراً / معّرف بأل  نكرة/ اسم تفضيل  اسم مبالغ↨) ۳

 ۴۰ـ  ۳۳(مناسب را در مورد سؤاالت زير مشخص كن  ۀگزين:(  
 »َكَونَ « ۀ، كنتم از ريش»ذاق« ۀ، ذوقوا از ريش»قال« ۀ، يَقوُل از ريش»وعد« ۀيَِعُد از ريش: های معتل موجود در عبارت فعل  ۳ 33   

 يَُفزْ يُفوزْ  يَُفوزُ   ۴ 34   

  : ها بررسی سایر گزینه
كنين به( لم يَتُبْ  لم يتُوبْ  )۱   )علّت التقای سا
  .)شود های فعل مضارع معلوم مثال واوی حذف می حرف علّه در تمام صيغه(يَِجُب  يَوِجُب  )۲
  .)شود های بدون ضمير بارز مضارع مجزوم ناقص حذف می حرف علّه در صيغه(لِيَنَه  لِينَهی) ۳

فاعـل بـرای » يـوم«دقت شود كه . (باشد بودن محالً منصوب می های استفهام برای زمان وقوع فعل بوده و بنابر مفعول فيه  از اسم» متی«  ۴ 35   
  .)و مرفوع است» يأتي«

گيرنـد و از زمـان يـا مكـان وقـوع فعـل  كه هميشه در ابتدای جمالت پرسشـی قـرار می» أينَ «و » متی«های استفهامی چون  اسم :نکته
  .   هستند» فيه و محالً منصوب مفعول«پرسند،  می

  .مفعول فيه و منصوب هستند» خاللَ «و » قربَ «، »صباحَ «ترتيب،  ها به در ساير گزينه
كيد دارد زيرا » حّقاً «ی  كلمه  ۳ 36    جـاّر و مجـرور و » في دروِسكَ «خبر و مرفوع، » مجدٌّ «مبتدا و محالً مرفوع، » أنتَ «از لحاظ معنی داللت بر تأ

  . مفعول مطلق محذوف الفعل است» ّقاً ح«باشد بنابراين  إليه است پس معنای عبارت و تركيب آن كامل می مضاف
   :ها بررسی سایر گزینه

  . و منصوب است» إنَّ «اسم مؤّخر » صبراً «و محالً مرفوع و » إنَّ «جاّر و مجرور و خبر مقّدم » لألّمهات«حرف مشبهٌ↨ بالفعل، » إنَّ «) ۱
  . به و منصوب است مفعوٌل » عفواً «و » أنتَ «فعل امر و فاعلش ضمير مستتر » اُطلب«) ۲
  . و منصوب است» كانَ «خبر » صبراً «و مرفوع و » كانَ «اسم » عمُل «فعل ناقص، » كانَ «) ۴

   :ها گزینه ۀترجم
  . همانا مادران صبری بسيار دارند) ۱
  . از خداوند بخششی را بطلب تا رستگار گردی) ۲
  . هايت كوشا هستی راستی در درس تو به) ۳
  . كار او در مصيبت، شكيبايی بود) ۴

ـُ «از » يَُقلنَ «  ۲ 37    ـُ «از » نَ زْ يَفُ «، »قاَل  ـَ «و » فاَز    .همگی معّتل اجوف هستند» شاَء 
  : ها بررسی سایر گزینه

  مثال): َوَصَف (يَِصَف / ناقص ): َشفیٰ (» َف لم ُأشْ «و » نَِسيَ « )۳  ناقص): بَِقيَ ( أبقیٰ / مثال ): وجه(ُأواجَه / اجوف ): كان(ما كنت  )۱
  ناقص): نَِسيَ ( الننسیٰ /  مثال): َوهَبَ (يَهبنا و ) َوجَبَ (يجب  )۴

  در حالت جزم
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 .است) ـَ (مضارع منصوب با اعراب اصلی فتحه » يعُفوَ  أنْ «  ۳ 38   

مضارع » حّتی يرضیٰ «اعراب و » ن«مضارع منصوب به حذف » أن يِجدوا«مضارع منصوب تقديراً، » لن يَنَسی«ترتيب،  ها به در ساير گزينه
  .باشد منصوب تقديراً می

كيدی را میسؤال از ما مفعول   ۲ 39    در ايـن . بـرای آن ذكـر شـده باشـد» صفتی«و نه » إليه مضاف«خواهد يعنی مفعول مطلقی كه نه  مطلق تأ
كيدی است» مهاجم↨ً «گزينه،    .مفعول مطلق تأ

  : ها بررسی سایر گزینه
  »تضييعَ «إليه برای  مضاف: الغافلين/ مفعول مطلق بيانی : تضييعَ  )۱
  »دفاعاً «صفت برای : رائعاً  /مفعول مطلق بيانی : دفاعاً  )۳
  »قراءةً «برای ) جمله وصفّيه(صفت : توّفقنا/ مفعول مطلق بيانی : قراءةً  )۴

  : ها گزینه ۀترجم
  .چون غافالن تباه نكن اوقات ارزشمندت را هم )۱
  .جويان مسلّماً به دشمن حمله بردند پس دشمن فرار نمود جنگ) ۲
  .حاضران از دينش دفاع كردزيبايی در برابر  آموز به دانش) ۳
  .هايمان را طوری بخوانيم كه ما را در امتحان موّفق كند بايد درس) ۴

 .به و منصوب است مفعول» أيّامَ «  ۱ 40   

  .فيه و منصوب هستند مفعول» األسبوعَ «و » صباحَ «، »معَ «و » متی«ترتيب،  ها به در ساير گزينه
  : ها گزینه ۀترجم

  .كنم روزهای امتحانات در مدرسه را فراموش نمی )۱
  كنيد؟ تان به زبان عربی صحبت می چه زمانی با افراد خانواده) ۲
  .دنبال كتابم گشتم صبح امروز، در كتابخانه، بسيار به) ۳
  .آينده به مناطق غربی مسافرت خواهيم كرد ۀهفت) ۴

