
معانی واژه هاي «صفوت،نسیم، وسیم، ُدجی، ِحلیه»  کدام است؟ - 1

روشن، خوش بو، شناخته شده، تاریک، زبور روشنی، معّطر، داراي نشان، مرغ، زینت

برگزیده، خوش بو، داراي نشان، تاریکی، زیور خلوص، باد مالیم، داغ دار، مرغ، زینت

معنی «مگر» در « مگر از آتش دوزخ بودش روي رهایی» چیست ؟ - 2

اتفاقًا امید است بی تردید حتمًا

مفهوم عبارت «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» به مفهوم کدام بیت نزدیک است؟   (سراسري خارج – - 3
(88

کاطلس نشود پالس هرگز از سفله مخواه هیچ زنهار

کاو را نبود مکاس هرگز روزي ز خزانه ي کسی خواه

اي دل ز َکست هراس هرگز گر ترك طمع کنی، نباشد 

نی جور بتان کشیده هرگز نی محنت عشق دیده هرگز

با توجه به عبارت«فّراش باد صبا را گفته تا فرش زّمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه داراي - 4
صنعت«استعاره» است؟

مهد زمین فرش زمّردین فّراش باد صبا دایۀ ابر بهاري

کدام دو بیت تمامًا با مفهوم «شکر نعمت نعمتت افزون کند» تناسب دارد؟ - 5
  روزي خود می خورد از خوان تو الف) شکر به جاي آر که مهمان تو

 گنج خواهی مده ز دست کلید ب) شکر باشد کلید گنج مزید
 پیش ایشان مرد شو پاینده باش ج) شکر کن مر شاکران را بنده باش

 شکر خدا را که شدم حق پرست د) سجده شکر تو مرا داد دست

ب - ج ب - د  الف - ج الف - ب

همۀ ابیات با آیۀ شریفۀ «تعز من تشاء و تذل من تشاء» تناسب مفهومی دارند. به  جز: - 6

 به درگاه او بر زمین نیاز  سر پادشاهان گردن فراز

 خوار بودي عزیز کرد تو را  او ز ناچیز چیز کرد تو را

 گروهی به آتش برد ز آب نیل  گلستان کند آتشی بر خلیل

 عزیز تو خواري نبیند ز کس  عزیزي و خواري تو بخشی و بس

کدام بیت غلط امالیی دارد؟ - 7

 هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد  مژده اي دل که دگر باد صبا بازآمد

 بنگر که از کجا به کجا می فرستمت  اي هدهد صبا به سبا می فرستمت

 که مژدة طرب از گلشن صبا آورد  سبا به خوش خبري هدهد سلیمان است

 مرغ سلیمان چه خبر از سبا  قافلۀ شب چه شنیدي ز صبح

نقش ضمایر مشخص شده به ترتیب در گزینۀ .................. آمده است. - 8
«بوي گلـم چنان مست کرد که دامنـم از دست برفت»

مضاف الیه - متمم مضاف الیه - مضاف الیه مفعول - مفعول مفعول - مضاف الیه

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: پیش آزمون 19 مهر عمومی دوازدهم
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مرکز مشاوره ی دکتر علیرضا افشار 

کاطلس نشود پالس هرگز

کاو را نبود مکاس هرگز

ست هراس هرگزاي دل ز کست هراس هرگزاي دل ز َکست هراس هرگز

نی جور بتان کشیده هرگز

ّاش باد صبا را گفته تا فرش زّمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه داراياش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه داراياش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه داراي

مهد زمین ّفرش زمّردینفرش زمردینفرش زمّردین ّفّرفّراش باد صبا

 با مفهوم «شکر نعمت نعمتت افزون کند» تناسب دارد؟
  روزي خود می خورد از خوان توالف) شکر به جاي آر که مهمان تو

 گنج خواهی مده ز دست کلید
 پیش ایشان مرد شو پاینده باشج) شکر کن مر شاکران را بنده باش

 شکر خدا را که شدم حق پرست

ب - د  الف - ج

«تعز من تشاء و تذل من تشاء» تناسب مفهومی دارند. به  جز:

 به درگاه او بر زمین نیاز

ارر

ب - ج ب - جا ب - جا ب - جا ب - جش ب - جش ب - جش ب - جش ب - جشش ب - جا ب - جش ب - جا ب - جاشا ب - جا ب - جش ب - جا

شفشف
ا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه دارايرردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه دارايرردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه دارايهردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه داراي

اشاشاو
شمشم
زکزکز
رمرممر



با توّجه به متن زیر، کدام گزینه، هستۀ گروه اسمی است؟ - 9
«هرگه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند.»

حق پریشان روزگار بندگان گه

در کدام گزینۀ غلط امالیی وجود ندارد؟ - 10

نخواست که غبار این تهمت بر دامن او نشیند. در آیینۀ راي خویش نگاه کرد، روي صواب چنان دید که زمام حرکت به سوي مقصدي معیّن برتابد.

شیر را دو شگال زیرك طبع نیکومحضر و پسندیده منظر ندیم و انیس بود؛ یکی دادمه نام و دیگري داستان. هر دو به مزید غربت از دیگر خواّص خدم مرتبۀ مقّدم یافته و مشیر و
محرم اسرار مملکت گشته.

پادشاه باید که داند که آفریدگار او را بر کل خالیق مسلّط گردانیده است و دست او بر رعایا مطلق کرده و امر او نافذ و حکم او حتم و فرمان او متاع است.

جماعت متحیّر آن حال شدند و با یکدیگر در قیل و قال افتادند. بعضی به زبان مالمت کردند و برخی تدبیر قرامت؛ پیر بر فرار اصرار کرد و خود را بی ثبات و قرار.

چند تا از واژه هاي زیر درست معنا شده است؟ - 11
«تقریر: نوشتن/ تیمار: اندیشه/ شهناز: گوشه اي از دستگاه شور/ ضمایم: همراه و پیوست/ مفتول: سیمی/ رقعه: نامه/ فراغ: آسایش و آرامش / پالس:

نوعی گلیم/ اوان: ظرف ها / ورطه: مهلکه»

هفت تا شش تا پنج تا چهار تا

آرایۀ درج شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 12

 تاج سر گلبن و صحرا، منم (تشبیه)  گفت: درین معرکه، یکتا منم

 کیست کند با چو منی همسري (استعاره)  در بن این پردة نیلوفري

 بسی شور و تلخی بباید چشید (حس آمیزي)  از این پس غم او بباید کشید

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد (جناس) عشق شوري در نهاد ما نهاد 

ـَ ك» در کدام یک از گزینه هاي زیر متفاوت است؟ پسوند « - 13

خورجینک اتاقک پشمک پیامک

بیت زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ - 14
 گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت»  «چنین است رسم سراي درشت

 وزو سپهر ندارد نهان قلیل و کثیر  ازو زمانه نتابد عنان به نرم و درشت

 من فراوان داشتم زین جنس، بازارم گرفت  رونق بازار گیتی قّصۀ غم بود و بس

 نه عاقل است که او تکیه بر زمانه کند  چو بر زمانه به هر حال اعتمادي نیست

 زان که شام هجر را صبح وصالی در پی است  ناامید از روشنی اي دل به تاریکی مباش

معناي کدام واژه در مقابل آن نادرست است؟ - 15

هنگامه: هیاهو خاییدن: به دندان نرم کردن نمط: روش نادره: زیبا

با توجه به عبارت «به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو» کدام گزینه صحیح نیست؟ - 16

«زود» قید است. «شادان» صفت فاعلی است. «اندوهگین» نقش مسند دارد. «هر» صفت مبهم است.

بیت زیر را کدام واژه پر می کند؟ - 17
«نتوان جست خالفش به سالح و به سپاه/ زان که نندیشد شیر ... از یشک (دندان) گراز»

یله کام زهی شکن

معناي درست واژه هاي (محال – بدسگال – ادبار – حجب) در کدام گزینه آمده است؟ - 18

غیرممکن – بداندیش – بداقبالی – راستگویی بیهوده – دروغگو – دبیران – حیا

بیهوده – بداندیش – بدبختی – حیا بیهوده – دشمن – دانشمندان – شرم
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نوعی گلیم/ اوان: ظرف ها / ورطه: مهلکه»

هفت تا شش تا پنج تا

آرایۀ درج شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 12

 تاج سر گلبن و صحرا، منم (تشبیه)

 کیست کند با چو منی همسري (استعاره)

 بسی شور و تلخی بباید چشید (حس آمیزي)

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد (جناس)

 ك» در کدام یک از گزینه هاي زیر متفاوت است؟

خورجینک اتاقک پشمک

بیت زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ - 14
 گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت»

 وزو سپهر ندارد نهان قلیل و کثیر ازو زمانه نتابد عنان به نرم و درشت

 من فراوان داشتم زین جنس، بازارم گرفتۀ غم بود و بس

 نه عاقل است که او تکیه بر زمانه کند چو بر زمانه به هر حال اعتمادي نیست

اشااشاششاارر
شفشف
ا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره
اشاشاو
شمشم
زکزکز
مر

رمرم«تقریر: نوشتن/ تیمار: اندیشه/ شهناز: گوشه اي از دستگاه شور/ ضمایم: همراه و پیوست/ مفتول: سیمی/ رقعه: نامه/ فراغ: آسایش و آرامش / پالس:م«تقریر: نوشتن/ تیمار: اندیشه/ شهناز: گوشه اي از دستگاه شور/ ضمایم: همراه و پیوست/ مفتول: سیمی/ رقعه: نامه/ فراغ: آسایش و آرامش / پالس:



عبارت زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز ................... .  - 19
« با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در می آمد، با زهر خندي گفت: داد نزن؛ من گوش استماع ندارم. لَِمن تقول.»

