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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır 
(2.5 saat).

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 80 soru vardır.

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

این مناطق قصد دارند خود را به محلی   ----هزاران تن از 
                                                             .امن برسانند

A) B) C)

E)D)

 صالحان کاهنان عارفان

 ساکنان عاقالن

"نیل آرمسرتونگ" نخستین انسانی که بر کرۀ ماه قدم 
                                  در گذشت.  ----  ٨٢گذاشت، در 

A) B) C)

E)D)

 ساله سالگی سال

 ساملند سالی

دود سیگار واکنش طبیعی رسفه  ---- قرار گرف کودکان در 
                                              را تضعیف می کند.       

A) B) C)

E)D)

 عرض معروض معرض

 معارض عارض

1.

2.

3.

کارگران یک ایستگاه در دست ساخت مرتو در شهر 
مرتی زمین یک عاج ماموت پیدا  ١٢ ---- دوسلدورف، در 

 کردند.   

A) B) C)

E)D)

 عمق عمیق تعمیق

ق تعّمق  اع

ارک دوچرخه سواری درصد از ساکنان پایت ٣٥حدود  خت دا
از اتومبیل  ---- را به سیستم حمل و نقل درون شهری یا 

                                        شخصی ترجیح می دهند.     

A) B)

C) D)

E)

هاستعان  استعاذه 

 استشاره استخاره

 استفاده

بسیاری از مردمان آسیای رشقی به تأثیر گروه خونی در 
                           د.               خود باور دارن ---- زندگی 

A) B)

C) D)

E)

 روزی روز به روز

زانهو ر  روزگار  

 روزه

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

من و همۀ آنهایی که در غروب آن روز رسد آغاز بهمن ماه 
ن یکی نبو  ----به شهر تهران                           د.    هدف

A) B) C)

E)D)

 گرفتیم شدیم باختیم

یمافتاد آمدیم  

     ----اصطالح گردشگری روستایی در کشورهای مختلف 
                                            معانی متفاوتی است.     

A) B) C)

E)D)

 دارای برگرفته ویژگی

 به لحاظ شمول

امیمی دهند تعداد ---- گاهی کسانی از اهل قلم  ی یا 
 نوشته های خود را با نام های مستعار چاپ کنند.           

A) B) C)

E)D)

 تشکیل ترتیب ترویج

 ترجیح تدریس

7.

8.

9.

ای  ہنام مستعار جایگاه ویژ ---- م در ترجمه و مرتجمی ه
                                         دارد.                               

A) B) C)

E)D)

اتخاذ                     امتداد اتصال

 گرفتگی درگیری

او از قدرت تفکر است. ---- ویژگی اساسی انسان   

A) B)

C) D)

E)

 برداشت برخورد

 برپایی برخورداری

 برازندگی

می شود که فرد وضع خود را با اوضاع  ----رفتار اخالقی 
هنگ سازد. عی ه                                               اجت

A) B) C)

E)D)

مایل   مسبب متعلق 

 موجب متوجه

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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قرار می دهد. ---- مؤلف کتاب ابتدا دو موضوع را مورد   

A) B) C)

E)D)

 بازجویی بررسی بازرسی

 بازسازی برداشت

استعداد و  ----طرح مسایل در هر سطح باید متناسب 
                          تجربیات افراد باشد.                          

A) B) C)

E)D)

 بر جز با

 در از

توی یخچال سوختگیش  بگذاریش ----اگر غذا سوخته باشد 
ی شود .                                                          درست 

A) B)

C) D)

E)

 هر قدر هم روی هم رفته

 مثل این که به هر تقدیر

 چندان

13.

14.

15.

فردا در  ---- جهانی کشتی آزاد  یرقابت های قهرمان
.                        ه رسپوشیدۀ آتاتورک آغاز می شودورزشگا

A) B) C)

E)D)

 برای در با

 بر از

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

این آب ها به  ----  )17(سه چهارم سطح زمین را آب گرفته، 
با آب دریا و اقیانوس نه می شود . ---- ) 18(ی  یهیچ درد

فقط . کرد، نه شست و شو و نه حتی کشاورزی ----  )19(رفع 
که بعدش بتوانید با  ---- ) 20(می توان تویش شنا کرد، به این 

آب دریا را از پوستتان  ---- ) 21(آب شیرین دوش بگیرید و 
  .  محو کنید

 

A) B) C)

E)D)

 که چرا که اما

 چون اگرچه

A) B) C)

E)D)

 ماند خورد آید

 باشد سازد

A) B) C)

E)D)

 عطش مالل معیشت

 جوع مرضت

A) B) C)

E)D)

 سان نسق درجه

 رشط اعتبار

17.

18.

19.

20.

A) B) C)

E)D)

رتأث عکس  بقیه 

 آثار طراوت

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

موسیقی سنتی و  ----  )24(زودی کنرست هایی در به : خرب گفت

می  ---- ) 26(از آن به زلزله زدگان آذربایجان  ----) 25(در آمد 
  .  یابد

 

به گزارش همشهری آنالین، (22) ---- از سایت خانۀ موسیقی، 
داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانۀ موسیقی ایران با (23) ----  این 

یش های برج میالد تهران برگزار خواهد شد که  پاپ در سالن ه

A) B)

C) D)

E)

 بنا بر در رابطه

ۀبه گفت به نقل  

 یکی

A) B) C)

E)D)

 اعالمیه اعالن اعالم

 انتقال اطالع

A) B) C)

E)D)

 زمینه میدان مضمون

 مباحث موارد

22.

23.

24.

A) B) C)

E)D)

 وارد حارض مشمول

 حاصل مربوط

A) B)

C) D)

E)

 اختصاص اختتام

 مد نظر اقدام

 تشکیل

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

خود را از مولوی بیشرت می  ۀایرانیان و فارسی زبانان بهر 
                      .                                          ---- دانند، 

A)

B)

C)

D)

E)

ی توان  به پرسش این که چرا او به شعر روی آورد، 
                                                   پاسخ قطعی داد

 ه اندچراکه اشعار او به زبان فارسی رسوده شد    

 چراکه آثار او به زبانهای گوناگون ترجمه شده اند

انسان ها او را متعلق به خود می دانند  زیرا همۀ  

چون زبان فارسی در آن زمان تا هندوستان رواج پیدا 
                                                            کرده بود

. ---- از آنجا که همیشه در اینجا نیستم،   

A)

B)

C)

D)

E)

نشست ها رشکت کنم ۀی توانم در هم  

 چرا که من همیشه در مسافرت هستم

 با این که خیلی می خواهم با ش بیشرت آشنا بشوم
 قادر نیست که همیشه اینجا باشد

 شهر ما باز با مشکل کمبود آب روبرو خواهد شد

27.

28.