  
بنـابراين . های زشت خود قيام كند و انقالب نمايد تواند با گناه به خود ستم كند و هم عليه خواسته كه هم می انسان، تنها موجودی است  ۳ 41   

سـتم  نفس لّوامه و خود عالیكند، به  وقتی انسان، به خود ظلم می. انسان است انحصاریظلم به خود و قيام و انقالب عليه خود، ويژگی 
و من يعمل سوءاً او يظلم «: ی آيـه. قيام و انقالب نموده است ینفس امّاره و خود دانكند؛ عليه  ب میكرده و وقتی عليه خود قيام و انقال

و هر كس بدی كند يا به خود ظلم كنـد، سـپس از خـدا طلـب آمـرزش بخواهـد، خـدا را  ،نفسه ثّم يستغفر اهللا يجد اهللا غفوراً رحيماً 
  .است» ظلم به خود«بيانگر » .يابد ی مهربان می آمرزنده

تـر و  ی تلخ نكتـه. كنـد های شيطانی می سرعت آدمی را از مسير توحيد و اخالص خارج و گرفتار شيطان و هوس به )كبيره(گناهان بزرگ   ۴ 42   
  .  در هنگام ارتكاب گناه است ،ها غفلت از نگاه خداوند به انسانآورتر،  رنج

  .ادی ضاللت استهای خطرناک سقوط در و ، از پرتگاهتوجيه گناه و عادت به آن
ـ توبه، ۱: ی آمرزش دو مرحله بايد طی شود ، برای رسيدن به مرحله»فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فاّن اهللا يتوب عليه«: ی با توجه به آيه  ۱ 43   

   .ـ اصالح وضع گذشته۲
  .است پشيمانی از گذشته) معلول(حاصل توانايی انقالب عليه خود، 

توبـه «: فرمايد اميرمؤمنان می. گويند می پيرايش يا تخليهاين عمل را  .دهد وشو می كند و آن را شست میگناهان را از قلب خارج توبه   ۲ 44   
گناهان را بـه حسـنات  ،ايمان و عمل صالحكند، بلكه به كمک  توبه نه تنها گناهان را پاک می» .شويد كند و گناهان را می ها را پاک می دل

  . سازد تبديل می
ايـن . كنـد خاصـيت می ی استغفار در حال تكرار مداوم گناه، نه تنها پذيرفته نيست، بلكه اسـتغفار را بی اظهار ندامت ظاهری و گفتن كلمه  ۳ 45   

  .توبه يعنی تصميم بر تكرار نكردن گناه است دومی  مفهوم ناظر بر مرحله
ی  اين مفهوم ناظر بـر مرحلـه. كند، توبه آغاز نشده است ت میی آن احساس لذ تا وقتی شيرينی گناه در جان آدمی باقی است و از خاطره

  .توبه يعنی پشيمانی از گذشته است اول
ناظر بـر مـورد » .كسی كه از گناه استغفار كند و در عين حال، انجامش دهد مانند كسی است كه پروردگارش را مسخره كرده است«: حديث

  .است »تصميم بر تكرار نكردن گناه«ی  نخست يعنی مرحله
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جبـران ) با كـار خـوب(فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فاّن اهللا يتوب عليه، پس هر كه بعد از ستم كردنش توبه كند و «: ی با توجه به آيه  ۴ 46   
 كارانی توبه(كاران  كه شامل بخشی از توبه) فان اهللا يتوب عليه(بازگشت لطف و آمرزش الهی » .گردد سوی او بازمی نمايد، همانا خدا به

فمن تاب من بعـد (برداری از خداوند  سوی فرمان ی بازگشت از گناه به شود، نتيجه می) كه با كار خوب، وضع گذشته را اصالح نمايند
  .است) ظلمه

دل بـه آخـرت بسـته و  بدون عمـلاز كسانی مباش كه «: ای درخواست كرد، فرمود در پاسخ به كسی كه از ايشان موعظه) ع(اميرمؤمنان   ۲ 47   
  ».عمل كند دنيادوستانچون  ی دنيا زاهدانه سخن گويد، اما هم درباره. ، توبه را به تأخير انداخته استی آرزوی طوالنی طهواس به

ربـاخواری، رشـوه گـرفتن، . ی اجتماعی بايد در همان مراحل ابتدايی خود اصالح شوند تا گسترش نيابند و ماندگار نشوند های اوليه انحراف  ۲ 48   
كدامنی از جمله توجهی به عفاف بی هـا انجـام دادن  ی جامعه از ايـن بيماری راه اصالح و معالجه .هاسـت ها و انحراف ی اين بيماری و پا

   .باشد ی همگانی می ی امر به معروف و نهی از منكر است كه يک وظيفه وظيفه
اهـدنا «: ی حمـد سـوره ۷و  ۶چنين با توجه به آيات  هم. بوده است كشف راه درست زندگیهای فكور و خردمند  ی اصلی انسان دغدغه  ۳ 49   

ما را به راه راست هدايت فرمـا؛ راه كسـانی كـه بـه , صراط الّذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و ال الّضالين* الصراط المستقيم 
خواسـت هـر انسـان خردمنـد از , »ی و نـه گمراهـانها را مورد خشم و غضب خود قرار داد ها نعمت عطا نمودی و نه راه كسانی كه آن آن

 .خداوند اين است كه راه مستقيم سعادت را به او نشان دهد

خاطر هـدايت شـدن بـه راه راسـت و  بيانگر حمـد و سـپاس خداونـد بـه» ...و قالوا الحمد هللا «: ی اعراف سوره ۴۳ی  ی شريفه آيه :نکتـه
  .  به خداوند است )كنندگی به راه راست هدايت(اختصاص اين عمل 

: فرمايند حكم می بن  چنين ايشان به هشام هم. كنند ياد می حّجت نهانعنوان  از آن به) ع(ی فهم پيام الهی عقل است كه امام كاظم   وسيله  ۴ 50   
عقلـش كـس كـه  و آن... در پيام الهی تعقل كننـد جز برای آن كه اين بندگان , سوی بندگان نفرستاد خداوند رسوالنش را به, ای هشام«