 پند من در گوش او باد هواست  این نصیحت نزد تو چون ماجراست

 با حریفان، عجب ار پند کسی بپذیرم  «اوحدي» پند لطیف است و نصیحت، لیکن

 باري آن کس که نصیحت شنود عاقل هست  از پی عشق نصیحت چه کنی خسرو را

 در حضور بلبالن چون گل سراپا گوش باش  نغمۀ عّشاق را شرط است حسن استماع

مفهوم کدام بیت از دیگر ابیات دور است؟ - 20

به جز از او کسی ندارد دوست همه عالم چو عکس صورت اوست

گرچه پوشیده اي لباس مجاز در حقیقت به جز تو نیست کسی

آشکار است در همه عالم چون تجلّی است در همه کسوت

که نمی گردد از بیان روشن به زبان شرح عشق نتوان گفت

- عّین الَخطأ عن نوع «ال»:  21

 الفائزة فی المسابقات العلمّیۀ هذا العام. (نافیۀ للجنس) ال تحاول إّال الکتساب الَمجد و التقّدم. (ناهیۀ)

 ال تنجحین فی الدروس ماُدمت ال تجتهدین. (نافیۀ) ال اُقیم الّصالة إّال فی المسجد. (ناهیۀ)

-  عّین العبارة الّتی جاء فیها الَجْمعُ السالم: 22

  َرأیُت الَمساکین   َسِمْعُت أصواتًا   َذَهْبُت الی الَبساتیَن   اِْجَتَمَع العاملون فی الساَحِۀ 

-  عّین الصحیح فی تعیین عدد الصفات: 23

  أخی مهندس ماهر ُیبنی البیوت الجمیلۀ: واحد   هؤالء معّلمون نظیفون: اثنان 

  َذَهْبنا إلی مناطق ایران المختلفۀ فی فصل الّربیع: واحد   لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهَی الّلغۀ العربّیۀ: ثالثۀ 

حیح عن هذا المفهوم:«َجذوُتها مستعرة، فیها ضیاٌء و بها حرارٌة منتشرٌة!» - َعیِّن الصَّ 24

القمر الّشررة الغیم الّشمس 

- َعّین فعًال لیس ماضیًا: 25

تعلَّما جی تخرَّ تکلَّموا إنفَتحا

- عیِّن مفرد مؤنث مخاطب؟ 26

اَْحَسْنِت اَحَسْنَت اَْحَسنُت اَْحَسَنْت

- َعّین الضمیر المناِسب لِْلِفعل: 27

روِس!  رکِۀ!  أْنُتنَّ سَتقَبلیَن اْلکالَم اْلَحّق!  ُهَو َسأْشَتِغُل بِمطالَعِۀ الدُّ  هو ما َظَلَمنا أبداً!  أنِت کانَْت ترِجُع ِمَن الشِّ

ُق ألنُّه أمر عجیٌب و ُیحیُّرنی جدًا): - عّین الصفۀ (ال ُاَصدِّ 28

 أمٌر  عجیٌب  جداً  أمٌر عجیٌب 

- عّین الّصحیح للفراِغ حسب الَمفهوِم: «یا مؤمنوَن! لِماذا  .................. عن ُذنوب عباد اِهللا و هو غفٌّار َرحیٌم!» 29

بوَن الُتجرِّ ال َتعزموَن ال َتعفوَن ال ُتنِفقوَن

ِن الَکِلَمَۀ الَّتی ال َتْکِمُل الَفراغ: - َعیِّ 30
ُهناَك  .................. َجمیَلٌۀ َعلی جدراِن هذا الَقصر الَمِلکی.

 َشعاِئٌر  َتماثیٌل  لَوحاٌت  نُقوٌش 

- َأيُّ َحرف مشبٌّهۀ بِالفعل ال تناِسُب الِعباَرَة؟ 31
یِل.» هار  .................. ُهم َیستریحوَن فِی اللَّ «قاَم الُعّمال بَِأعماٍل کثیَرٍة ِخالَل النَّ

لَیَت لِکنَّ لََعلَّ ِإنَّ
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ّجد و التقّدجد و التقّدم. (ناهیۀ) َ الکتساب الَمجد و التقد الکتساب المجد و التقد الکتساب الم ۀ هذا العام. (نافیۀ للجنس) ال تحاول إّال

ّقیم الّصالة إالقیم الصالة إالقیم الّصالة إال فی المسجد. (ناهیۀ) مت ال تجتهدین. (نافیۀ) ال اُ

عُ السالم:

َ الی الَبساتین الی البساتین الی البساتین  اِج تبتْبُت بهبَه ً أصواتًا أصواتًا  َذ تِمعتِمْعُت ِمع  سِمع  َس

ن الصحیح فی تعیین عدد الصفات:

مون نظیفون: اثنان   هؤالء معلمون نظیفون: اثنان   هؤالء معّلمون نظیفون: اثنان  بنی البیوت الجمیلۀ: واحد 

ّغۀ العربّیۀ: ثالثۀ غۀ العربیۀ: ثالثۀ غۀ العربیۀ: ثالثۀ  غۀ العربی اللغۀ العربی الّل ّنا إلی مناطق ایران المختلفۀ فی فصل الّرنا إلی مناطق ایران المختلفۀ فی فصل الربیع: واحد   لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهی

ٌ و بها حرارٌة و بها حرارٌة منتشرٌة!» ٌها مستعرة، فیها ضیاٌءها مستعرة، فیها ضیاٌء ُذوُتها مستعرة، فیها ضیاءذوتها مستعرة، فیها ضیاءذوُت َحیح عن هذا المفهوم:«َجذوتحیح عن هذا المفهوم:«جذوتحیح عن هذا المفهوم:«َج
القمر ّالّشررةالشررةالّشررة الغیم

تعل جی َّتخرَّتخرَّ َّتکلَّمواتکلمواتکلَّموا
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َ  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهَی  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهیک  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهی اللک اللک  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهی َ  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهَیک مون نظیفون: اثنان یمون نظیفون: اثنان یمون نظیفون: اثنان دمون نظیفون: اثنان د  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهیت  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهیک  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهیت  لغتنا المشترکۀ بین المسلمین ِهی اللت اللک اللت اللتکت
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ماواِت و اَالرِض» عیِّن غیَرالمناسب فی المفهوِم: - «ِهللا ُملُک السَّ 32

به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست از دل و جانم بگویم  این ندا / هر زمان و هر مکان نام تو را

 به نام حق، خالق هر دو جهان / و آنچه باشد در زمین و آسمان
هر چه که بیند دیده، خدایش آفریده / خورشید و ماه تابان، ستارة درخشان

- عیِّن الَصحیُح للفراغ َحَسَب المعَنی: 33

نِۀ .................. شهوٍر! : أربعۀ    .................. فاکهٌۀ لونُها أصفُر! الِمشِمش  عدُد ُشهوِر کلِّ فصٍل ِمن السَّ

  .................. إسُم إشارٍة للَبعیِد! هؤالء   .................. مجموعُۀ ِمن الُمُدن! الجامعۀ 

- عّین الَخطا: 34

«وماظلَمُهم اُهللا ولکن کانوا اْنُفَسُهم َیظِلموْن»: «و خداوند به آن ها ستم نکرد، بلکه خود به خویشتن ستم کردند!»

َمن َزَرَع الُعدواَن؛ َحَصَد الُخسراَن!: هرکس دشمنی بکارد، زیان درو می کند!

اُْنُظْر الی َما َقاَل و ال َتْنُظر ِإلَی َمْن َقاَل!: به آن چه گفت بنگر و به آن  که گفت ننگر!

قوُل «الأعلُم» نصُف الِعلِم!: گفتِن «نمی دانم» نصف دانش است!

- َعیَّن الخطأ َعن استعمال «اسم اإلشارة»: 35

اب أْن ُیشارَك فی مبارات کرة القدم!  هؤالء الّناس الُیحُبوَن أن َیتِرکوا الَمساکیَن عندما َیحتاجوَن إلیهم!   ُیریُد هذا الشَّ

ات!  أظنَّ أنّی رأیُت زمیلتی فی الّضیافۀ بتلک المالبس الغالیۀ!   هذه الّنساء فی القیاِم بأعمالهنَّ الیومّیۀ ُمجدٌّ

-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:  36
  عّین الّصحیح:

 َحیِّرِت النَّاس ظاهرُة مطر السمک الّتی کانت تحدُث سنویا: پدیدة باران ماهی که سالیانه اتفاق می افتد مردم را شگفت زده می کرد!

تین فی السنِّۀ أحیانًا! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!  کان النُّاس فی الهندوراس ُیالحظون ظاهرُة مطر السمک مرِّ

 أرسُل العلماُء فریقًا لَِیتعّرفوا علی األسماك الّتی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!

 تلک األسماَك تتعلُّقت بمیاه المحیط األطلسی الّذي یبعُد مائتی کیلومتِر عن الهندوراس!: آن ماهی ها متعّلق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد!

-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 37
ا َمَع اْحِتراِم َعقاِئِد اْآلَخریَن!»:  ال ُیِصرُّ الُْعَقالء َعَلی الُْعدواِن الّذي ال َیْنَتِفُع بِِه أَحٌد، َفَعَلْیُکم أن َتَتعاَیشوا ِسْلمی» 

افراد عاقل به کینه ورزِي بی فایده اصرار ندارند، پس بر شما الزم است ضمن احترام گذاشتن به دیگر عقاید زندگی آشتی جویانه اي داشته باشید!