های ایرانی کهنرتاز قالیبافی و سفالگری   .---- که  هستندین ه  

A)

B)

C)

D)

E)

  اندتابهای مهمی را زیور بخشیده صفحات ک

فرش قدیمرتین فرش های ایران نگاهداری می  ۀدر موز 
                                                         شوند        

 قالی بافی شغلی است رسگرم کننده

انداز دوران های پیش از تاریخ تا زمان ما پایدار مانده   

های اسالمی است   ه خوشنویسی نیز از قدیمرتین ه

در جهان به صورت عینی دیده می شود، واقعیت نام  آنچه
                                                                 .----دارد، 

A)

B)

C)

D)

E)

واقعیت در فارسی به معنای اصالت داش واقع و یا 
                              عبارت است از آنچه حصول دارد

نه این که فلسفه در پی اثبات و یا همگانی ساخ 
 حقایقی است                                                     

طور مثال، اینکه درخت از جمله گیاهان است، به و به 
                                            امر واقعی اشاره دارد

واقع جهان بینی انسان ها با یکدیگر فرق دارد در   

ی کنند، این یک واقعیت تلخ  با آن که بعضی ها باور 
                                                                 است

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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و نتوانستند بر این موضوع غلبه کنند.  ----   

A)

B)

C)

D)

E)

بازی کنان تیم ملی ترکیه در طول مسابقه فشار و 
                                             داشتنداسرتس زیادی 

باید فضای رقابت های جهانی را به سود خود کنرتل 
 کنند                                                                 

ر آورده کنندشاید در این مسابقه انتظارات را ب  

بازی کنان ملی ما در جریان دیدار با انگلستان، اگرچه 
 قویرت به نظر می رسیدند                                       

به آسانی حریف خود را وی که  ودانتظار می ر 
 شکست بدهد                                                    

علی حسینی، ورزشکار ایرانی در مسابقات وزنه برداری 
       .  ----موفق شد که ، کیلوگرم ٧٥یک و در دستۀ پاراملپ

A)

B)

C)

D)

E)

 ٢٢٠وزنه بردار ایران برای حرکت دوم درخواست وزنۀ 
                                                        کیلویی کرد 

حسینی در دستۀ منهای هفتاد و پنج کیلوگرم مردان 
                             کیلوگرمی را مهار کرد  ٢٢٥وزنۀ 

ورزشکاران مرص و چین به ترتیب به مقامهای دوم و 
                                                        سوم رسیدند

دی هم به در چند روز گذشته جلیل باقری و نادر مرا
                                   مدال طال دست یافته بودند 

صاحب مدال طال شود و چهارمین مدال طالی ایران را 
                              در پاراملپیک لندن به دست آورد

31.

32.
بود، به هنگام برگش دید مردی که برای خرید بیرون رفته 

.               ----همسایه اش در حال سوخ است  که خانۀ  

بود، به هنگام برگش دید مردی که برای خرید بیرون رفته 
.               ----همسایه اش در حال سوخ است  که خانۀ  

A)

B)

C)

D)

E)

 در چنین اوضاع باید هرچه زودتر از منطقه دور شویم

و مثل اینکه از دودکش کارخانه بر روی شهر زهر می 
                                                                 بارید

متی اما مرد پیر تا حاال ظوفانی به این هول و عظ
                                                           ندیده بود

ن می رود  و شعله های آتش از آن به آس

و همه وسایل خانه اش را در این آتش سوزی از دست 
                                                        داده بودند 

ری تلقی می  از نظر پزشکی فشار خون پایین وقتی بی
.                          ----  شود که ایجاد عالیمی داشته باشد  

A)

B)

C)

D)

E)

ند که شایعرتین علت بود پزشکان همچنین معتقد
                   فشار خون پایین کاهش حجم خون است

و در این که چرا اعضای بدن در معرض صدمه دیدن 
                                                قرار می گیرد       

که طی آن نشان داده شود که به اندام ها خون رسانی 
ی شود                                           مطلوب انجام 

اول  ۀپزشکان برای درمان فشار خون پایین در وهل
کافی از پروتئین را توصیه می کنند                ۀاستفاد  

ک به انداز کسانی که   ۀفشار خون پایین دارند باید از 
                                              کافی استفاده کنند 

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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. ---- اه آینده مدت اعتبار پاسپورت من منقضی می شود، م  

A)

B)

C)

D)

E)

پس بنا به گفتۀ پلیس راه می توانم بدون هیچ مشکلی 
                                                    رانندگی کنم    

 زیرا من سالهای سال به خارج سفر نکرده ام

ام  و خوشبختانه مدت اعتبار گواهینامه ام هنوز 
                                                         نشده بود  

دید کنم، زیرا  بنابر این در ارسع وقت باید آن را 
            به خارج خواهم داشت     امسال سفر زیادی 

اولین بار است که برای گرف پاسپورت مراجعه می 
ی دانم                               کنم و رشایط را درست 

هنگامی که سخن از افزایش جمعیت در محافل آکادمیک به 
           . ---- صورت مستقیم یا غیر مستقیم مطرح می شود، 

A)

B)

C)

D)

E)

سالهای  جمعیت هم جامعه شناسان را پدیدۀ انفجار
 سال به خود مشغول می کند                                 

اً منفی متوجه این مسئله بالفاصله بازتاب های عمدت
                                                            می شود 

سیاست های کنرتل جمعیت موجب شده است نرخ 
       رشد جمعیت در اروپا به شدت کاهش یابد

با این حال افزایش جمعیت در کشورهای صنعتی 
                             شده، امری است غیر منتظره

همه از تورم باال و رشایط نابه سامان اقتصادی صحبت 
                                                   می کنند

35.

36.

 37. - 42.  sorularda, verilen Farsça cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Farsça cümleyi bulunuz.

به نظر می رسد، با سپری شدن تعطیالت تابستانه در اروپا، 
ام فرار از بحران یورو را  سی نیمه  دولتمردان آملان دیپل

                                            دو باره آغاز خواهند کرد.  

A)

B)

C)

D)

E)

Görüldüğü gibi, Avrupa’da yaz tatilinin sona
ermesiyle birlikte Alman devlet adamlarının
öncülüğünde sürdürülen Avro krizinden kaçış
diplomasisi yeniden başlatılıyor.

Görünen o ki Avrupa’da yaz tatilinin sona ermesiyle
birlikte Alman devlet adamları, Avro krizinden kaçış
konusundaki yarım bıraktıkları diplomasiyi yeniden
başlatmak istiyorlar.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Avro krizinden
kaçış konusundaki yarım kalan diplomasi, Alman
devlet adamları tarafından yeniden başlatılacak gibi
görünüyor.

Görünen o ki Alman devlet adamları Avrupa’da yaz
tatilinin başlamasını fırsat bilerek Avro krizinden
kaçış diplomasisini yeniden başlatacaklar.

Görünen o ki Avrupa’da yaz tatilinin sona ermesiyle
birlikte Alman devlet adamları, Avro krizinden kaçış
konusundaki yarım kalmış diplomasiyi yeniden
başlatacaklar.