 ».اش در دنيا و آخرت باالتر است رتبه, است تر كامل

گر پيامبری در هنگام   ۲ 51    امكان دارد كارهايی مخالف دسـتورات الهـی انجـام دهـد و مـردم نيـز از او , معصوم نباشد های الهی اجرای فرمانا
 . سرمشق بگيرند و به گمراهی و انحراف مبتال شوند

گر پيامبری در مقام تعليم شود و اعتماد مردم به ديـن از دسـت  امكان انحراف در تعاليم الهی پيدا می, و تبيين دين معصوم نباشد ا
   .رود می

گر پيامبری در دريافت و ابالغ وحی معصوم نباشد :نکته   .  شود رسد و امكان هدايت از مردم سلب می دين الهی به درستی به مردم نمی, ا
الزم رو  از همـين. باشد های آمدن پيامبران متعدد، رشد تدريجی فكر و انديشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ می يكی از علت  ۱ 52   

های  ی انسـان ای پيامبران جديدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دين الهی را درخور فهم و انديشـه بود تا در هر عصر و دوره
، هـيچ رسـولی را و ما ارسلنا من رسول اّال بلسان قومه ليبين لهـم«: ی آيه. و متناسب با درک آنان سخن گويند دخود بيان كنن  دوران

كی از اين حقيقت است» .نفرستاديم جز به زبان قومش تا برای آنان به روشنی بيان كند   . حا
ذكـر نكـات علمـی گر ويژگـی  اين موضوع بيان. گونه آفريديمفرمايد از هر چيز دو  قرآن كريم از زوجيت ميان اشياء خبر داده است و می  ۲ 53   

گويـد  بلكه از زندگی مادی و دنيوی انسان نيز سخن می, گويد چنين اين كتاب فقط از امور معنوی يا آخرت سخن نمی هم. است سابقه بی
 . قرآن داللت دارند اعجاز محتوايیاين دو ويژگی بر . است جانبه بودن جامعيت و همهگر ويژگی  كه اين امر بيان

كرم  واليت معنویگر مقام  نشان, )ع(سخن حضرت علی   ۳ 54    ای از آن، هدايت بندگان خدا از طريق امداد غيبی و  است كه نمونه) ص(پيامبر ا
 . الهامات روحی و معنوی است

واليـت مقصـود از واليـت در ايـن حـديث، » اسالم بر پنج پايه استوار است بر نماز و زكات و روزه و حج و واليت«: فرمودند) ع(امام باقر 
ی مسلمانان بر ضـرورت پـذيرش واليـت الهـی و  مبنی بر دور نمودن آثار شرک از جامعه) ره(همچنين سخن امام خمينی . است ظاهری

كميت طاغوت از داليل نيازمندی جامعه   . داللت دارد واليت ظاهریی اسالمی به  نپذيرفتن حا
امـر بـه معـروف و , ی بيگانگان نفی سلطه, حفظ استقالل جامعه, زكات, ی عادالنه احكامی مانند خمس به جامعهقرآن كريم برای رسيدن   ۲ 55   

:  ی آيـه. پذير نيسـت اجرای اين قوانين بدون تشكيل حكومت اسالمی امكانروشن است كه . مبارزه با ظلم و جهاد دارد, نهی از منكر
همانا ما پيامبرانمان را با داليل روشن فرستاديم و بـا , الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم«
  .بيانگر اين مفهوم است» .ها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به قسط و عدل برخيزند آن

ای برتر و باالتر از واليـت ظـاهری اسـت نيـز  هاست و مرتبه را كه همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان واليت معنوی) ص(رسول خدا   ۳ 56   
توانسـت عـالم  كـه میای از كمال نائل شد  با انجام وظايف عبوديت و بندگی و در مسير قرب الهی به مرتبه) ص(رسول خـدا  . داراست

 الهامـات روحـی وغيبی و  امدادواليت معنوی از طريق . خالق به مخلوق شود ی فيض غيب و ماورای طبيعت را مشاهده كند و واسطه
 .گيرد صورت می و تصرف در قلوب معنوی
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, )ص(مأموريت مورد انتظار از رسول گرامی اسـالم , »مأمور شدم كه عدالت را ميان شما اجرا كنم, امرت ال عدل بينكم«: با توجه به عبارت  ۴ 57   
. ميسر نيستتشكيل حكومت اسالمی و اجرای قوانين از طريق واليت بر جامعه اجرای عدل در جامعه است كه انجام اين وظيفه بدون 

بريم كه محتوای اصلی دعـوت  پی می» .ايمان آوردم, و بگو به هر كتابی كه خدا نازل كرده, و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتاب«: از عبارت
  .فرمود ی كتب آسمانی پيش از او امر نمی هرا به ايمان به هم) ص(پيامبر , وگرنه خداوند, پيامبران يكسان است

قدر  گيرند كه به اهل بيت و قرآن كه دو ميراث گران شوند و تا ابد در صراط مستقيم و مسير هدايت قرار می در صورتی مسلمانان گمراه نمی  ۱ 58   
كتاب اهللا و عترتی اهل بيتی ما  انّی تارك فيكم الثقلين«: اين مفهوم در حديث ثقلين آمده است. تمسک جويند, است) ص(رسول خدا 

كـه بـه ايـن دو  تا وقتـی. كتاب خدا و عترتم اهل بيتم را: گذارم بها می من در ميان شما دو چيز گران, إن تمّسكتم بهما لن تضلّوا ابداً 
 ».شويد تمسک جوييد هرگز گمراه نمی

: خن گفت و آنان را برای دريافت پيام بزرگ آماده كـرد و فرمـودپيامبر در يک سخنرانی مهم و مفصل با مردم س, »حج↨ الوداع«در مراسم   ۲ 59   
 .بود )ع(با اعالم واليت علی  امامتاستمرار , پيام اين سخن. »من كنت مواله فهذا علٌی مواله«