خردمندان پافشاري نمی کنند بر دشمنی اي که به کسی سود نمی رساند، پس شما با احترام گذاشتن به عقیدة دیگران مسالمت آمیز زندگی می کنید!

انسان بسیار عاقل بر دشمنِی بی حاصل با کسی اصرار نمی ورزد، پس بر شماست در کنار احترام به باورهاي دیگران آشتی جویانه زندگی کنید!

خردمندان پافشاري نمی کنند بر دشمنی اي که کسی از آن سود نمی برد، پس شما باید همراه احترام به عقاید دیگران مسالمت آمیز زندگی کنید!

- عّین المناسَب للمفهوم: «ال خیَر فی َقوٍل إّال َمَع الِفعل!» 38

کار نیکو کردن از پر کردن است!

کارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید!

به عمل کار برآید به سخندانی نیست!

 چشم سّر قول بیند و کردار!  چشم سر جبه بیند و دستار 

- ما هو المناسب للفراغ؟ « ................ أجُر ِاستغفار الَولَد للوالدیِن بَعَد موتهما!»: 39

َیبنی َیکفی َیجِري ُیجري

حیح فی المفهوِم لِلعبارة التالیۀ:  - عیِّن الصَّ 40
  «إعمل عمَل َمن َیعلم أّن اهللا مجازیه بِاساَءته َو احسانِه!»:

 «إّن َمَع الُعسر یسراً»  «کّل حزٍب بِما لدیهم فرحوَن» 

 ما یعمل اِالنساُن ِمن خیر أو شّر ُیحاسب علیه!  عَسی أن َتعملوا شیئًا َو لیَس لکم خیٌر فیه! 
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ن استعمال «اسم اإلشارة»:

َ عندما َیحتاجون عندما یحتاجون عندما َیحتاجون َساکیَنساکیَن َتِرکوا الَمساکینتِرکوا المساکینتِرکوا الم َ أن َیتِرکوا الم أن یتِرکوا الم أن ی ونحبونحُبوَن ُاس الُیحباس الیحباس الی ّ هؤالء الّناس الی هؤالء الناس الی هؤالء الّن  فی مبارات کرة القدم! 

یافۀ بتلک المالبس الغالیۀ!  زمیلتی فی الضیافۀ بتلک المالبس الغالیۀ!  زمیلتی فی الّضیافۀ بتلک المالبس الغالیۀ!  ُی رأیُتی رأیت ّ أنّی رأیت أنی رأیت أن َّ أظنَّ أظن ات!  ُۀ ُمجدۀ مجدۀ ُمجدٌّ

ّ فی الجواب للّترجمۀ:  فی الجواب للترجمۀ:  فی الجواب للّترجمۀ: 

ا: پدیدة باران ماهی که سالیانه اتفاق می افتد مردم را شگفت زده می کرد! سنویا: پدیدة باران ماهی که سالیانه اتفاق می افتد مردم را شگفت زده می کرد! سنویا: پدیدة باران ماهی که سالیانه اتفاق می افتد مردم را شگفت زده می کرد! ُتی کانت تحدُثتی کانت تحدُث

ًۀ أحیانًاۀ أحیانًا! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند! ِّتین فی السنِّۀ أحیاناتین فی السنۀ أحیاناتین فی السنِّ ِّ مطر السمک مرِّ مطر السمک مر ُالحظون ظاهرُةالحظون ظاهرُة

تی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!ّتی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!فوا علی األسماك التی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!ّتی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!ّفوا علی األسماك الّتی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!فوا علی األسماك التی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!فوا علی األسماك الّتی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!

ّ مائتی کیلومتِر عن الهندوراس!: آن ماهی ها متعّلق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد! مائتی کیلومتِر عن الهندوراس!: آن ماهی ها متعلق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد! مائتی کیلومتِر عن الهندوراس!: آن ماهی ها متعّلق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد! ُذي یبعُدذي یبعُد ّقت بمیاه المحیط األطلسی الّذي یبعدقت بمیاه المحیط األطلسی الذي یبعدقت بمیاه المحیط األطلسی الّ

ّ فی الجواب للّترجمۀ: فی الجواب للترجمۀ: فی الجواب للّترجمۀ:
رینخرینَخریَن!»:  َِتراِم َعقاِئِد اآلِتراِم عقاِئِد اآلِتراِم َعقاِئِد اْآل ْ اْحِتراِم ع احِتراِم ع اْح َا َمعا معا َمَع ا ممیا ممی میشوا ِسلمیشوا ِسْل َعاَیشوا ِسلعایشوا ِسلعاَی عایتعایَت َم أن ت َم أن َتتم أن تَتم أن ت م أن تکم أن تُک کیکْی یلیَل لعلَع ع، فع، َف َ بِِه أَحد بِِه أحد بِِه أحٌد ُِفُعِفُع ِفعتِفعَت تنتْن َذي ال َینذي ال ینذي ال َی

افراد عاقل به کینه ورزِي بی فایده اصرار ندارند، پس بر شما الزم است ضمن احترام گذاشتن به دیگر عقاید زندگی آشتی جویانه اي داشته باشید!

خردمندان پافشاري نمی کنند بر دشمنی اي که به کسی سود نمی رساند، پس شما با احترام گذاشتن به عقیدة دیگران مسالمت آمیز زندگی می کنید!

انسان بسیار عاقل بر دشمنِی بی حاصل با کسی اصرار نمی ورزد، پس بر شماست در کنار احترام به باورهاي دیگران آشتی جویانه زندگی کنید!

خردمندان پافشاري نمی کنند بر دشمنی اي که کسی از آن سود نمی برد، پس شما باید همراه احترام به عقاید دیگران مسالمت آمیز زندگی کنید!

اشااشاششاارر
شفشف
ا اضاضا

ریریر ل

یلیق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد!لق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد! ق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد!لق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد!عق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد!لق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد!لعلق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد!عق به آب هاي اقیانوس اطلس بود که دویست کیلومتر از هندوراس فاصله دارد!ع

! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!ت! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!تتی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!رتی کانت تساقطت علی األرض!:  دانشمندان تیمی را فرستادند تا ماهیانی که روي زمین ریخته شده بودن را بررسی کنند!ر

رتر ک

! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!د! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!د! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!ت! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!ک! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!ت! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!تکت! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!ک! در هندوراس مردم پدیدة باران ماهی را دو بار در سال مشاهده می کنند!

ا: پدیدة باران ماهی که سالیانه اتفاق می افتد مردم را شگفت زده می کرد!یا: پدیدة باران ماهی که سالیانه اتفاق می افتد مردم را شگفت زده می کرد!ی
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اگر گفته شود در رابطه بین معمار و ساختمان، خود معمار هم نیازمند است، کدام صفت را از او سلب کرده ایم و کدام مصراع را برایش اثبات کرده ایم؟ - 41

ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - تو وجود مطلقی، فانی نما أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا - تو وجود مطلقی، فانی نما

ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - ما چو کوهیم و صدا در ما زتست أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا - ما چو کوهیم و صدا در ما زتست

اگر گفته شود همه موجودات وجود خود را از خدا گرفته و به سبب او پا به عرصۀ وجود می گذارند، مفهوم کدام آیه به ذهن متبادر می شود؟ - 42

َماَواِت َواْألْرِض  َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد  َماَواِت َواْألْرِض  یْسألُُه َمْن ِفی السَّ اُهللا نُوُرالسَّ  أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَی اِهللا 

شناخت ذات خدا همان شناخت .................. خداست که امري .................. به شمار می رود. - 43

چیستی - ناممکن هستی - ناممکن چیستی - ممکن هستی - ممکن 

کدام یک از موارد زیر دربارة یک پدیده، قضاوت درستی به شمار می رود؟ - 44

چیزي که پدیده نباشد وجودي است که خودش ذاتًا موجود نبوده است. 

آنچه که پدیده به شمار نمی رود همواره بوده است و همیشه خواهد بود.

موجودي که پدیده به شمار می رود تنها براي پیدایش به  پدیدآورنده نیاز دارد.

درك اینکه ما و سایر موجودات پدیده هستیم، مقدمۀ دوم در اثبات نیاز عالم به خداست.

بازتاب درك نیازمندي به خداوند چیست و رسول خدا (ص) در این زمینه از خداوند چه درخواستی دارد؟ - 45

خودشناسی -  «ال َتِکلنی اِلی نَفسی َطرَفَۀ َعیٍن اَبَداً»  عبودیّت بیش تر -  «ال َتِکلنی اِلی نَفسی َطرَفَۀ َعیٍن اَبَداً» 

ِر فی اِهللا َو فی ُقدَرِته»  خودشناسی -  «اِدماُن التَّفکُّ ِر فی اِهللا َو فی ُقدَرِته»  عبودیّت بیش تر -  «اِدماُن التَّفکُّ

الزمۀ پی بردن به این سؤال که: «موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟!»، چیست؟ - 46

احساس حضور در پیشگاه خداوند بزرگ تفکر دربارة ماهیت خداوند تبارك و تعالی

خداي متعال را با هر چیزي دیدن فکر کردن دربارة آغاز و پایان این هستی پهناور

تفسیرآیۀ مبارکۀ  «یسأله من فی الّسماوات و األرض کٌل یوم هو فی شأن»  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟ - 47

باد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست  ذات نایافته ازهستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش 

دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید  به هرجا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم 

آیۀ شریفۀ«اهللا نورالّسماوات و األرض» بیانگر کدام یک از مفاهیم زیر است؟ - 48

یک موجود  فقط در صورتی درموجود بودن نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتًا موجود باشد.