37.
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یک نظرسنجی که در مرص انجام شد، بیش از  تیجۀبنا به ن
نصف مردم از رشکت محمد مرسی رییس جمهور این کشور 

    در اجالس رسان جنبش عدم تعهد در ایران استقبال کردند. 

A)

B)

C)

D)

E)

Mısır’da halkın yarıdan fazlasının oyunu alarak
cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin İran’da
düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi liderler zirvesine
katılması, bu ülkede geniş yankı buldu.

Mısır’da yapılan bir anketin sonucuna göre, ankete
katılanların en az yarısı, bu ülkenin cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi’nin İran’da düzenlenen
Bağlantısızlar Hareketi liderler zirvesine katılmasına
karşı çıktı.

Mısır’da yapılan bir anketin sonucuna göre, halkın
yarıdan fazlası, bu ülkenin cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi’nin İran’da düzenlenen
Bağlantısızlar Hareketi liderler zirvesine katılmasını
olumlu karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, düzenlettiği
ankete göre halkın yarıdan fazlasının, kendisinin
İran’da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi liderler
zirvesine katılmasını olumlu bulması üzerine bu
zirveye katılmaya karar verdi.

İran’da yapılan bir anketin sonucuna göre, halkın
tamamına yakını, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi’nin İran’da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi
liderler zirvesine katılmasını olumlu karşıladı.

38. ثر بر ارتقای فرهنگ ؤ در این که کتاب خوانی بسیار م
جامعه می باشد شکی نیست ولی این توقع که گسرتش 

در جوامع امروزی وظیفۀ یک نهاد  فرهنگ کتاب خوانی
                                  باشد انتظاری غیر عقالنی است.  

A)

B)

C)

D)

E)

Kitap okumanın toplumun kültür düzeyini
yükseltmede çok etkili olduğundan kuşku yoktur ama
günümüz toplumlarında kitap okuma kültürünün
geliştirilmesinin bir kurumun görevi olması gerektiği
beklentisi akla aykırı bir beklentidir.

Kitap okuma, hiç kuşkusuz toplumun kültür düzeyini
yükselten etkenlerdendir ama söylenenlerin aksine,
bu kültürün günümüz toplumlarına kazandırılması
sadece bir kurumun tek başına üstesinden
gelebileceği bir iş değildir.

Kitap okuma alışkanlığı insanların kültürel
düzeyleriyle yakından ilgili olup günümüz
toplumlarında okumanın yaygın bir alışkanlık hâline
getirilmesini sadece resmî bir kurumun görev ve
sorumluluğu olarak görmek pek akılcı olmaz.

Kitap okuma, toplumun kültür düzeyini yükselten
önemli etkenlerden olsa da günümüz toplumlarında
okuma alışkanlığının kazandırılmasında resmî
kurumların çalışmaları tek başına pek olumlu sonuç
vermemektedir.

Kitap okuma kültürü günümüz toplumlarında
üzerinde çok durulan konulardan olup bazı ülkelerde
bu kültürü yaygınlaştırmak için belirli bir kurum
görevlendirilmiştir ama bu iş için tek bir kurumun
yeteceğini düşünmenin akla aykırı olduğundan
kuşku yoktur.

39.
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1989 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü,
çeşitli ülkelerden uzmanların katılımıyla Paris’te bir
konferans düzenlemişti.

A)

B)

C)

D)

E)

با  ۱۹۸۹اقتصادی در سال  سازمان همکاری و توسعۀ
رشکت متخصصان کشورهای مختلف از رشق و غرب 

.                                          در پاریس تأسیس شد  

اقتصادی  ۀدر کنفرانسی که سازمان همکاری و توسع
در پاریس برگزار کرده بود، متخصصان ۱۹۸۹در سال 

                         .    کشورهای مختلف رشکت داشتند

با درخواست متخصصان کشورهای  ۱۹۸۹در سال 
مختلف، سازمان همکاری و توسعة اقتصادی کنفرانسی

                  .                  در پاریس تشکیل داده بود

اقتصادی در  ۀسازمان همکاری و توسع ۱۹۸۹در سال 
پاریس کنفرانسی با حضور متخصصان کشورهای 

                                     .  داده بودمختلف تشکیل 

تا  ۱۹۸۹اقتصادی از سال  ۀسازمان همکاری و توسع
هایی با حضور متخصصان کشورهای  امروز کنفرانس

                      .                   مختلف تشکیل می داد

40. Yıllardır, strateji uzmanları ve siyaset yorumcuları,
gelecekteki bölgesel savaşların petrolden değil,
sudan kaynaklanacağını söylüyorlar.

A)

B)

C)

D)

E)

با آنکه اسرتاتژیست ها و تحلیلگران سیاسی می گویند، 
جنگ های منطقه ای آینده از آب رسچشمه خواهند 
گرفت، هنوز هم نفت به عنوان علت جنگ در ردیف 

                                                      .اول قرار دارد

اسرتاتژیست ها و تحلیلگران سیاسی منشأ  ۀبنا به گفت
های گذشته  سالدر جنگهای منطقه ای و جهانی 

.                                 بیشرت آب بوده است تا نفت  

چند سال اخیر اسرتاتژیست ها و تحلیلگران سیاسی  
هشدار می دهند که جنگ های منطقه ای آینده نه از

.    نفت و انرژی، بلکه از آب رسچشمه خواهند گرفت  

در این سال ها، اسرتاتژیست ها و تحلیلگران سیاسی 
در این که جنگ های منطقه ای آینده نه از نفت، 

گرفت، متفق القول بلکه از آب رسچشمه خواهند 
                                                            .  هستند

اسرتاتژیست ها و تحلیلگران سیاسی می  ،هاست سال
گویند، جنگ های منطقه ای آینده نه از نفت، بلکه از 

                                  .آب رسچشمه خواهند گرفت

41.
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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin
güneydoğusunda kömürle çalışan termik santraller
kurulması konusunda 12 milyar dolarlık bir anlaşma
imzaladı.