از در  هنگـام رفـتن بـه مسـجد, ها هر روز صبح پيامبر مدت, مطلع شوند) ص(كه مردم از عصمت و جايگاه اهل بيت رسول خدا  برای اين
  .خواند را می ی تطهير آيهزد و  صدا می» اهل بيت«گذشت و اهل خانه را  می) س(ی فاطمه  خانه

ای زندگی كنيم كه سبب بدبينی ديگران به تشيع نشويم و بدانيم كه  گونه به, يكی از وظايف ما اين است كه به عنوان يک پيرو اميرالمؤمنين  ۴ 60   
از . بلكه اسم بايد با عمل همراه باشد تا پيرو حقيقـی پديـد آيـد, تنها به اسم نيست, ايشان بودن  و اهل بيت گرامی) ص(پيرو رسول خدا 

 » .ی زشتی و عيب ما نباشيد زينت خاندان ما باشيد و مايه, لنا زيناً و ال تكونوا علينا شيناً  اكونو«: فرمايد می) ع(رو امام صادق  اين

علـی مـع «: اسـت و حـديث) ع(حضرت علی , يكی از مصاديق عترت. ناپذيرند ديگر جدايی يکآمده كه قرآن و عترت از حديث ثقلين در 
كيد بر حديث » القرءان و القرءان مع علی   .است ثقلينتأ

  
 »  ای؟ های شكر را پس داده آيا تو كيسه«  ۳ 61   

  » .ام ها را پس داده من آن, بله«
گر به مفعول اين. شدنی است يک فعل مركب جدا give back: توضيح باشد، بايد حتماً بين فعل و جزء  ضمير مفعولیصورت  گونه افعال ا
ی  پس گزينه. باشد می themصورت جمع است و ضمير مفعولی آن  است كه به bagsجا مفعول  در اين. قرار گيرد) يعنی در وسط(قيدی 

  )  ckba themgive(  .  كنيم را انتخاب می) ۳(
   )of sugar bags (  

 .      دانم پدرم چه كسی را به مهمانی دعوت كرد من نمی  ۱ 62   

ی بعـد از  در ضـمن جملـه. نادرسـت اسـت) ۴(ی  بنابراين گزينه, )نه هر دو(شود  شروع می that يای پرسشی  بند اسمی با كلمه: توضيح
بـه معنـی  Whom. باشـد نادرسـت اسـت كـه سـؤالی می) ۳(ی  هی خبری داشته باشد پس گزين ی پرسشی بايد ساختار يک جمله كلمه

ی  گزينـه) ۱(ی  بنـابراين گزينـه, فاعل است نـه مفعـول my fatherبنابراين , كند از مفعول جمله كه انسان است سؤال می» كسی را چه«
  . مناسب است

  بند اسمی : whom+  فاعل  +  فعل    
              whom my father invited     

 .شرايط كاری در كارخانه بحث نمايند) موضوع(ی  ی مسئله ديگر ديدار داشتند تا درباره اعضای كميته چندين بار با يک  ۲ 63   

  مسئله، موضوع) ۲    كار، كار سخت) ۱
  اتحاديه) ۴    خدمت، خدمات) ۳

  :مثال. باشد نيز می...) نامه، پاسپورت و  مدارک از جمله گواهی(به معنای صادر كردن  issue :نکته
  thousands of passports each year. issuesThe passport office  

 .كنند ممكن است تصميم بگيرند برای يافتن كار به شهرهای بزرگ مهاجرت نمايند بسياری از افرادی كه در مناطق روستايی زندگی می  ۳ 64   

  شهری) ۴  روستايی) ۳  در حال توسعه) ۲  اقتصادی) ۱
  .شوند المللی هنوز انجام می اند، اّما تعدادی از پروازهای بين داخلی لغو شدهتمام پروازهای   ۱ 65   

  صنعتی) ۴  انفرادی) ۳  منضبط) ۲  داخلی، اهلی، خانگی) ۱
  .آموزان صحبت كردند ی ارزش تحصيل در كالج با دانش گروهی از ورزشكاران درباره  ۳ 66   

  درآمد) ۴  ارزش) ۳  استراتژی، تدبير) ۲  تجارت) ۱
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  .ها را ترک نمود تا آزمايش كنند رخی از مواد مختلف را تهيه كرد و بچهمعلم ب  ۱ 67   
  ، ربط دادن)به(مربوط بودن ) ۴  برداشتن، بردن، بركنار كردن) ۳  تأثير گذاشتن) ۲  آزمايش كردن) ۱

  

يـن كشـورها، در ا. توسط نيروی بـاد را دارنـد توليد شدهترين درصد الكتريسيتهدانمارک و آلمان كشورهايی هستند كه بيش
الكتريسـيته , محلـی مصـرفاند كه برای  مزارع بادی كوچكی ساخته, كشاورزان های گروههای كوچک نيرو و  بسياری از شركت

 رفـعتواننـد بـرای  ها ارزان هسـتند، می آن. اين مزارع بادی كوچک چندين مزيت نسبت به مزارع بزرگ دارند. كنند توليد می
اين مزارع ممكن است به ديگران كمک كنند تا متوجه شوند چگونه بدون . ر سر و صدا نيستندنيازهای محلی ساخته شوند، و پ

  .كردتوليدانرژیتوانآسيب رساندن به زمين می
  

توانـد جـواب  ی زيـر می ، يكـی از دو گزينـه)ی وصفی كوتاه شده واره جمله(طور كه قبالً گفته شد، معموالً در عبارت وصفی   همان :توضيح  ۲ 68   
  :صحيح باشد

مفعول  (electricity)كه اسم قبل از جای خالی  با توجه به اين) قسمت سوم فعل( .p.pـ ۲) ی فعل شكل ساده+  ing(دار ingـ فعل ۱
  .باشد است، قسمت سوم فعل صحيح می (produce)وصفی فعل عبارت 