تمام موجودات وجود خود را از خدا می گیرند و به سبب او آشکار می شوند.

نورآن چیزي است که حتی اگر خودش پیدا و آشکار نباشد، سبب پیدایی چیزهاي دیگر می شود.

موجودات به یک اندازه تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت و قدرت او هستند.

مصداق شناخت اولیه و ابتدایی انسان به خداوند کدام است؟ - 49

درك نیازمندي به خداوند در پیدایش و بقا احساس هدایت و پشتیبانی جهان توسط خداوند

شناخت فطري انسان از هستی درك وجود خدا و شناخت صفات و افعال او

کدام حدیث شریف در وصف حال انسانی است که به معرفت عمیق و واال رسیده است و قابل دسترس بودن این معرفت براي جوانان، معلول چیست؟ - 50

روا فی ذاِت اّهللا»   - حرکت با عزم و تصمیم قوي روا فی ُکلِّ َشیٍء ، َو ال َتَفکَّ روا فی ذاِت اّهللا»  - پاکی باطن و صفاي قلب «َتَفکَّ روا فی ُکلِّ َشیٍء ، َو ال َتَفکَّ  «َتَفکَّ

 «ما َرَأیُت َشیئًا اِّال َو َرَأیُت اَهللا َقبَلُه َو بَعَدُه َو َمَعُه»  - حرکت با عزم و تصمیم قوي «ما َرَأیُت َشیئًا اِّال َو َرَأیُت اَهللا َقبَلُه َو بَعَدُه َو َمَعُه»  - پاکی باطن و صفاي قلب

ِق» منظور از «حق» .................. آفرینش جهان بوده و .................. ماواِت َو اَالرَض و ما بَیَنُهما الِعبیَن ما َخَلقناُهما ِاّال بِالحَّ در آیه ي شریفه ي «َو ما َخَلَقَنا السَّ - 51
دومین تفاوت انسان با سایر موجودات است.

هدفدار بودن - داشتن روحیه ي بی نهایت طلبی واقعیت داشتن - داشتن روحیه ي بی نهایت طلبی

واقعیت داشتن - شناسایی هدف خلقت هدفدار بودن - شناسایی هدف خلقت
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موجودي که پدیده به شمار می رود تنها براي پیدایش به  پدیدآورنده نیاز دارد.

درك اینکه ما و سایر موجودات پدیده هستیم، مقدمۀ دوم در اثبات نیاز عالم به خداست.

بازتاب درك نیازمندي به خداوند چیست و رسول خدا (ص) در این زمینه از خداوند چه درخواستی دارد؟

دابدابَداً یٍن ا عیٍن ا َعیٍن اَ ۀرفۀرَفَۀ رففسی طرففسی َط َِکلنی اِلی نَفسی طِکلنی اِلی نفسی طِکلنی اِلی نَ خودشناسی -  «ال ت دابدابَداً» یٍن ا عیٍن ا َعیٍن اَ ۀرفۀرَفَۀ رففسی طرففسی َط َِکلنی اِلی نَفسی طِکلنی اِلی نفسی طِکلنی اِلی نَ

در فی قدر فی ُقدَرِته» َِر فی اِهللا َوِر فی اِهللا و ِر فی اِهللا وفکِر فی اِهللا وفکُّ َّ التَّفک التفک التَّ ُ«اِدماُن«اِدماُن خودشناسی -   در فی قدر فی ُقدَرِته» َِر فی اِهللا َوِر فی اِهللا و

الزمۀ پی بردن به این سؤال که: «موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟!»، چیست؟

احساس حضور در پیشگاه خداوند بزرگ تفکر دربارة ماهیت خداوند تبارك و تعالی

خداي متعال را با هر چیزي دیدن فکر کردن دربارة آغاز و پایان این هستی پهناور

ٌماوات و األرض کٌلماوات و األرض کٌل یوم هو فی شأن»  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟ ّ«یسأله من فی الّسماوات و األرض کل«یسأله من فی السماوات و األرض کل«یسأله من فی الس
باد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست  ذات نایافته ازهستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش 

دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید  به هرجا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم 

ماوات و األرض» بیانگر کدام یک از مفاهیم زیر است؟

ًیک موجود  فقط در صورتی درموجود بودن نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتًایک موجود  فقط در صورتی درموجود بودن نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتًا موجود باشد.

تمام موجودات وجود خود را از خدا می گیرند و به سبب او آشکار می شوند.

نورآن چیزي است که حتی اگر خودش پیدا و آشکار نباشد، سبب پیدایی چیزهاي دیگر می شود.

اشااشاششاارر
شفشف
ا ا

ضدلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید ادلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید 

باد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست 

ض

باد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست 

اضادلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید ضدلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید اول خدا دید 
باد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست رباد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست یباد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست رباد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست ریرباد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست یباد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست یباد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست رباد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست ر

  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟ل  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟ل

یلی ع

  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟ل  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟ع  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟ل  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟لعل  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟ع  درکدام یک از ابیات زیرمتجلی شده است؟

احساس حضور در پیشگاه خداوند بزرگکاحساس حضور در پیشگاه خداوند بزرگکخداي متعال را با هر چیزي دیدنرخداي متعال را با هر چیزي دیدنتخداي متعال را با هر چیزي دیدنرخداي متعال را با هر چیزي دیدنخداي متعال را با هر چیزي دیدنتخداي متعال را با هر چیزي دیدنتخداي متعال را با هر چیزي دیدنرخداي متعال را با هر چیزي دیدنر

خداي متعال را با هر چیزي دیدنتخداي متعال را با هر چیزي دیدنکخداي متعال را با هر چیزي دیدنتخداي متعال را با هر چیزي دیدنتکتخداي متعال را با هر چیزي دیدنکخداي متعال را با هر چیزي دیدن

احساس حضور در پیشگاه خداوند بزرگداحساس حضور در پیشگاه خداوند بزرگد

الزمۀ پی بردن به این سؤال که: «موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟!»، چیست؟یالزمۀ پی بردن به این سؤال که: «موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟!»، چیست؟ی

ُو«اِدمانر«اِدمانره ُ«اِدماُن«اِدمانو«اِدماُنو ُ«اِدماُنو

ِکلنی اِلی نا ِکلنی اِلی ن«ال تِکلنی اِلی ن«ال تا«ال تِکلنی اِلی نا ِکلنی اِلی ن«ال تِکلنی اِلی نا ِکلنی اِلی نش َِکلنی اِلی نش ِکلنی اِلی ن«ال تِکلنی اِلی ن«ال تش«ال َتش َ«ال َتِکلنی اِلی ن«ال تِکلنی اِلی نش َ«ال َتش ِکلنی اِلی ناشا ِکلنی اِلی نا ِکلنی اِلی نش ِکلنی اِلی ن«ال تِکلنی اِلی ن«ال تا«ال تش«ال تا«ال تِکلنی اِلی نا ِکلنی اِلی ن«ال تِکلنی اِلی نا ِکلنی اِلی ن«ال تِکلنی اِلی نش ِکلنی اِلی ن«ال تِکلنی اِلی نا

بازتاب درك نیازمندي به خداوند چیست و رسول خدا (ص) در این زمینه از خداوند چه درخواستی دارد؟مبازتاب درك نیازمندي به خداوند چیست و رسول خدا (ص) در این زمینه از خداوند چه درخواستی دارد؟م

شمش
بازتاب درك نیازمندي به خداوند چیست و رسول خدا (ص) در این زمینه از خداوند چه درخواستی دارد؟زبازتاب درك نیازمندي به خداوند چیست و رسول خدا (ص) در این زمینه از خداوند چه درخواستی دارد؟ز

زکزک
رمرممر



هر کس با .................. خاص خود به سراغ هدفی می رود و براي انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها نیازمند .................. است. - 52

روش - اندیشۀ انسان بینش - اندیشۀ انسان بینش - معیار و مالك روش - معیار و مالك

ناآرامی و بی قراري انساِن .................. به دلیل .................. است. - 53

زیرك - عدم انتخاب قرب الهی به عنوان هدف زندگی تأمل کننده - عدم وصول به سرچشمه ي خوبی ها و زیبایی ها

باذکاوت - عدم وصول به سرچشمه ي خوبی ها و زیبایی ها جست و جو گر - عدم انتخاب قرب الهی به عنوان هدف زندگی

پیام به دست آمده از روایت «انّا معاشر االنبیاء امرنا أن نکلّم النّاس علی قدر عقولهم» بیانگر کدام موضوعات است؟ - 54

علل فرستادن پیامبران متعدد - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین علل ختم نبوت - رشد تدریجی سطح فکر مردم

علل ختم نبوت - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین  علل فرستادن پیامبران متعدد - رشد تدریجی سطح فکر مردم

نتیجۀ «شناخت خیر و گرایش به آن و شناخت بدي و بیزاري از آن» چیست؟ - 55

بدانیم که خدا با اعطاي نعمت هاي مادي و معنوي به انسان، او را گرامی داشته است.

راه شقاوت را بشناسیم و خود، راه رستگاري را برگزینیم.

مسیر درست زندگی را از راه هاي نادرست و خوب را از بد تشخیص دهیم.

به خیر و نیکی روي آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.

عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. . - 56

رستگاري - ما را از ورود به دوزخ بازدارند. رستگاري - ما را وادار به کار خیر کنند.

سعادت - ناجی ما در حیات دنیوي باشند. سعادت - در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه به - 57
چشم می خورد؟

و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم. اي مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. اینان از کار خود نصیب و بهره اي دارند و خداوند سریع الحساب است.

در دنیاي حیرت انگیز و گستردة انتخاب هاي انسان، معیار انتخابات آدمی کدام است و کدام هدف می تواند عطش بی نهایت طلبی را در انسان برطرف - 58
نماید؟

قدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین بینش و نگرش خاص هر انسان - تقرب و نزدیکی به خدا

بینش و نگرش خاص هر انسان - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین قدرت اراده و اختیار - تقرب و  نزدیکی به خدا

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم، - 59
پس دوزخ را براي او قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود»، کدام پیام مستفاد نمی گردد؟

اگر کسی فقط هدف هاي پایان پذیر را انتخاب کند، در پایان ضرر و زیان آن را خواهد دید.

اگر کسی دلبستگی هاي پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیده، حتمًا تالش وي نتیجه بخش است.

اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف اخروي می شوند.

هدف ها و دلبستگی هاي پایان پذیر تنها پاسخگوي برخی از استعدادهاي مادي ما هستند.

ابیات زیر ترسیم کدام سرمایۀ انسان است و کدام کالم امیر مؤمنان علی (ع) حاکی از آن است؟ - 60
 دوست نزدیک تر از من به من است

چه کنم با که توان گفت که او
وین عجب تر که من از وي دورم 

در کنار من و من مهجورم

سرشت خدا آشنا و خدا گرا - «اي مردم هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند...»

سرشت خدا آشنا و خداگرا - هیچ چیزي را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - هیچ چیزي را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «اي مردم هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند...»
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مسیر درست زندگی را از راه هاي نادرست و خوب را از بد تشخیص دهیم.

به خیر و نیکی روي آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.

عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. . - 56

رستگاري - ما را از ورود به دوزخ بازدارند. رستگاري - ما را وادار به کار خیر کنند.

سعادت - ناجی ما در حیات دنیوي باشند. سعادت - در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه به - 57

و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم. اي مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. اینان از کار خود نصیب و بهره اي دارند و خداوند سریع الحساب است.

در دنیاي حیرت انگیز و گستردة انتخاب هاي انسان، معیار انتخابات آدمی کدام است و کدام هدف می تواند عطش بی نهایت طلبی را در انسان برطرف - 58

قدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین بینش و نگرش خاص هر انسان - تقرب و نزدیکی به خدا

بینش و نگرش خاص هر انسان - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین قدرت اراده و اختیار - تقرب و  نزدیکی به خدا

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم، - 59

بینش و نگرش خاص هر انسان - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینابینش و نگرش خاص هر انسان - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمیناابینش و نگرش خاص هر انسان - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینربینش و نگرش خاص هر انسان - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینربینش و نگرش خاص هر انسان - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینربینش و نگرش خاص هر انسان - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینر

اشااشاقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینشقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینشقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینشقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینش
قدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینشقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینفقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینشقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینشفشقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینفقدرت اراده و اختیار - تفکر در آفرینش آسمان ها و زمینف

ا ضا

در دنیاي حیرت انگیز و گستردة انتخاب هاي انسان، معیار انتخابات آدمی کدام است و کدام هدف می تواند عطش بی نهایت طلبی را در انسان برطرف - در دنیاي حیرت انگیز و گستردة انتخاب هاي انسان، معیار انتخابات آدمی کدام است و کدام هدف می تواند عطش بی نهایت طلبی را در انسان برطرفض58 - 58

اضا
در دنیاي حیرت انگیز و گستردة انتخاب هاي انسان، معیار انتخابات آدمی کدام است و کدام هدف می تواند عطش بی نهایت طلبی را در انسان برطرفر - در دنیاي حیرت انگیز و گستردة انتخاب هاي انسان، معیار انتخابات آدمی کدام است و کدام هدف می تواند عطش بی نهایت طلبی را در انسان برطرفر58 - 58

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.یهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.ی

ریر ل

و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.عو ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.عهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.یهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.لهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.یهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.لهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.لهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.عهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.لهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.عهرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.رو ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.ر

رترت ک

مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه به - 57

ک

مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه به - 57

تکت د

مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه به - مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه بهد57 - مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه بهی57 - مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه بهی57 - 57

رستگاري - ما را از ورود به دوزخ بازدارند.ورستگاري - ما را از ورود به دوزخ بازدارند.ورستگاري - ما را از ورود به دوزخ بازدارند.ررستگاري - ما را از ورود به دوزخ بازدارند.رسعادت - ناجی ما در حیات دنیوي باشند.هسعادت - ناجی ما در حیات دنیوي باشند.ه

عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ا - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ا56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ش56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ش56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .اشا56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ا56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ش56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ا56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .م56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .م56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .شمش56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ش56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .م56 - عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران را همراه کتاب راهنما فرستاد تا راه .................. را به ما نشان  دهند و .................. .ش56 - 56

زکزکز
رمرممر



61 - "Why won't he come to the party tonight?"      "He says he .................. his doctor then."

is visit will visit visit is going to visit

62 - One easy way to  .................. wildlife is learning about endangered animals and their homes.

destroy protect increase enjoy

63 - I saw an old man and two young  .................. sitting near the lake of the park.

women boy girl child

64 - Art books are very expensive,  .................. if they have colorful pictures.

hopefully  especially naturally properly

65 -  .................. me and I'll show you where the library is.

Pay attention to Take care of  Visit Follow

66 - The time and place for  .................. meeting will be set soon.

plan proper future Persian

67 - Look at the pictures of different animals and find the correct order.

 

a duck, a leopard, a whale, a cat an elephant, a whale, a leopard, a wolf

a panda, a leopard, a duck, a wolf an elephant, a leopard, a whale, a wolf

68 - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.

housewife / child housewives / children housewife / children housewives / child

69 - Which one does NOT match the sentence?
Parents need to .................. their children.

divide protect take care of pay attention to

70 - Some people were .................. in that car accident.

endangered proper injured appropriate

71 - I think she would like to put her two soft arms around your neck and .................. you.

improve prefer hug prevent

72 - My brother, John, thinks he’s getting too fat. He  .................. eating much fast food.

is going to stop is going to stopping will stop will stopping

73 - We received your communication of 11 March and are sorry to .................. you that we won’t be
attending the conference.

connect confirm inform dedicate

74 - I don’t think it will rain, ..................?

does it won't it will it doesn't it
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66 - The time and place for  .................. meeting will be set soon.

proper future Persian

67 - Look at the pictures of different animals and find the correct order.

a duck, a leopard, a whale, a cat an elephant, a whale, a leopard, a wolf

a panda, a leopard, a duck, a wolf an elephant, a leopard, a whale, a wolf

68 - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.

housewives / children housewife / children housewives / child

NOT match the sentence?
Parents need to .................. their children.

protect take care of pay attention to

?NOT match the sentenceش?NOT match the sentenceشششش.Parents need to .................. their childrenا.Parents need to .................. their childrenا.Parents need to .................. their childrenا.Parents need to .................. their childrenا.Parents need to .................. their childrenر.Parents need to .................. their childrenرر
Parents need to .................. their children.شParents need to .................. their children.اشااشاParents need to .................. their children.اParents need to .................. their children.شParents need to .................. their children.اParents need to .................. their children.

?NOT match the sentenceا?NOT match the sentenceا?NOT match the sentenceش?NOT match the sentenceف?NOT match the sentenceش?NOT match the sentenceشفش?NOT match the sentenceف?NOT match the sentenceف

ضااا

68 - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.

ض

68 - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.

اضااضااضاضض
68ر - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.68ر - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.

68ریری - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.68ر - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.

ی

68 - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.68ر - There is a plan to protect the .................. who take care of little .................. on their own.

یلیa panda, a leopard, a duck, a wolfلa panda, a leopard, a duck, a wolfل a panda, a leopard, a duck, a wolfلa panda, a leopard, a duck, a wolfعa panda, a leopard, a duck, a wolfلa panda, a leopard, a duck, a wolfلعلa panda, a leopard, a duck, a wolfعa panda, a leopard, a duck, a wolfع

 a duck, a leopard, a whale, a catر a duck, a leopard, a whale, a catر

رترت تکتکک
د ی

ره
اشاششاو
67م - Look at the pictures of different animals and find the correct order.67م - Look at the pictures of different animals and find the correct order.شمشم
67ز - Look at the pictures of different animals and find the correct order.67ز - Look at the pictures of different animals and find the correct order.

زکزک
ر

66 - The time and place for  .................. meeting will be set soon.

ر
66 - The time and place for  .................. meeting will be set soon.66 - The time and place for  .................. meeting will be set soon.66م - The time and place for  .................. meeting will be set soon.66م - The time and place for  .................. meeting will be set soon.66م - The time and place for  .................. meeting will be set soon.

رمر
66 - The time and place for  .................. meeting will be set soon.

ر
66 - The time and place for  .................. meeting will be set soon.66م - The time and place for  .................. meeting will be set soon.

ر
66 - The time and place for  .................. meeting will be set soon.