A)

B)

C)

D)

E)

 ۱۲ترکیه و امارات عربی متحده قرار است یک قرارداد 
میلیارد دالری در خصوص احداث نیروگاه های حرارتی 

.        با سوخت زغال در جنوب رشق ترکیه امضا کنند  

میلیارد  ۱۲ترکیه و امارات عربی متحده یک قرارداد 
دالری در خصوص راه اندازی نیروگاه های انرژی هسته 

            .   ترکیه امضا کردند ای در جنوب رشق

میلیارد  ۱۲ترکیه و امارات عربی متحده یک قرارداد 
دالری در خصوص احداث نیروگاه های حرارتی با 

        .   سوخت زغال در جنوب رشق ترکیه امضا کردند

ترکیه و امارات عربی متحده یک  ،گفته می شود
روگاه میلیارد دالری در خصوص احداث نی ۱۲قرارداد 

های حرارتی با سوخت زغال در جنوب رشق ترکیه 
                                                 .    امضا کرده اند

میلیارد  ۱۲ترکیه و امارات عربی متحده یک قرارداد 
دالری در خصوص تأمین زغال برای نیروگاه های 

                    .  حرارتی جنوب رشق ترکیه امضا کردند

42.
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

آذربایجان به  ۀعاشیق حسن اسکندری، خنیاگر نامی منطق
زودی آلبومی از نواخته ها و خوانده های خود را به بازار 

به نقل  خربگزاری ایلنابه گزارش . موسیقی عرضه خواهد کرد
از پایگاه اطالع رسانی موسیقی ایران، عاشیق حسن اسکندری 

هم اکنون مشغول تهیه و انتشار : ضمن اعالم این خرب گفت
در صد  ۸۰هستم، به گونه ای که » سبالن«آلبومی با عنوان 

ام رسیده و شعرها در شورای شعر دفرت موسیقی  کار به ا
ته های آینده برای من طی هف: وی ادامه داد. اندتأیید شده 

دفرت  ۀاخذ مجوز کل اثر به تهران خواهم آمد و با تأییدی
اماً به زبان آذری است، در بازار  موسیقی این اثر را که 

موسیقی نواحی  ۀاین خوانند. موسیقی منترش خواهم کرد
من کنار انتشار این اثر، مشغول آمادگی : آذربایجان افزود

آلبوم دیگری نیز هستم که امیدوارم تا پایان سال منترش 
                                                                    .     شود

.---- ۀموضوع این م در بار    

A)

B)

C)

D)

E)

ندری استآلبوم جدید عاشیق حسن اسک  

 رشح حال عاشیق حسن اسکندری است

آذربایجان است ۀخنیاگری در منطق  

دفرت موسیقی ایران است ۀکارنام  

 موسیقی سنتی زبان آذری است

، این گزارش را  . ----  اری ایلناخربگز بنابر این م  

A)

B)

C)

D)

E)

ربایجان نقل کرده استاز پایگاه اطالع رسانی موسیقی آذ  

استری پخش کرده به زبان آذ  

 از سایت عاشیق حسن اسکندری نقل کرده است
 از پایگاه اطالع رسانی موسیقی ایران نقل کرده است
 از رسانه های خارجی گرفته است

43.

44.
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.----از این م معلوم می شود که   

A)

B)

C)

D)

E)

در صد آلبوم سبالن به زبان آذری است ۸۰  

 برای انتشار این آلبوم گرف مجوز الزم است

شورای شعر دفرت موسیقی استحسن اسکندری عضو   

ایران شعرهای این آلبوم هنوز به تأیید دفرت موسیقی
                                                          ندنرسیده ا

اندشعرهای این آلبوم در تهران نوشته شده   

45. .---- بنابر این م عاشیق حسن اسکندری   

A)

B)

C)

D)

E)

خواهد گرفتتا پایان سال مجوز این آلبوم را   

 مشغول تهیه آلبوم دیگری هم می باشد

 به فکر آمادگی آلبوم دیگری نیفتاده است
 در پایان سال به تهران خواهد رفت

 از فروش آلبوم خود خیلی امیدوار است

46.
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

ی انگلیسی با » راس کینگ«به گزارش ایسنا،  کارشناس آثار ه
ًال  خودبررسی های  به این نتیجه رسیده است که احت

دو خود نگاره را به » شام آخر«لئوناردو داوینچی، در تابلوی 
یون در این باره گفت، دو تن از حوار وی. تصویر کشیده است

تره ای که که سمت راست حرضت عیسی ایستاده اند، با پر 
 ۀاین پرتر . از داوینچی کشیده است، شباهت دارد» جیمز لرس«

کشیده » شام آخر«داوینچی چند سال پس از خلق شاهکار 
ی همچنین اظهار کرد، اگرچه تحلیلگران . شد این کارشناس ه

سال های زیادی در این باور بودند که داوینچی تصاویری از 
، اما هیچکس تا ستا خود را در میان آثارش کشیده ۀچهر 

                  .  را مورد بررسی قرار نداده بود» شام آخر«کنون 

ی گفت:  .----بنا بر این م یک کارشناس آثار ه  

A)

B)

C)

D)

E)

داوینچی دو » شام آخر«ممکن است در تابلوی 
                  خودنگاره را به تصویر کشیده باشد        

ی در باره تابلوی  » شام آخر«اظهار نظر منتقدان ه
ی رسد                  لئوناردو داوینچی  درست به نظر 

ی انگلیسی نیز در جستجوی خودنگاره  تحلیلگران ه
                          های داوینچی هستند                  

هنوز » شام آخر«بررسی های خود را در روی شاهکار 
ام نرسانده است        ب                                     ه ا

ودن این مدعا الزم است تحقیقات بیشرتی  برای ثابت 
 انجام داد                                                           

47.

، پرتره ای که  از داوینچی کشیده » جیمز لرس«بنابر این م
                                                              .  ---- ، است

A)

B)

C)

D)

E)

خود نگاره های  ۀبرای به دست آوردن رس نخی در بار 
ی خیلی کمک خواهد کرد    داوینچی به کارشناسان ه

اثر معروف داوینچی » شام آخر«چند سال قبل از خلق 
 کشیده شد                                                         

ی قرار   تا حاال مورد بررسی تحلیلگران و منتقدان ه
 نگرفته بود                                                         

ر تابلوی شام آخر سمت شبیه به دو حواری است که د
                             راست حرضت عیسی ایستاده اند

جلوی » شام آخر«با یکی از دو حواری که در تابلوی 
 حرضت عیسی ایستاده اند، شباهت تام دارد              

48.
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. ----از م مستفاد می شود که تحلیلگران تا حاال،   

A)

B)

C)

D)

E)

انجام » شام آخر«تحقیقات زیادی بر روی شاهکار 
                                                            داده اند

داوینچی  ۀخود نگار » شام آخر«می دانستند که در 
 وجود دارد                                                         

خود را در  ۀی دانستند که داوینچی تصاویری از چهر 
                           کشیده است میان آثارش

خود  ۀداوینچی تصاویری از چهر در این باور بودند که 
                   نکشیده است» شام آخر«را در 

جستجو نکرده » شام آخر«تصویر چهره داوینچی را در 
                                                                بودند

49. .---- خرب مبنی بر خود نگاره های داوینچی   

A)

B)

C)

D)

E)

از رسانه های انگلیسی گرفته شده است   

خربگزار انگلیسی اعالم شده است» راس کینگ«از طرف    

 توسط خربگزاری ایسنا گزارش داده شده است
ی انگلیسی چاپ  شده استدر یک مجله ه  

 در روزنامه های انگلستان چاپ شده است

50.