  اندازه، اقدام )۴  زمين، زمينه، رشته) ۳  گروه، دسته )۲  اليه، قشر )۱  ۲ 69   
  ، كاربرد استفاده )۴  خط تيره) ۳  حقيقت، واقعيت )۲  هسته )۱  ۴ 70   
  طراحی كردن  )۲  تأمين كردن، رفع كردن] نيازها[، )با(مالقات كردن  )۱  ۱ 71   

  شامل بودن، مركب بودن )۴    داخل شدنوارد شدن، ) ۳
  ظرفيت، گنجايش )۴  الگو، طرح) ۳  انرژی )۲  جنبه، وجه )۱  ۲ 72   

هر نوع از سـوختگی بـه نـوع متفـاوتی از . ی سوم ی دوم و درجهی اول، درجهدرجه:سه نوع مختلف از سوختگی وجود دارد
  . درمان پزشكی نياز دارد

شـود امـا باعـث تـاول زدن  اين سوختگی باعث قرمز شـدن پوسـت می. ی اول است ترين سوختگی، سوختگی درجه خفيف
های  سـوختگی, سوختگی ماليم ی اول است، و مانند يک آفتاب سوختگی ماليم مثال خوبی از سوختگی درجه آفتاب. شود نمی
  . خ يا آب سرد شير به درمان پزشكی ديگری نياز ندارندجز سرد كردن آرام پوست سوخته با ي ی اول معموالً به درجه

ها را بايد  اين سوختگی. شوند و بايستی فوراً درمان شوند باعث تاول زدن پوست می, ی دوم های درجه از سوی ديگر، سوختگی
رغم  علـی. يا چربی نزنيد ها َكره روی اين سوختگی. (در آب گرم قرار داد و سپس با يک پانسمان يا بانداژ استريل باندپيچی كرد

گـر يـک .) دهـد كند بلكه در واقع شانس عفونـت را افـزايش می های قديمی، َكره به خوب شدن سوختگی كمک نمی توصيه ا
های پزشكی به بيمارسـتان  ی دوم بخش بزرگی از بدن را بپوشاند، در اين صورت، قربانی بايد فوراً برای مراقبت سوختگی درجه

  .برده شود
آورند يا به حدی سـوختگی عميـق  سوزانند و به رنگ سياه در می هايی هستند كه پوست را می ی سوم آن های درجه سوختگی
شوند و احتمـال  ها معموالً از تماس مستقيم با شعله ناشی می اين سوختگی. آيد كنند كه پوست به رنگ سفيد در می ايجاد می

. ی سـوم بايسـتی فـوراً مراقبـت بيمارسـتانی دريافـت كننـد تگی درجهتمام قربانيان سوخ. زيادی برای عفونی شدن دارند
ها را نبايد در آب فرو برد، و لباس سوخته را نبايد از قربانی جدا كرد چون ممكن است باعث جدا شـدن پوسـت نيـز  سوختگی

اژ استريل بـر روی سـوختگی كه قربانی به بيمارستان منتقل شود بايد يک پانسمان يا باند در صورت امكان، قبل از اين. بشود
 . قرار داد

  

  ی اصلی اين متن در كدام جمله به بهترين شكل بيان شده است؟ ايده  ۴ 73   
  . سه نوع متفاوت سوختگی وجود دارد) ۲  .  ی سوم خيلی خطرناک هستند  های درجه سوختگی) ۱
  . متفاوتی از درمان نياز دارد هر نوع سوختگی به شكل) ۴  . ها به درمان پزشكی نياز دارند بعضی از سوختگی) ۳

  . درمان شود............ سوختگی ماليم بايد از طريق  آفتاب  ۴ 74   
      كندن لباس سوخته  ) ۱
  فرو بردن آن در آب گرم و پيچيدن آن در بانداژ استريل ) ۲
    های پزشكی فوری   دريافت مراقبت) ۳
  كردن آرام پوست سوخته با آب خنک   خنک) ۴

  ؟باشد نمیی سوم  های درجه يک از موارد زير مداوای توصيه شده برای سوختگی كدام  ۱ 75   
  دريافت مراقبت بيمارستانی فوری ) ۲    در آب داغ ] آن[فرو بردن ) ۱
  قربانی ] بدن[داشتن لباس سوخته روی  نگه ) ۴  ] روی آن[قرار دادن بانداژ استريل ) ۳
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گراف » های قديمی توصيه«عبارت   ۴ 76      تواند توسط كدام كلمه يا عبارت جايگزين شود؟  به بهترين نحو می ۳در پارا
  دروغ ) ۲    نصيحت خوب ) ۱
  باور متداول ) ۴    داستان قديمی ) ۳

  

كنيد، هميشه مفيد است كه خود را در عمق فرهنگ ميزبان قرار دهيد تا كه خارج از آسايش فرهنگی خودتان سفر می هنگامی
محسـوب شـوند » عـادی«با وجود اين ، چيزهايی كه ممكن است در كشور شما . از محيط جديد خود درک بهتری كسب كنيد

  . آميز تعبير شوند، و برعكس ادبانه يا توهين ر كشور شخص ديگری بیتوانند د می
كـه  تـا جايی. قبل از وارد شدن به يک محيط خارجی، بهترين كار اين است كه بدانيد بايد انتظار چه چيـزی را داشـته باشـيد

ها متخصـص  های فرهنگی آن فاوتتوانيد قبل از سفر كردن به يک كشور جديد مطالعه كنيد تا در مورد قوانين اجتماعی و ت می
اطمينان حاصل كنيد كـه . دهند ارائه می» نبايدها«و » ها بايد«معموالً راهنماهای مسافرتی يک ليست خيلی مخصوص از . شويد

 .كنيد، و البته در سؤال كردن از افراد محلی به خود شک راه ندهيـد های تبادل نظر استفاده می های اينترنتی يا انجمن از سايت
تر آبروی  كه در مقابل يک گروه بزرگ نظر برسد، تا اين  اين بهتر است كه از يک شخص سؤالی بپرسيد كه ممكن است مسخره به

  . خود را ببريد
كشيدند متعجب شدم ـ حتی هنگام  می» هُرت«كه افراد هنگام خوردن ماكارونی  كه به ژاپن نقل مكان كردم، از اين ابتدا هنگامی