75 - I am still working. I haven't finished my work .................. .

yet already    still    never

76 - When I stopped, my car .................. from behind.

was hit have been hitten  will be hit had been hit

77 - She has always been encouraged to swim to build up the .................. of her muscles.

feeling        difference description  strength    

78 - Even an expert would find it hard to .................. between the original painting and the copy.

distinguish identify inspire belong

79 - Parents often forget how important it is to talk to a child, and I think that lack of communication
between these two ..................  makes understanding more difficult.

customs diversities combinations generations

80 - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.

do you go are you going are you go   do you going
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diversities combinations generations

80 - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.

are you going are you go   do you going

اشااشاششاارر
شفشف
ا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره
شاو

are you going

ش

are you going

اشا
are you goingم are you goingم

شمش
80ز - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.80ز - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.80ک - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.80ک - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.80 - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.80ز - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.80ک - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.80ز - A: How often .................. to the cinema?     B: About once a month.

رمرممر



گزینه 4 «  «َصْفَوت: برگزیده» ،  «نسیم: خوش بوي»  ،«وسیم: داراِي نشان»  ،«ُدجی: تاریکی»  و«حلیه:زیور»  و این ها ویژگی هایی است که در دیباچه ي - 1
گلستان سعدي، براي پیامبر بزرگ اسالم یاد شده:

« ..................  در خبر است از سرور کاینات و  ..................  صفوِت آدمیان و  .................. » » 
   شفیٌع مطاٌع بنٌی کریم      َقسیٌم جسیٌم نسیٌم وسیم

جی بَِجمالِه    َحُسَنْت َجمیٌع خصاله، َصّلوا َعَلیِه َو آلِه بََلَغ الُعلی بکماله، َکَشَف الدُّ
متوسط

) مگر به معنی شاید (امید است) گزینه ي ( گزینه 3 - 2
آسان

در گزینه ي 2 به رحمت بی حساب الهی و خوان نعمت بی دریغ او اشاره شده. گزینه 2 - 3
سخت

فرش زّمردین استعاره از سبزه و چمن بهاري  گزینه 3 - 4
متوسط

ابیات (الف و ب) با مفهوم: شکر نعمت نعمتت افزون کند تناسب معنی دارد. گزینه 1 - 5
متوسط

معنی آیۀ صورت سؤال: گزینه 1 - 6
«هر که را خواهی عّزت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی.»

مفهوم آیه (عّزت و ذلّت به دست خدا است). در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود. مفهوم گزینۀ نخست، ستایش خداوند توسط پادشاهان است.
متوسط

شکل درست امالیی: صبا به خوش خبري هدهد سلیمان است / که مژدة طرب از گلشن سبا آورد گزینه 3 - 7
معنی صبا: نسیم، باد مشرق

معنی سبا: نام شهري که بلقیس پادشاه آن بود.
سخت

برفت. را چنان مست کرد که دامن از دست بوي گل گزینه 1 - 8

متوسط

– بندگان   +                                                  – گزینه 1 - 9

– «حق»، مضاف الیه است. – «پریشان روزگار»، صفت است.                   
سخت

غلط هاي امالیی در سایر گزینه ها: گزینه 1 - 10

) غربت (نادرست)  قربت (درست)

) متاع (نادرست)  مطاع (درست)

) قرامت (نادرست)  غرامت (درست)
آسان

معنی درست واژگان نادرست  تقریر: بیان کردن / ضمایم: پیوست ها «دقت در اسم جمع و مفرد» / مفتول: سیم / اوان: وقت، هنگام گزینه 3 - 11
متوسط

، حس آمیزي دیده نمی شود. «من» تشبیه به تاج / «پردة نیلوفري» استعاره از آسمان / «نهاد: سرشت و نهاد: فعل» جناس  در گزینۀ  گزینه 3 - 12
سخت

ـَ ك» در گزینه ي  از نوع «شباهت و نسبت» است  ولی در سایر گزینه ها از نوع تصغیر و به معناي کوچکی است. پسوند «ـ گزینه 2 - 13
متوسط

مفهوم صورت سؤال به یکسان نبودن روزگار و اتفاقات آن اشاره می کند که در گزینۀ  همین مفهوم بیان شده است. گزینه 4 - 14
بررسی سایر گزینه ها:

3

1

من
مفعول

من
مضاف الیھ

ھر1
صفت مبھم

گھ
ھستھ

بنده2
ھستھ

ان
نشانۀ جمع

34

2

3

4

3

2

4
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ردین استعاره از سبزه و چمن بهاري 

ابیات (الف و ب) با مفهوم: شکر نعمت نعمتت افزون کند تناسب معنی دارد.

معنی آیۀ صورت سؤال:
ت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی.»

ت به دست خدا است). در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود. مفهوم گزینۀ نخست، ستایش خداوند توسط پادشاهان است.

شکل درست امالیی: صبا به خوش خبري هدهد سلیمان است / که مژدة طرب از گلشن سبا آورد

معنی سبا: نام شهري که بلقیس پادشاه آن بود.

برفت. را چنان مست کرد که دامن از دست بوي گل

– بندگان   +                                                  

– «حق»، مضاف الیه است.  «پریشان روزگار»، صفت است.                   

ت به دست خدا است). در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود. مفهوم گزینۀ نخست، ستایش خداوند توسط پادشاهان است.1ت به دست خدا است). در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود. مفهوم گزینۀ نخست، ستایش خداوند توسط پادشاهان است.

برفت. را چنان مست کرد که دامن از دست برفت.منبوي گل را چنان مست کرد که دامن از دست بوي گل
مضاف الیھ

ان بندگان   + بنده بندگان   + 2
نشانۀ جمعھستھ

4

اشااشاششاارر
شفشف
ا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
 آوردت آوردک آوردت آوردتکت آوردک آوردک آوردر آوردت آوردر آورد آوردت آوردت آوردر آوردر

ت به دست خدا است). در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود. مفهوم گزینۀ نخست، ستایش خداوند توسط پادشاهان است.یت به دست خدا است). در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود. مفهوم گزینۀ نخست، ستایش خداوند توسط پادشاهان است.یت به دست خدا است). در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود. مفهوم گزینۀ نخست، ستایش خداوند توسط پادشاهان است.دت به دست خدا است). در تمام گزینه ها به جز گزینۀ  دیده می شود. مفهوم گزینۀ نخست، ستایش خداوند توسط پادشاهان است.د

ره
اشاشاو
شمشم
زکزکز
مر

رمرمدر گزینه ي 2 به رحمت بی حساب الهی و خوان نعمت بی دریغ او اشاره شده.مدر گزینه ي 2 به رحمت بی حساب الهی و خوان نعمت بی دریغ او اشاره شده.



: مهیا بودن شرایط و بر وفق مراد بودن روزگار را ذکر می کند.  گزینۀ 

: غم انگیز بودن شاعر و زمانه اش را مطرح می کند. گزینۀ 

: به عدم اعتماد به دنیا اشاره می کند و توصیه دارد که انسان عاقل نباید به دنیا و اتفاقات آن اعتماد کند. گزینۀ 
سخت

نادره: کمیاب گزینه 1 - 15
آسان

صفت فاعلی به سه صورت زیر ساخته می شود: گزینه 3 - 16
ـَـ نده: گوینده، شنونده، دونده و ... بن مضارع + ـ

بن مضارع + ان: خندان، روان، گویان و ...
بن مضارع + ا : دانا، خوانا، گویا

«شادان» از صفت + «ان» ساخته شده است که صفت ساده است.
سخت

این گونه سؤاالت نیازي به از حفظ داشتن شعرها ندارد، کافی است با معنا کردن کلمات گزینه هاي دیگر و جاي گذاري در جاِي خالِی مربوطه گزینه 4 - 17
به پاسخ صحیح پی برد. 

شکن: پیچ و خم زلف / زهی: احسنت و آفرین / کام: دهان - سقف دهان
متوسط

تنها در این گزینه همۀ واژه ها درست معنا شده است. گزینه 4 - 18
متوسط

» شاعر با دعوت به شنیدن » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، « گزینه 4 - 19
نغمۀ عاشقان می گوید که شرط است که به سخنان زیباي عاشقان به خوبی گوش کنی.

متوسط

»، شاعر در همۀ ابیات می گوید خداوند در جهان آشکار است. به جز بیت گزینۀ « گزینه 4 - 20
آسان

در این گزینه «ال» نفی است، اگر  «ناهیۀ»   بود، باید  «ُاقیم»   مجزوم می شد و علّه حذف می شد «الاُِقم» گزینه 4 - 21
تّرجمه عبارت: نماز را فقط در مسجد به پا می دارم.

سخت

زیرا (َمساکین، بَساتین و أصوات) جمع مکّسراند. گزینه 4 - 22
متوسط

زیرا «المختلفۀ»، صفت براي «مناطق» می باشد.  گزینه 3 - 23
سخت

ترجمۀ عبارت: پارة آتش آن فروزان، در آن روشنایی و نور است و به وسیله ي آن حرارت  و گرما پخش شده است. گزینه 1 - 24

) است. این عبارت به خورشید اشاره دارد پس پاسخ گزینۀ (
آسان

«َتَخرَّجی» فعل أمر للمخاطبۀ است.   گزینه 3 - 25
آسان

گزینه 4 - 26
آسان

: هو ما َظَلَمنا أبدًا: او هرگز به ما ستم نکرد. گزینۀ  گزینه 1 - 27
شکل ّصحیح سایر گزینه ها:

گزینۀ   َانِْت ُکْنِت ترجعین (تو برمی گشتی یک زن)

گزینۀ   َانُْتنَّ َسَتْقَبْلَن (شما زنان قبول خواهید کرد) 

گزینۀ   أنا َسَأْشَتِغُل ... (من مشغول خواهم شد)
متوسط

گزینه 2 - 28
متوسط

1

2

3

234

4

1

1

2

3

4
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شکن: پیچ و خم زلف / زهی: احسنت و آفرین / کام: دهان - سقف دهان

تنها در این گزینه همۀ واژه ها درست معنا شده است.