Diğer sayfaya geçiniz.15



 

 

 

2013-YDS İlkbahar/FARSÇA

 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

به ابتکار چند تن از محققان بریتانیایی و  ۱۹۸۱در اکترب سال 
با تشویق مالی بنیاد اروپایی علم، جلسه ای با رشکت پانزده 

بیشرت آنها . تن از متخصصان ایرانشناسی تشکیل یافت
مهمرتین . ایندگانی بودند از کشورهای اروپای غربی

یۀ تصمیمی که در آن مجمع اتخاذ شد عبارت بود از ته
. مقدمات تأسیس یک انجمن اروپایی برای مطالعات ایرانی

برای این منظور کمیتۀ موقتی مرکب از هفت عضو انتخاب 
این . تشکیل جلسه داد ۱۹۸۲شد که در آوریل و دسامرب سال 

کمیته در یکی از جلسات خود رم پایتخت ایتالیا را به عنوان 
ی تأسیس سپس گردهم آیی الزم برا. محل انجمن تعیین کرد

. ژوئن در شهر مزبور برگزار شد ۲۰تا  ۱۸انجمن در روزهای 
در این گردهم آیی به مسایل حقوقی تأسیس انجمن پرداخته 

                                                       .        شد

.----موضوع این م در بارۀ   

A)

B)

C)

D)

E)

ن جلسات آمادگی مبنی بر تأسیس یک انجمن ایرا
                                    شناسی در اروپا است        

عات ایرانی در کشورهای اروپای لاعضای کمیتۀ مطا
                                                     غربی است    

 لغو انجمن ایرانشناسی در پایتخت ایتالیا است

 ۱۹۸۲و  ۱۹۸۱کارنامۀ انجمن ایرانشناسی در سالهای 
                                                            است     

بحثهای ممتد در زمینۀ فعالیت های ارزشمند بنیاد 
                                             اروپایی علم است    

.----  ۱۹۸۱در ماه اکترب سال  ،بنابر این م  

A)

B)

C)

D)

E)

 چند تن برای تأسیس بنیاد علم در اروپا گردهم آمدند

 اولین انجمن ایرانشناسی در اروپا تأسیس یافت

بنیاد اروپایی علم از پانزده تن از ایران پژوهان را برای 
 تشکیل جلسه دعوت کرد                                      

از طرف اعضای کمیته تعیین محل انجمن ایران شناسی 
 شد                                                                   

 پانزده نفر از کارشناسان ایرانشناسی گردهم آمدند

51.

52.

Diğer sayfaya geçiniz.16



 

 

 

2013-YDS İlkbahar/FARSÇA

.----در م باال آمده است که توسط کمیتۀ موقت   

A)

B)

C)

D)

E)

از ایرانشناسان ایتالیایی خواست تا محل انجمن را 
                                                   تعیین کنند      

 شهر رم به عنوان محل انجمن ایرانشناسی تعیین گردید

 اولین کنگرۀ بین املللی ایرانشناسی در رم برگزار شد

ۀ انجمن ایرانشناسی در شهر رم تعیین شدبودج  

به عنوان مرکز بنیاد اروپایی علم  ،پایتخت ایتالیارم، 
                                                        تعیین شد   

53. .----  برای تأسیس انجمن مورد نظر ،بر اساس این م  

A)

B)

C)

D)

E)

ماه اکترب چند تا جلسۀ مهم  ۲۰تا  ۱۸در روزهای 
                                                         تشکیل شد 

ژوئن سال  ۲۰تا  ۱۸با تشویق ایتالیا در  روزهای  
                       جلسات متعددی تشکیل شد    ۱۹۸۱

باید رشایط حقوقی در آن زمان مورد بررسی قرار می 
                                                               گرفت 

در شهر رم یک ۱۹۸۲ژوئن سال  ۲۰تا  ۱۸در روزهای 
                                        گردهم آیی برگزار شد   

از نظر حقوقی موانع زیادی پیش روی متخصصان 
                                                      وجود داشت 

54.
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

طول عمر سویسی ها مرتباً طوالنی تر می شود و در سال 
ترین  پر جمعیت ،در صد از افرادی که در زوریخ ۶۰گذشته 

در . سال سن داشتند ۸۰فوت کرده اند، باالی  ،کانتون سویس
میانگین سن مرگ و میر  ۲۰۱۱تا سال  ۱۹۷۰سویس از سال 
سال به  ۷۶سال و برای زنان از  ۸۰سال به  ۷۰برای مردان از 

البته این وضعیت در همه . سال افزایش یافته است ۸۴
در شهرهای بزرگ زنان و . جاهای سویس یکسان نبوده است

ی زودتر از زنان و مردانی که در روستاها و مردان سویس
تفاوت سن مرگ . شهرهای کوچک زندگی می کنند، می میرند

و میر در روستاها و شهرهای کوچک نسبت به شهرهای 
بزرگ برای زنان یک ممیز سه و برای مردان یک ممیز هفت 

کارشناسان بر این عقیده اند که آلودگی هوا در . است
. علل کوتاهرت بودن عمر افراد استشهرهای بزرگ یکی از 

صدای زیاد علت دیگر کاهش عمر افراد در شهرها می  و رس
                                                                      .  باشد

، طول عمر در سویس  . ----بنابر این م  

A)

B)

C)

D)

E)

 به طور مرتب در حال افزایش است 

افزایش یافته استسال گذشته شصت در صد   

 طوالنی تر از سایر کشورهای اروپایی است

 در میانگین کمرت از هشتاد سال می باشد

ترین کانتون سویس، مرتباً   بجز زریخ، پر جمعیت
                                            طوالنی تر می شود    

، بین سالهای  . ---- برای زنان  ۲۰۱۱و  ۱۹۷۰بنا بر این م  

A)

B)

C)

D)

E)

سال افزایش  ۸۰سال به  ۷۰میانگین سن مرگ و میر از 
                                                         یافته است 

 میانگین طول عمر تقریباً با مردان برابر بوده است

در روستاها رشایط زندگی به نسبت راحت تر و بدون 
                                               اسرتس بوده است  

 زندگی طوالنی، خیلی اهمیت داشته است 

سال افزایش پیدا  ۸۴سال به  ۷۶میانگین طول عمر از 
                                                         کرده است 

55.