صدا ايجاد كردن هنگام خوردن و نوشيدن مستقيم از درون كاسه قطعاً چيزی است كـه در . برای نوشيدن سوپبرداشتن كاسه 
  . رود ادبانه نيست بلكه در واقع انتظار آن می اما در ژاپن، نه تنها بی. اياالت متحده پسنديده نيست

هـای مختلـف درون يـک كشـور،  ی خرده فرهنگهر كشوری، و گاهی حت. ام های زيادی سفر كرده ها، من به مكان در طی سال
 . ی فرهنگی و رفتارهای مورد قبول خود را داشته باشندممكن است موارد منع شده

  

گراف اول نزديک) فهميدن، متوجه شدن، تعبير كردن( ”perceived“ی  كلمه  ۱ 77      . دارد ”noticed“ترين معنی را به  در پارا
  انجام دادن، اجرا كردن ) ۲    شدن، فهميدن ... متوجِه ) ۱
  اطالع دادن به، با خبر كردن ) ۴    عوض كردن، عوض شدن ) ۳

  است؟ نشدههای فرهنگی نام برده  عنوان روش پی بردن به تفاوت يک از موارد زير به كدام  ۱ 78   
  . »نبايدها«و » بايدها«درست كردن ليستی از ) ۱
  . نگاه كردن به راهنماهای مسافرتی) ۲
  . های تبادل نظر اينترنتی ردن از انجمنبازديد ك) ۳
  . سؤال كردن از افراد محلّی) ۴

  ............ .  جز بهدر ژاپن، نويسنده تمام موارد زير را در مورد غذا خوردن عجيب يافت   ۳ 79   
    خوردن مستقيم از كاسه مشكلی ندارد) ۱
  طور مستقيم به دهانتان مشكلی ندارد قرار دادن كاسه به) ۲
    شود صدا كردن، زشت در نظر گرفته میسر و ) ۳
  رود كه مردم سر و صدا كنند انتظار می) ۴

  طور كلی چگونه مرتب شده است؟ اطالعات اين متن به  ۳ 80   
  ی زمان مرتب شده است  وسيله به) ۱
  ی ترتيب اهميت مرتب شده است  وسيله به) ۲
  ها مرتب شده است  ها يا تفاوت ی شباهت وسيله به) ۳
  الفبايی مرتب شده است طور  به) ۴

  
جـزو  , شـته. كننـد زنـدگی می) پنبه هم تشكيل نشده چوبكامبيوم يعنی روپوست از بين نرفته و (های جوان و سبز  هشاخها بر روی  شته  ۲ 81   

وری را در ی نـ ترين گيرنـده كـه سـادهپالناريـا . عصبی دارد ی كند و در هر قطعه از بدن خود يک گره حشرات است و اوريک اسيد دفع می
 .كنند اوريک اسيد دفع می ,)خزندگان(دار در خشكی  گذاران مهره نخستين تخم. دو طناب عصبی موازی دارد, جانوران دارد

  .ها به درستی به ايرادات الگوی لجيستيک اشاره دارند ساير گزينه. بوده است عدم توجه به تنوع افرادالگوی لجيستيک  اشكاالتيكی از   ۳ 82   
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بـه مـوارد  » ه«و  »د«, »ج«مـوارد . كند ياری دارد و از آن محافظت می ی هم شود با شته نوعی رابطه مورچه كه نوعی حشره محسوب می  ۳ 83   
 .صحيحی اشاره دارند

  : بررسی موارد صحیح
  .شود صورت بلور جامد هم دفع می دار حشرات، اوريک اسيد است كه حتی به ی دفعی نيتروژن ماده) ج
  .دهند و مويرگ ندارند انجام می, دستگاه تنفسی نايی دارند و تبادل گازها را بدون نياز به همكاری سيستم گردش موادحشرات ) د
كاريد سـاختاری نوعی پلی(ی محكمی به نام كيتين  ها نيز مانند ساير حشرات اسكلتی خارجی دارند كه از جنس ماده مورچه) ه اسـت ) سا

كاريد سخت و محكم هستند جنس نوعی پلیهای كيتينی كه از  رشته :تـذکر تـرين  فراوان(ای از جـنس پـروتئين  ای زمينـه درون ماده, سا
  .گيرند قرار می) تركيب آلی بدن انسان

  : بررسی موارد نادرست
  . شود ها خارج می خون از انتهای باز برخی از رگ, ها باز دارند و در گردش خون آن حشرات گردش خون) الف
  .بند دارند و مفصل بين بندهای پای مورچه از نوع گوی و كاسه است سه جفت پای بندها  مورچه) ب

بـرای آمـوزش  هـيچ فرصـتیاندازد و برای اين كـار،   را از النه بيرون می های ميزبان تخمپس از خروج از تخم،  بالفاصلهی كوكو،  جوجه  ۴ 84   
  . شوند ناميده می رفتار وراثتی يا غريزیريزی ژنی هستند،  رنامهها و دارای ب گونه رفتارها كه متأثر از ژن اين. نداشته است

  .باشند های جانور می باشند، كه اين بخش وراثتی رفتار، دارای اطالعاتی در ژن تمامی رفتارهای از نوع يادگيری، دارای بخش وراثتی می  ۳ 85   
  : ها بررسی سایر گزینه

شـوند،  هـا بـه نسـل بعـد می طور مستقيم، باعث افزايش احتمال انتقال ژن شوند، اما به برخی رفتارها باعث كاهش شانس بقای فرد می) ۱
  . ی سياه نر مانند رفتار عنكبوت بيوه

  .شود غيرواقعی ايجاد  تواند توسط محرک پذيری و شرطی شدن كالسيک نيز رفتار، می در رفتارهای ديگر، مانند نقش) ۲
   .يابی، پرهزينه و همراه با كاهش شانس بقا نيستند تمامی رفتارهای جفت) ۴