» شاعر با دعوت به شنیدن » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، «
نغمۀ عاشقان می گوید که شرط است که به سخنان زیباي عاشقان به خوبی گوش کنی.

»، شاعر در همۀ ابیات می گوید خداوند در جهان آشکار است. به جز بیت گزینۀ «

ه حذف می شد «الا  مجزوم می شد و عله حذف می شد «الا  مجزوم می شد و علّه حذف می شد «الاُِقم» در این گزینه «ال» نفی است، اگر  «ناهیۀ»   بود، باید  «ُاقیم» 
جمه عبارت: نماز را فقط در مسجد به پا می دارم.

ّساتین و أصوات) جمع مکّسراند.ساتین و أصوات) جمع مکسراند.ساتین و أصوات) جمع مکسراند.

زیرا «المختلفۀ»، صفت براي «مناطق» می باشد. 

ترجمۀ عبارت: پارة آتش آن فروزان، در آن روشنایی و نور است و به وسیله ي آن حرارت  و گرما پخش شده است.

» شاعر با دعوت به شنیدن » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « » شاعر با دعوت به شنیدن2مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، « » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « » شاعر با دعوت به شنیدنمفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، « » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « » شاعر با دعوت به شنیدن3مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، « » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، «

»، شاعر در همۀ ابیات می گوید خداوند در جهان آشکار است. »، شاعر در همۀ ابیات می گوید خداوند در جهان آشکار است.4به جز بیت گزینۀ « به جز بیت گزینۀ «

اشااشاششاارر
شفشف
ا اضاضا

ریریر ل

ِقم» ه حذف می شد «الاله حذف می شد «الاِقم»ل

یلی ع

لعله حذف می شد «الاعه حذف می شد «الا
رترتر تکتک
د ی

» شاعر با دعوت به شنیدنه » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « » شاعر با دعوت به شنیدنهمفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، « » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « » شاعر با دعوت به شنیدنرمفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، « » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « » شاعر با دعوت به شنیدنرمفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، « » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، «

اشاشاو
شمشم
زکزکز
مر

این گونه سؤاالت نیازي به از حفظ داشتن شعرها ندارد، کافی است با معنا کردن کلمات گزینه هاي دیگر و جاي گذاري در جاِي خالِی مربوطه
م

این گونه سؤاالت نیازي به از حفظ داشتن شعرها ندارد، کافی است با معنا کردن کلمات گزینه هاي دیگر و جاي گذاري در جاِي خالِی مربوطه
رمرم



ترجمۀ عبارت: «اي مؤمنین! چرا گناهان بندگان خدا را نمی بخشید در حالی که او، بسیار آمرزنده و مهربان است!»   گزینه 2 - 29
آسان

ترجمۀ عبارت: گزینه 1 - 30

: مراسم گزینۀ 

: تندیس هاي زیبایی روي دیوارهاي این قصر پادشاهی هست. گزینۀ 

: تابلوهاي زیبایی روي دیوارهاي این قصر پادشاهی هست. گزینۀ 

: نگاره هاي زیبایی روي دیوارهاي این قصر پادشاهی هست. گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ عبارت: گزینه 1 - 31

کارگران طی روز کارهاي زیادي را انجام دادند  در شب استراحت کنند.

«ِإنَّ» به معناي همانا، می باشد و همیشه در ابتداي جمله می آید.
متوسط

: در مورد «یاد عبارت صورت سوال به مفهوم «خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین و ادارة آن ها توسط خداوند» اشاره دارد ولی در گزینۀ  گزینه 2 - 32
کردن از خداوند در تمامی شرایط» صحبّت شده و با عبارت مورد سوال تناسبی ندارد.

متوسط

«زردآلو» میوه اي است که رنگش زرد است. گزینه 1 - 33
تشریح گزینه هاي دیگر:

: (تعداد ماه هاي هر فصل از سال، چهار ماه است)، نادرست است. گزینۀ 

: (هوالء اسم اشاره اي براي دور است)، نادرست است. گزینۀ 

: (دانشگاه، مجموعه اي از شهرها است)، نادرست است. گزینۀ 
متوسط

«کانو... َیظِلمون» به صورت ماضی استمراري و به معنی «ستم می کردند» صحیّح است. گزینه 1 - 34
آسان

اسم اشارة مناسب براي «النّساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد. گزینه 3 - 35
نکته مهم درسی

براي جمع غیرانسان همیشه از اسم اشاره هاي «هذه» و «تلک» (مفرد مؤنث) استفاده می شود.
متوسط

«تلک األسماك»: آن ماهی ها / «تتعلّقت»: متعلق بود، تعلق داشت / «یبتعُد»: فاصله دارد. گزینه 4 - 36
تشریح گزینه هاي دیگر

: شگفت زده می کرد  شگفت زده کرد گزینۀ 

: مشاهده می کنند  مشاهده می کردند / «گاهی» تّرجمه نشده است! گزینۀ 

: «لَیَتَعرَّفوا»: تا بشناسند. گزینۀ 
متوسط

«ال ُیِصرُّ»:افشاري نمی کنند (در این جا) / «الُْعَقالء»: خردمندان / «َعَلی»: بر / «الُْعدواِن الّذي»: دشمنی اي که / «ال َینَْتِفُع»: سود نمی برد / «بِِه»: از گزینه 4 - 37
آن / «أَحُد»: کسی / «َفَعَلیُْکم»: پس شما باید / «أْن َتَتعاَیشوا»: زندگی کنید / «ِسلْمیًّا»: مسالمت آمیز / «َمَع اْحِتراِم»: همراه احترام به / «َعقاِئِد الْآَخرین»: عقاید

دیگران
سخت

»، به نتیجۀ رسیدن کار با عمل کردن و فعالیت است و نه حرف زدن بدوت عمل؛ و این همان مفهومی مفهوم مصراع به کار رفته در گزینۀ « گزینه 3 - 38
است که در حدیث شریف ذکر شده در صورت سؤال (هیچ خیري در سخنی نیست مگر این که همراه عمل باشد!)، آمده است.

متوسط

فعل «َیجري» به معنی «جاري می شود» براي جاي خالی مناسب است. (پاداش استغفار فرزند براي پدر و مادر بعد از مرگشان جاري می شود!) گزینه 2 - 39
سخت
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«ِإنَّ» به معناي همانا، می باشد و همیشه در ابتداي جمله می آید.

: در مورد «یاد عبارت صورت سوال به مفهوم «خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین و ادارة آن ها توسط خداوند» اشاره دارد ولی در گزینۀ 
ّکردن از خداوند در تمامی شرایط» صحبّت شده و با عبارت مورد سوال تناسبی ندارد.کردن از خداوند در تمامی شرایط» صحبت شده و با عبارت مورد سوال تناسبی ندارد.کردن از خداوند در تمامی شرایط» صحبّت شده و با عبارت مورد سوال تناسبی ندارد.

«زردآلو» میوه اي است که رنگش زرد است.

: (تعداد ماه هاي هر فصل از سال، چهار ماه است)، نادرست است. گزینۀ 

: (هوالء اسم اشاره اي براي دور است)، نادرست است. گزینۀ 

: (دانشگاه، مجموعه اي از شهرها است)، نادرست است. گزینۀ 

ّظِلمون» به صورت ماضی استمراري و به معنی «ستم می کردند» صحیّح است.ظِلمون» به صورت ماضی استمراري و به معنی «ستم می کردند» صحیح است.ظِلمون» به صورت ماضی استمراري و به معنی «ستم می کردند» صحیّح است.

ّاسم اشارة مناسب براي «النّساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.اسم اشارة مناسب براي «النساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.اسم اشارة مناسب براي «النّساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.

براي جمع غیرانسان همیشه از اسم اشاره هاي «هذه» و «تلک» (مفرد مؤنث) استفاده می شود.

ُقت»: متعلق بود، تعلق داشت / «یبتعُدقت»: متعلق بود، تعلق داشت / «یبتعُد»: فاصله دارد. ّ«تلک األسماك»: آن ماهی ها / «تتعلّقت»: متعلق بود، تعلق داشت / «یبتعد«تلک األسماك»: آن ماهی ها / «تتعلقت»: متعلق بود، تعلق داشت / «یبتعد«تلک األسماك»: آن ماهی ها / «تتعل

اشااشاششاارر
شفشف
ا ا

ساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.اساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.ضساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.اساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.ساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.ضساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.ضساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.اساء»، «هؤالء» است، زیرا جمع انسان همیشه با «هؤالء» و «أولئک» مورد اشاره قرار می گیرد.

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره
اشاشاو
شمشم
: در مورد «یادز : در مورد «یادزعبارت صورت سوال به مفهوم «خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین و ادارة آن ها توسط خداوند» اشاره دارد ولی در گزینۀ  عبارت صورت سوال به مفهوم «خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین و ادارة آن ها توسط خداوند» اشاره دارد ولی در گزینۀ 

زکزک
رمرممر



تّرجمۀ عبارت صورت سؤال چنین است: «همانند کسی کار کن که می داند خداوند، او را به بدي و خوبی اش ، پاداش دهنده است!» و تنها گزینه 3 - 40

» با این مفهوم مطابقت دارد.  گزینۀ «

»: «هرچه انسان از خوبی یا بدي انجام دهد، براي او محاسبه می شود!» تّرجمۀ عبارت گزینۀ «
سخت

وقتی به نیازمندي بنّا اشاره کرده ایم پس بی نیازي او را سلب کرده ایم (غنی و حمید)، و اثبات کرده ایم که خود او هم به خدا نیازمند است و گزینه 4 - 41
این با مصرع «ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست» قرابت مفهومی دارد. 