56.
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، در سویس کسانی که در روستا زندگی می  بنابر این م
                                                          .       ---- کنند، 

A)

B)

C)

D)

E)

ندتر  از کسانی که در شهر زندگی می کنند خوشوقت  

 از شهروندان سایر کشورها زودتر می میرند

شهرهای بزرگ می میرند اندیرتر از ساکن  

شهرهای بزرگ زودتر می میرند  مردماز   

مر ع کمرتاز کسانی که ساکن شهرهای کوچک هستند 
                                                    دارند             

57. . ----از م باال می توانیم نتیجه گیری کنیم که   

A)

B)

C)

D)

E)

آلودگی هوا تنها علت کوتاهی عمر در شهرهای بزرگ 
                                                                 است

آلودگی هوا و آلودگی صوتی از انگیزه های کمرت شدن 
                                     عمر محسوب می شوند    

میانگین سن مرگ و میر در روستاها و شهرهای 
           کوچک برای زنان و مردان تقریباً یکسان است  

 رس و صدای زیاد در کاسته شدن عمر تأثیری ندارد

مر در روستاها نسبت به شهرهای تفاوت طول ع
               کوچک برای مردان یک ممیز هفت است    

58.
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

در اوان جوانی پس  ، شاعر و محقق ایرانی،لطفعلی صورتگر
به هندوستان سفر کرد و  ،از استفاده از محرض اساتید زمان
آنگاه به ایران بازگشت و . دورۀ متوسطه را در آنجا گذراند

همراه با دانشجویان اعزامی به اروپا، به لندن  ۱۳۰۶در سال 
رفت و به تحصیالت عالی خود ادامه داد تا رسانجام در سال 

نامۀ دکرتی زبان و  شمسی موفق به دریافت پایان ۱۳۱۸
و سال ها در . به ایران باز گشت ادبیات انگلیسی شد و

دانشگاه تهران و نیز دانشگاه شیراز به تدریس زبان و 
از صورتگر جز مجموعۀ اشعار و . ادبیات انگلیسی پرداخت

اصول «، »تاریخ ادبیات انگلیسی«، »سخن سنجی«کتابهای 
و دو کتاب کوتاه در بارۀ شعر وصفی و » اقتصاد و تجارت

         .    انده است یجا ریادی بشعر عرفانی فارسی آثار ز

، صورتگر قبل از رف به هندوستان  بنا بر .----این م  

A)

B)

C)

D)

E)

 در لندن تحصیل کرد و انگلیسی یاد گرفت

 از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شد
شد اعزامبه اروپا برای تحصیالت عالی   

 پیش استادان زمان درس خواند
 در مدارس مختلف تدریس کرد

.----بنا بر این م لطفعلی صورتگر در شهر لندن    

A)

B)

C)

D)

E)

 دورۀ متوسطه را به پایان رسانید

 درجۀ دکرتای زبان و ادبیات انگلیسی گرفت

های ادبی انجام داد در دانشگاه های آنجا پژوهش  

» تاریخ ادبیات انگلیسی«و » سخن سنجی«های  کتاب
                       را نوشت                                     

به پایان رسانیدرا ادبیات فارسی مقطع لیسانس   

59.

60.
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از این م مستفاد می شود که لطفعلی صورتگر در 
                                                     .---- تهراندانشگاه 

A)

B)

C)

D)

E)

 به تدریس اصول اقتصاد و تجارت پرداخت
 رسالۀ دکرتی خود را نوشت

تدریس ادبیات انگلیسی شدمشغول   

 در موضوع شعر وصفی تدریس کرد

 به عنوان دانشجو خیلی درسخوان و کوشا بود

61. . --- -بنابر این م تاریخ ادبیات انگلیسی   

A)

B)

C)

D)

E)

 نام یکی از کتابهای لطفعلی صورتگر است
 اولین کتابی است که لطفعلی صورتگر خواند
 نام درسی در دانشگاه لندن است

تازه مطرح شده است شیرازدر دانشگاه   

 بهرتین کتاب لطفعلی صورتگر است

62.
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

  :مرد اول
  استخدام رسمی شدید؟

  : مرد دوم
   .فعالً کنرتات یک ساله پیشنهاد کردند... تقریباً 
  :مرد اول

 ----  
  :مرد دوم

  .قرار است اصل قرارداد اینجا نوشته شود. نامه ای داده اند









A)

B)

C)

D)

E)

 قرار است چند تومان حقوق دهند؟

 هنوز برای استخدام بنده کاری انجام نشده؟

اینجا کار می کنی؟ کدام سالاز   

.منتظر جواب کارخانه دار هستم  

 حکم قرارداد دادند؟

63.

  :رضا
  شام چی؟

  : فرخ

   .توانیم چند تا ساندویچ بگیریم بیاریم اینجا
  :رضا

----  
  :فرخ

  .عالی است، لطف ش زیاد









آماده کرده می خوریم یا می رویم بیرون یا می   اینجاشام را 

A)

B)

C)

D)

E)

.من می توانم مقداری ساندویچ بگیرم بیارم

تا حاال شامی به این لذیذی نخوردهمن باورت باشد، 
                                                                 .بودم

میز غذاخوری را چرا حارض نکردند؟پس   

من هیچ پولی ندارم تا غذا بخرم، ش دارید؟

می  ما از گرسنگی هالک ۀهمیم ده بودناهار نخور اگر 
                                                               .شدیم

64.
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  :اول زن
  .باید از سبزی فروشی سبزی آش بخریم

  : زن دوم
  ؟برگشتی بخریم، بهرت نیست

  :اول زن
----  
  :زن دوم

  .چشم خواهرجان









A)

B)

C)

D)

E)

 چرا هر روز سبزی می خریم؟

.    برای این باید مقداری برنج بخریم. پلو هم می پزم  

  .سبزی فروشی خوبی بوددر این نزدیکی ها 

               . توی صندوق عقب
               

                

ن بخریم، بگذاریم   الشاید از یادمان برود. بهرت است ا

ترجیح می دهم  .دارمنورمه سبزی را زیاد دوست قمن 
آش بخورم                                                    قطف  .

65.   :زن
ً

  .می باشندساده ولی خونگرم و با وفا 
  : مرد

  نیا آمدم؟داز کجا می دانی که من ماه تیر به  تو
  :زن

----  

تو ماه تیر یعنی برج رسطان به دنیا آمدی. این آدمها معموال  





A)

B)

C)

D)

E)

دارند؟تأثیر برجها در زندگی آدم می دانم که   

.در شناسنامه ات دیده بودم  

ی دانم .من در این زمینه چیزی   

.مثل این که روز تولدت را در شناسنامه دقیق ننوشتند  

.متولد شدم تیرراستی، من در ماه   

  : مرد اول
  در هتل به این بزرگی دو اتاق خالی ندارید؟

  :مرد دوم
  .متأسانه هیچی نداریم

  :مرد اول
 ----  

  :مرد دوم

  .می شود
در این نزدیکی ها هتل کوچکی هست. شاید آنجا اتاقی پیدا









A)

B)

C)

D)

E)

می دهیم در طبقۀ دوم اقامت داشته باشیمترجیح   .
 قیمت اتاق یک تخته چند است؟

انیم .ما می خواهیم سه روز اینجا   

 در این شهر چند هتل وجود دارد؟

 پس ما در این ساعت شب چه کار باید کنیم؟

66.