  .باشد نادرست می» د«فقط عبارت   ۴ 86   
  .گيرند تر رفتارهای غريزی، تحت تأثير يادگيری قرار می تواند يک رفتار غريزی را تغيير دهد و در واقع بيش تجربه می

كثر سعی ا ,طلب های فرصت در جمعيت  ۳ 87     .ترين تعداد زاده را توليد كنند بيش ,ترين زمان ممكن فراد بر اين است كه در كوتاهحدا

  : ها بررسی سایر گزینه
  .ها تصادفی نيست و با شايستگی تكاملی افراد ارتباط دارد مرگ و مير در اين جمعيت) ۱
  .رقابت خفيف است ،طلب های فرصت در جمعيت) ۲
 .يابد افزايش می فرزندانكنند و بدين طريق شايستگی تكاملی  والدين از فرزندان مراقبت میهای تعادلی  گونهدر بسياری از ) ۴

پس شايستگی تكاملی فرزندان خـود را , رسانند كشند و به فرزندان خود آسيب نمی قبلی گله را می رهبردقت كنيد كه اين شيرها فرزندان   ۲ 88   
هـای  خواهنـد ژن می, كه رهبر گله شدند شيرهای نر جوان پس از آن. يابدونه كاهش شيرها احتمال بقای گ  با كشتن بچه. دهند كاهش نمی

 .كنند ها را مجبور به توليدمثل می ماده, ها خود را به طور مستقيم به نسل بعد منتقل كنند و با كشتن بچه

ا پاداش يا تنبيـه، آن رفتـار را بـه جـانور يـاد دهند كه ب به اين مثال توجه كنيد؛ جانوران سيرک، به شرطی يک رفتار مشخص را انجام می  ۴ 89   
  .باشد پاسخ شرطی می, بدهند؛ پس پاداش يا تنبيه، محرک شرطی و بروز يا ترک يک رفتار مشخص

 . دهد به رفتار شكل می ،انتخاب طبيعی  ۲ 90   

  : ها بررسی سایر گزینه
  .طبيعیشود، نه انتخاب  می) سازگار يا ناسازگار(ديد لل جاسبب بروز  ,جهش) ۱
  .نه گونه را ,دهند گزيند كه احتمال بقای فرد را افزايش می صفاتی را برمی, انتخاب طبيعی) ۳
 .كند های مصرفی عمل می در جهت كاهش هزينه, انتخاب طبيعی) ۴

 .ی رفتار كاهش پيدا كند هامكان دارد بروز دوبار, با قطع پاداش ,شدن فعال نيز دقت داشته باشيد كه در رفتار شرطی) ۴(ی  در مورد گزينه  ۳ 91   

به صورت غيرمستقيم ايـن كـار را , ماده  ولی زنبورهای عسل, كند های خود را مستقيماً به نسل بعد منتقل می ژن, ی سياه عنكبوت نر بيوه  ۱ 92   
 .دهند انجام می

  : ها بررسی سایر گزینه
گرچه رفتا ی رفتارها در جهت افزايش سود خالص انتخاب شده همه) ۲ ی  امـا همـه, كنند های متفاوتی بروز می رهای جانوری به شكلاند؛ ا
  .اند های مصرفی و افزايش سود خالص انتخاب شده ها در جهت كاهش هزينه آن
  .گيرند با هدف موفقيت در بقا انجام می, هر دو رفتار) ۳
 .كنند های فرد كمک می در نهايت به بقای ژن, هر دو رفتار) ۴
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 .ی انتخاب فرد مطابقت ندارد های ملكه، نوعی رفتار مشاركتی است و با نظريه داری زاده ماده در نگهرفتار زنبورهای عسل   ۴ 93   

های دائمی كه هـيچ سـود و زيـانی  گيرد كه از محرک در اين نوع رفتار، جانور ياد می. است عادی شدنترين نوع يادگيری،  منظور از ساده  ۳ 94   
  . نظر كند برای او ندارند، صرف

  : ها یر گزینهبررسی سا
  .است رفتار غريزیاشاره دارد كه نوعی  الگوی عمل ثابتاين گزينه به ) ۱
  .شود ، رفتار بدون وجود محرک شرطی انجام نمیشرطی شدن كالسيکدر ) ۲
  .، انجام يک عمل يا رفتار خاص، منجر به دريافت پاداش يا تنبيه خواهد شدشرطی شدن فعال يا آزمون و خطادر ) ۴

  .   شود ها به منابع محدود می بر اثر رقابت، دسترسی گونهمطالعات ژوزف كانل، نشان داد كه   ۴ 95   
 .ها است تر از شش ها كم در آن O2شده وجود دارد، بنابراين غلظت های هوادار پيشين، هوای تهويه در هنگام دم، در كيسه  ۴ 96   

  : ها بررسی سایر گزینه
  . های هوادار گيرد، نه در كيسه انجام می ها ششتنفسی در  تبادل گازهایتوجه كنيد كه  )۱
  .رود ها می طور مستقيم به شش از هوای دم، به %30حدود )۲
گم ندارند, پرندگان) ۳   .ديافرا

ها  سـاير گزينـه. شـود می های هوادار پيشين كيسهوارد  ها شش، در هنگام دم جديد، از ی حاصل از دم قبلی شده هوای تهويهدر پرندگان   ۲ 97   
 .اند كامالً صحيح

كسيد كربنی كه در بافت درصد دی ۲۳تقريباً   ۱ 98    در واقـع،[شـود  تركيـب می) نه گروه ِهم( هموگلوبينصورت مستقيم با  شود، به ها توليد می ا
CO2 گردد به بخش گلوبين متصل می[ . 