67.
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 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

محیط زیست ایران از مردم خواستند تا به دلیل مسئوالن 
آلودگی آب دریای خزر از شنا در این دریا پرهیز کنند.      
A)

B)

C)

D)

E)

به ویژه بچه ها از شنا کردن در مردم و است و باید 
ایند                                      .  این دریا خودداری 

مسئوالن می گویند، آب دریای خزر امسال خیلی آلوده 

گردش در سواحل دریای خزر از مردم خواستند، از 
                                   .   پرهیز کنند آنجادر  کردن

مسئوالن محیط زیست ایران به علت آلودگی محیط 

مسئوالن محیط زیست ایران به خاطر آلودگی سواحل 
گیران خواستند تا از ماهی یهدریای خزر از ما

گیری در  
ایند                                           .  این دریا احرتاز 

مسئوالن محیط زیست ایران به خاطر آلوده بودن آب 
دریای خزر از مردم خواستند، از شنا کردن در این دریا 

                                                  .       احرتاز کنند

مردم به علت آلودگی آب دریای خزر از شنا کردن در 

                                      .    این مشکل را حل کنند

این دریا پرهیز می کنند و از مسئوالن می خواهند تا

68.

امی شهروندان سعودی در  سفارت عربستان در بیروت از 
ایندلبنان خواسته است تا              .فوراً این کشور را ترک 

A)

B)

C)

D)

E)

امی منسوبین خاندان  سفارت عربستان در بیروت از 
سعودی در لبنان خواسته است تا فوراً این کشور را 

                                                   .        ترک کنند
 

اتباع سعودی مقیم  ۀسفارت عربستان در بیروت از هم
لبنان خواسته است که هرچه زودتر از این کشور خارج 

                                                              .  شوند

دولت لبنان از کار کنان سفارت عربستان و شهروندان 
این کشور در بیروت خواسته است تا فوراً از این کشور

                                                    .    خارج شوند

خود در لبنان  لت عربستان از کار کنان سفارتخانۀدو 
خواسته است تا هر چه زودتر کشور لبنان را ترک

                                  .                             گویند

اتباع خود که در این  ۀسفارت لبنان در عربستان از هم
کشور مقیمند خواسته است تا در ارسع وقت عربستان 

                                                  .     را ترک کنند

69.
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کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به منظور بررسی روند 
برگزاری شانزدهمین اجالس رسان غیر متعهدها در تهران با 

اجالس نشست فوق العاده برگزار  ۀمسئوالن برگزار کنند
                                                             .            کرد

A)

B)

C)

D)

E)

برگزار کنندگان شانزدهمین اجالس رسان غیر متعهدها 
در تهران با کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تشکیل

ش آمده در اینمشکالت پیتا  ندفوق العاده داد ۀجلس
                                         .کنند حلآیی را  گردهم

مجلس ایران برای بررسی روند  ۀکمیسیون امور خارج
های مربوط به شانزدهمین اجالس رسان غیر  آمادگی

متعهدها در تهران با دست اندرکاران امنیت کشور 
                              .  فوق العاده تشکیل داد ۀجلس

کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با برگزارکنندگان 
غیر متعهدها در تهران  شانزدهمین اجالس رسان

فوق العاده داد تا روند برپایی این  تشکیل جلسۀ
                                   .   دنآیی را بررسی کن گردهم

زمان برگزاری  مسئوالن برگزار کننده برای این که
شانزدهمین اجالس رسان غیر متعهدها در تهران را 
بررسی کنند، با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس

.                   ایران تشکیل نشست فوق العاده دادند  

مجلس ایران به منظور بررسی نتایج ویژۀکمیسیون 
شانزدهمین اجالس رسان غیر متعهدها در تهران با

شورهای عضو این سازمان نشست فوقمسئوالن ک
                                   .              العاده برگزار کرد

70. مسئوالن دولت موریتانی گفتند  خربگزاری ها،بنا به گزارش 
ری ساکنان و اسناد این کشور بار اول  که آژانس ملی رسش

ری اهالی صحرا ساکن موریتانی پرداخت            .به رس ش

A)

B)

C)

D)

E)

به گفتۀ دولتمردان  خربگزاری ها،بر اساس خرب 
ری ساکنان و اسناد این موریتانی، آژانس ملی رسش

صحرا ساکن کشور اولین دفعه است که اهالی 
ری قرار داد  .                         موریتانی را مورد رسش

آمده است که مسئوالن دولت  هادر سایت خربگزاری 
ری ساکنان و  موریتانی  بار اول از آژانس ملی رسش
ری اهالی صحرا  اسناد این کشور خواستند تا به رس ش

                                      .   ساکن موریتانی بپردازد

ری مسئوالن  خربگزاریهابنا به گزارش  آژانس ملی رسش
ساکنان و اسناد موریتانی گفتند که دولت این کشور

ری اهالی صحرا ،بار اول تصمیم گرفته است به رس ش
                               .   ساکن موریتانی پرداخته شود

در کشور موریتانی  های مختلفبه گزارش خربگزاری 
ری ساکنان و اسناد این  مسئوالن آژانس ملی رسش
ری اهالی صحرا ساکن کشور اولین بار موفق به رس ش

                                                  . موریتانی شدند

مسئوالن دولت موریتانی  خربگزاری هابنا به گزارش 
ری  ساکنان و اسنادگفتند که اقدام آژانس ملی رسش

ری اهالی صحرا ساکن موریتانی  این کشور برای رس ش
           .  این دفعه نیز به نتیجۀ مطلوبی نرسیده است

71.
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 72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

یعنی حرف نشانه در فعل متعدی، یکی از » را«موضوع  
پیچیده
. ---- . است ترین موضوعات دستور زبان فارسی 

چرا
که تشخیص محل کاربرد آن مستلزم آشنایی با روح زبان  

  است و بستگی به وضع و موقعیت مفعول رصیح پیش از
                                                               .     آن دارد

A)

B)

C)

D)

E)

حقیقت این است که بعد از یای نکره هم برحسب 
وع بحث ما هم درضآورد و مو » را«مورد می توان 

                                   است  » را«اینجا همین نوع 

پیچیده است زیرا به آسانی قاعده پذیر نیست و هر 
قاعده ای که برای آن پیدا می کنید، باز ممکن است

                                        تثناهایی داشته باشد  اس

از این پیچیدگی می توان به طور کلی افعال متعدی را 
   که مفعول رصیح دارند شناخت                            

موضوع حروف ربط در زبان فارسی برای غیر فارسی 
خیلی زبانان که می خواهند فارسی را بهرت یاد بگیرند، 

                                    پیچیده به نظر می رسد     

برای تشخیص نقش مفعول رصیح در جمله باید
ساخت جمله را مشخص کنیم و بدانیم که فعل جمله

                                           چه نوع فعلی است   

72.

گردشگری ترکیه است که آنتالیا از شهرهای تاریخی و 
و متناسب با. ----. سال می باشد ۵۰۰۰قدمت آن بیش از 

         .این ویژگیها، آثار باستانی و نقاط دیدنی زیادی دارد
A)

B)

C)

D)

E)

ودند  سلجوقیان بعد از آن که این شهر را فتح 
                       های زیادی در منطقه ساختند  آبادانی

هوای  و ر فصل بهار آبدر عین حال می توان گفت د
                                   آنتالیا مالیم است              

عالوه بر قدمت طوالنیش، دارا بودن سواحل بی نظیر
           نواز هم از مزایای این شهر است و محیط چشم

ً از بناهای تاریخی آن  وقتی که به این شهر رفتید، حت
                                             نیز دیدن کنید        

آنتالیا از نظر کشاورزی و دامداری هنوز هم اهمیت 
                               خود را از دست نداده است     

عنوان خربنگار  زرگ کشور بههای ب استم در روزنامهمی خو 
آنها پاسخ مثبت  یولی از هیچ یک. ---- . استخدام بشوم

                                                              .      نگرفتم

A)

B)

C)

D)

E)

از این که شغلی مناسب پیدا کردم، خودم را خوشبخت 
                                                          می دانم   

 به همین خاطر به رساغ شبکه های تلویزیون رفتم

 به عنوان روزنامه نگار رشوع به کار کردم

ارند، خیلی دبی کاری برای کسانی که زن و بچه 
                                     مشکل به نظر می رسد     

کشور روزنامه های معروف  ۀبه هماستثنا بدون 
                                                       مراجعه کردم

73.

74.
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 ی این منطقهماشینی که من سوارش بودم، از همۀ ماشینها
با یک دست فرمان را چسبیده بودم و با . ---- . بزرگرت بود

                                  .دست دیگر دنده عوض می کردم

A)

B)

C)

D)

E)

 زیرا تا حاال هیچ ماشینی نداشتم

تا حاال ماشینی به این قشنگی ندیده بوداو به نظرم   

به محض این که از ماشین خود پیاده شدم، به طرف 
ن اداری دویدم                                            ساخت

ام ماشین ها پیش آن مثل اسباب بازی بچه ها دیده 
                                                           می شدند

رانندگی را  که این خودرو را خریدم گواهی نامۀوقتی 
                                                    تازه گرفته بودم

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

حکیم عمر خیام نیشابوری پر آوازه ترین شاعر ایرانی در  
ت او در اروپا تا شهر  . آن سوی مرزهای ایران است

اما پس از انتشار  . آثار علمی او بود ۀدیرگاهی بر پای
انگلیسی رباعیات بود که خیام به عنوان شاعر در اروپا  ۀترجم

به رکود رومربوط به رباعی را با 
با خصوص با  . کرد رو 

انتشار ویرایش دوم این ترجمه موج ستایش خیام و رباعیات او 
                                               .    جهان غرب را فرا گرفت

بیشرت مطرح شد.  این رویداد غیر منتظره مطالعات 

(I)

(II)

(III)

(IV)

 (V)

A) B) C) D) E)I II III IV V

75.

76.

از سفرنامۀ نارصالدین شاه به خراسان که علینقی حکیم  
الدین نوشته است بر می آید که نارص الدین شاه خاطرات و 

ۀ مخصوص موقایع روزانه را در مجموعه ای که کتاب روزنا
اشاره به این  . نامیده می شده است می نوشته است

ام  . مجموعه در سفرنامۀ یاد شده مکرر است و از 
از سفرنامه های چاپ  جداقراین بر می آید که این روزنامه 

الً سفرنامه های نارص الدین شاه  شده است، یعنی احت

ا حاال نشانی از روزنامۀ مخصوص امروز در دست نیست و ت
سفرنامه نویسی در زبان فارسی از  . آن پیدا نشده است

آغاز تا امروز یکی از انواع ادبی است که کتابهای درخشانی 
                                   . نده استادر این زمینه به جای م

مستخرجاتی از آن محسوب می شود  ولی متأسفانه این 

(I)

(II)

(III)

(IV)

 (V)

.

A) B) C) D) E)I II III IV V

فیلم . همواره جایگاه ویژه ای نزد مخاطبین داشته است
ایش گذاشته شده  های فراوانی با محوریت آن تولید و به 

در این اواخر نویسندگان با بهره گیری از داستان  . ندا
ایشنامه های جالبی می نویسند وب سیاری از های عاشقانه 

ایش گذاشته می شو ئااین ها در ت در این  . دنتر به 
میان برخی عشق های افسانه ای مانند رومئو و ژولیت منبع 

گران بوده است فیلم  . اقتباس بسیار مهمی برای سین
ونۀ اقتباسی از این » نامه هایی به ژولیت« جدیدترین 

                                                   .  داستان جذاب است

(I)

(II)

(III)

(IV)

 (V)

 داستان های عاشقانه در بیش از یک قرن عمر سین 

A) B) C) D) E)I II III IV V

77.

78.
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مرصف بعضی از گیاه ها به علت داش ویتامین آ برای   
گیاه ریحان  جلوگیری از پیری زودرس خیلی مفید است 

به دلیل رایحۀ مطلوب آن بسیار مورد توجه می باشد و در 

عت یا بیشرت در جوانۀ ریحان باید دانه ها را به مدت یک سا
دار پخش کرده و هر  آب خیسانده سپس روی پارجه ای 

گیاه   .روز به مدت شش روز پارچه را مرطوب کرد

 برای تهیۀ 

(I)

(II)

(III)

(IV)

 (V)

.

از آن در ظرف ساالد یا طبخ غذا کافی است.
طعم جوانۀ ریحان کمی تند است، بنابر این مقدار کمی 
شود.  می  کشورهای مختلف مرصف  غذایی  مواد  طبخ 

ان است.               هم ریحان قابل نگهداری در گلدان و در آپار

A) B) C) D) E)I II III IV V

بعضی 
رف ها راحت تر د تا حگیر ها باعث شده انوقت ها پیغام 

بعضی وقتها نیز خربهای داغ توی دستگاه گفته شود

بلکه به عنوان  دنبرای گرف اطالعات به درد می خور  نه تنها
به هر حال پیغام گیرها  .رایانه هم به کار می آیند

                                . ارتباط را برای ما راحت تر می کنند

این است که بعضی از تلفنها  پیغام گیر یخ می کنند.

(I).پیغام گیرها میان ما و پیام ها واسطه اند(II)

.(III)

(IV)

 (V)

A) B) C) D) E)I II III IV V

79.

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.28



 

 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-

kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
etmeyi unutmayınız.
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1. E 

2. B 

3. A 

4. C 

5. E 

6. D 

7. D 

8. C 

9. E 

10. A 
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21. E 

22. C 

23. A 

24. C 

25. E 

26. B 

27. B 

28. A 

29. D 

30. C 

31. A 

32. E 

33. D 

34. C 

35. D 

36. B 

37. E 

38. C 

39. A 

40. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. E 

42. C 

43. A 

44. D 

45. B 

46. B 

47. A 

48. D 

49. E 

50. C 

51. A 

52. E 

53. B 

54. D 

55. A 

56. E 

57. C 

58. B 

59. D 

60. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. C 

62. A 

63. E 

64. A 

65. D 

66. B 

67. E 

68. D 

69. B 

70. C 

71. A 

72. B 

73. C 

74. E 

75. D 

76. D 

77. E 

78. C 

79. A 

80. D 

 

 

 

 

 

 

 

 