  : ها بررسی سایر گزینه
كسيژن است در آب، بسيار سريع CO2سرعت انتشار )۲   .تر از ا
Hهای هوايی، اسيد كربنيک به های كيسه در مويرگ) ۳ O2 وCO2 تجزيه شده وCO2 شود های هوايی منتشر می حاصل به داخل كيسه.  
ها كـه غلظـت مانـده در شـش های هوايی است؛ زيرا هنگام دم، هوای جاری با هـوای باقی تر از كيسه كمی بيش, در اتمسفر O2فشار )۴

CO2 شود و در نتيجه فشار آن باالتر است، مخلوط میO2 يابد كاهش می.  
توجه كنيد كـه پپسـين، . شوند حاصل می هاگليسريد دیو  هامونوگليسريد، چربهای اسيدگليسريدها،  بر تری  ليپاز لوزالمعدهاز تأثير   ۳ 99   

 .شود نشاسته نيز مالتوز ايجاد میاز تأثير پتيالين بر . كند تجزيه می) نه آمينواسيدها(تر پپتيدی  های كوچک ها را به مولكول پروتئين

ی راه  سمت بـاال حركـت كـرده و دهانـه بندد؛ زبان كوچک نيز به سمت پايين رفته و راه نای را می گلوت به ، اپیاستفراغو بلع هنگام عمل   ۱ 100   
گهانی راه نای در شروع سرفه يا عطسه نيز راه نای بسته می. بندد بينی را می در . گـردد  ، هوا با فشار خارج میشود، اما سپس با باز شدن نا

 .شود ضمن، در عطسه، زبان كوچک به پايين كشيده می

گـره زايـش تحريكـات طبيعـی قلـب در . ی بين دو بطن و گره دهليزی ـ بطنـی نسـبتاً كـم اسـت سرعت انتشار تحريک در الياف ديواره  ۱ 101   
  .   گيرد  انجام می پيشاهنگ

 . شوند منقبض می) اسكلتی(م و سينه های شك در انعكاس استفراغ، ماهيچه  ۴ 102   

  : ها بررسی سایر گزینه
  . ]شود در واقع، اين هورمون از دوازدهه ترشح می[شود  كه از آن ترشح می كند، نه اين بر پانكراس اثر می, هورمون سكرتين )۱
  .شوند مینام كلی پپسينوژن خوانده  پروتئاز است كه به چندی معده شامل  های شيره آنزيم )۲
  .است پيوندی یآسترهمراه  به بافت پوششیی گوارش، شامل  لوله مخاط) ۳

پوشـاند و كشـش  ها را می ايـن كيسـه داخلـی سطحشود،  های هوايی ترشح می ی كيسه های ديواره سلول برخیاز  سورفاكتانتنام  ای به ماده  ۴ 103   
ی  های پوششـی سنگفرشـی سـاده، ديـواره سلول. كند می تسهيلها را  طبيعی آن شدن بازدهد و  می كاهشها را  ی آن پوشانده مايعسطحی 

غشـای پايـه، . وجـود دارد پايـه غشاینام  دانيم كه در زير بافت پوششی، بخشی به دهد و می های انسان را تشكيل می های هوايی شش كيسه
 .چسبناک ساكاريدهای پلیو  ای رشته های پروتئينای است از  دارد و اين غشا شبكه های زيرين آن، متصل نگه می بافت پوششی را به بافت

  .   اند ی صفرا در سمت راست بدن قرار گرفته ی كور و كيسه كولون باالرو، روده. بدن قرار دارد چپدر سمت  كارديای  دريچه  ۲ 104   
معـده را نيـز  داخلـی فـاكتورو  كلريدريک اسيدعالوه بر آنزيم، ترشح ) كاردياهای نزديک  مانند غده(از پيلور در معده  باالترهای  غده  ۲ 105   

از  B12، ويتامينمعده فاكتور داخلیچنين در اثر كاهش  ، هميابد كاهش می كلريدريک معدهترشح اسيدها  با تخريب آن. برعهده دارند
ی  هـای شـيره های قرمز خون مورد نياز بدن استفاده كرد؛ امـا چـون آنزيم گلبولتوان از آن برای ساخت  روده جذب نشده و در نتيجه نمی

 .متوقف نخواهد شد پپتيدهای كوچکبه  ها پروتئينشود، تبديل  نيز ترشح می پيلورهای مجاور  معده از غده
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ی بزرگ و  ی سلولز در روده كننده های تجزيه بتر از گاو است؛ زيرا ميكرو ی باريک اسب و فيل بيش ه نشده در رود مقدار سلولز و مواد تجزيه  ۳ 106   
 . شود از معده آغاز می) نشخواركنندگان(ی سلولز در دستگاه گوارش گاو  كه تجزيه ی كور اسب و فيل قرار دارند، در حالی روده

كتری  ۱ 107      .   كنند زندگی می) ۳ی  شماره( نگاریو ) ۵ی  شماره( سيرابیی سلولز، عمدتاً در  كننده های تجزيه با
 .معده قرار دارد پشت، لوزالمعده در پايين و )۱(كتاب زيست و آزمايشگاه  ۵۷ی  در صفحه ۴ـ۴با توجه به شكل   ۳ 108   

گر به شكل   ۱ 109    های شـكل را مطالعـه نماييـد، متوجـه  مراجعه كنيد و به توضيح زير آن توجه كنيـد و نوشـته) ۱(زيست و آزمايشگاه  ۶ـ۲۸ا
و نيـروی  چسـبی هم، نيـروی )شـود صورت بخار كه باعـث كشـش آب می خروج آب به( تعّرقاهيد شد كه اين شكل به مواردی نظير خو

 .ی موارد را از آن برداشت كرد توان بقيه اشاره دارد، ولی نمی دگرچسبی

دانيم در  چنين می هم. است نوار قلب در QRSموج  معادلهاست كه  های الكتريكی در بطن ، مربوط به انتشار پيامشده دادهشان شكل ن  ۳ 110   
انجـام  بعد از گذر پيام الكتريكیكمـی  قلب انقباضدانيم  شود و نيز می منتقل می ای بافت گرههای  قلب، پيام الكتريكی از طريق رشته

اموش كرد كه در هنگام انقباض اين را نيز نبايد فر. شوند منقبض می ها بطن، QRSموج  از پسبگوييم بالفاصله  توانيم میشود؛ پس  می
  .يابد می كاهشيافته تا خون تخليه شود و سپس فشار،  افزايشها  فشار داخل بطن ابتداها،  بطن
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