سخت

خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات «وجود» خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می گذارند. گزینه 2 - 42
در واقع، هر موجودي در حّد خودش تجلّی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. 

متوسط

شناخت ذات خدا همان شناخت چیستی خداست که امري ناممکن است. گزینه 4 - 43
دقت کنید که شناخت هستی خدا به این معنا که بگوییم خداوند وجود دارد براي ما ممکن است.

متوسط

یک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتًا موجود باشد. در این صورت، چنین چیزي دیگر پدیده گزینه 2 - 44
نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد؛ چنین چیزي همواره بوده و خواهد بود. 

: چیزي که پدیده نیست یعنی پدید نیامده پس وجود از خویش است و ذاتًا موجود بوده. رد گزینۀ 

: یک پدیده براي بقا هم به پدیدآورنده خویش نیاز دارد. رد گزینۀ 

: درك پدیده بودن ما مربوط به مقدمۀ اول است. رد گزینۀ 
سخت

افزایش خودشناسی  درك بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی  گزینه 1 - 45
 « اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدًا» 

متوسط

تذکر: این سوال: پاسخ روشنی ندارد و به نوعی طراح دانش آموزان به چالش دعوت کرده است اّما با دقت در متن می توان گفت: با تفکر گزینه 3 - 46
دربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.

سخت

کلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیت گزینه 2 - 47
«باد ما و بود ما از داد توست / هستی ما جمله از ایجاد توست » کلمه «بود» نیز بقا وپیوستگی را می رساند.

متوسط

خداوند نورهستی است یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند،درواقع هر موجودي در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر گزینه 2 - 48
حکمت و قدرت و رحمت سایر صفات الهی است. 

متوسط

مصداق شناخت اولیه و ابتدایی انسان شناخت فطري انسان است که هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش خدا را می یابیم و حضورش را گزینه 4 - 49
درك می کنیم.

آسان

اینکه انسان بتواند با هر چیزي خدا را ببیند معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید اما هدفی قابل دسترس است گزینه 4 - 50
بخصوص براي جوانان و نوجوانان که پاکی و صفاي قلب دارند، سخن حضرت علی (ع):  «ما َرَأیُت َشیئًا ِاّال َو َرَأیُت اَهللا َقبَلُه َو بَعَدُه َو َمَعُه»   بیانگر این مطلب

است.
آسان

قرآن کریم آفرینش جهان را «حق» می داند. از آن جمله می فرماید: گزینه 2 - 51
« ماواِت َو اَالرَض و ما بَیَنُهما الِعبیَن ما َخَلقناُهما ِاّال بِالَحقِّ «َو ما َخَلقَنا السَّ

[ و ما آسمان ها و زمین را به بازیچه نیافریدیم و آنچه بین آن هاست آن ها را جز به حق خلق نکردیم.  [دخان،  و 

- حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معناي هدفدار بودن خلقت آن هاست.
و اما در چگونگی رسیدن به هدف، میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد.
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یک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتا موجود باشد. در این صورت، چنین چیزي دیگر پدیده
نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد؛ چنین چیزي همواره بوده و خواهد بود. 

: چیزي که پدیده نیست یعنی پدید نیامده پس وجود از خویش است و ذاتًا موجود بوده.

: یک پدیده براي بقا هم به پدیدآورنده خویش نیاز دارد. رد گزینۀ 

: درك پدیده بودن ما مربوط به مقدمۀ اول است. رد گزینۀ 

افزایش خودشناسی  درك بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی 
« اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدًا»

ّتذکر: این سوال: پاسخ روشنی ندارد و به نوعی طراح دانش آموزان به چالش دعوت کرده است اّما با دقت در متن می توان گفت: با تفکرتذکر: این سوال: پاسخ روشنی ندارد و به نوعی طراح دانش آموزان به چالش دعوت کرده است اما با دقت در متن می توان گفت: با تفکرتذکر: این سوال: پاسخ روشنی ندارد و به نوعی طراح دانش آموزان به چالش دعوت کرده است اما با دقت در متن می توان گفت: با تفکر
دربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.

کلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیت
«باد ما و بود ما از داد توست / هستی ما جمله از ایجاد توست » کلمه «بود» نیز بقا وپیوستگی را می رساند.

خداوند نورهستی است یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند،درواقع هر موجودي در حد خودش 
حکمت و قدرت و رحمت سایر صفات الهی است. 

خداوند نورهستی است یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند،درواقع هر موجودي در حد خودش رخداوند نورهستی است یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند،درواقع هر موجودي در حد خودش رخداوند نورهستی است یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند،درواقع هر موجودي در حد خودش رخداوند نورهستی است یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند،درواقع هر موجودي در حد خودش ر

اشااشاششاا
شفشف
ا کلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیتاکلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیتضکلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیتاکلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیتکلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیتضکلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیتضکلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیتاکلمه « یسأله » و «شأن» بیانگر نیازمندي جهان به خداوند در مرحلۀ بقا است و این نیازمندي پیوسته و همواره ودر هر آن می باشد و با بیتا

تذکر: این سوال: پاسخ روشنی ندارد و به نوعی طراح دانش آموزان به چالش دعوت کرده است املتذکر: این سوال: پاسخ روشنی ندارد و به نوعی طراح دانش آموزان به چالش دعوت کرده است املدربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.ردربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.یدربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.ردربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.دربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.یدربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.دربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.ردربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.ر
دربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.یدربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.لدربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.یدربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.یلیدربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.لدربارة این جهان و دربارة آغاز و پایان این هستی می توان پی برد که موجودات جهان هستی خود را وامدار چه کسی هستند.

لعلتذکر: این سوال: پاسخ روشنی ندارد و به نوعی طراح دانش آموزان به چالش دعوت کرده است امعتذکر: این سوال: پاسخ روشنی ندارد و به نوعی طراح دانش آموزان به چالش دعوت کرده است امع
رترتر تکتک
د ی

ره
شاو

 موجود بوده.

ش

 موجود بوده.

اشا
 موجود بوده.م موجود بوده.م

شمش
زکزکز
یک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتاریک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتامیک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتاریک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتایک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتامیک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتایک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتامیک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتامیک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتاریک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتار



متوسط

هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اختالف در هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشه ي انسان دارد. گزینه 2 - 52
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، براي انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها نیازمند معیار و مالك هستیم.

آسان

هرکس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جست و جوي سرچشمه ي خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، گزینه 1 - 53
آرامش نیافته و از پاي نخواهد نشست.

سخت

حدیث: انّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. گزینه 3 - 54
معنی: ما انبیاء مأمور شده ایم که با مردم به اندازة عقل و درکشان سخن بگوییم.
پیام: اشاره به رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل آمدن پیامبران متعدد دارد.

آسان

گزینه 4 - 55

متوسط

عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما گزینه 3 - 56
نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

سخت

از دقت در آیۀ شریفۀ  و  سورة دخان: گزینه 2 - 57
 « ْرَض َوَما بَْیَنُهَما َالِعِبیَن َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ بِالَْحقِّ َماَواِت َواْألَ  «َوَما َخَلْقَنا السَّ

معنی: و نیافریدیم آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه آنها را جز به حق خلق نکردیم.»
این مفهوم دریافت می گردد که:

جهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.
سخت

الف) در دنیاي  حیرت انگیز انسان ها، هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود و اختالف در انتخاب هاي انسان مختلف، گزینه 1 - 58
ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.

ب) اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ مقصد نهایی او
باشد.
متوسط

اگر کسی هدف ها و دلبستگی هاي پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، تالش وي حتمًا و ضرورتًا نتیجه بخش نیست. (ممکن است به گزینه 2 - 59
نتیجه برسد)

متوسط

خدا سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد (سرشت خداآشنا و خداگرا) گزینه 2 - 60
امیر مؤمنان علی (ع) در این باره می فرماید: «هیچ چیز را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.»

سعدي نیز در این باره می گوید: 
«دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وي دورم

چه کنم با  که توان گفت که او / در کنار من و من مهجورم
متوسط

به دلیل این که کار برنامه ریزي شده است بنابراین گزینه ي  صحیح می باشد. گزینه 4 - 61
سخت

دومین تفاوت آن است کھ 

 انسان دارای روحیھ ای بی نھایت طلب است او بھ دنبال چیزی است کھ ھرگز

نمی پذیرد. او ھمواره در حال انتخاب ھدف ھایی پایان نا پذیر است

حیوانات و گیاھان ھدف ھای محدود دارند و ھنگامی کھ بھ سرحدّی از رشد و کمال می رسند،
متوقف می شوند.

2 1

2 2

خداوند

خیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم. 1
بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم. 2

 الف) شناخت

فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم. 1
و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم. 2

ب) از این روست کھ ھمۀ ما
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عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما
نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

از دقت در آیۀ شریفۀ  و  سورة دخان:
« قحقَحقِّ ح بِالح بِالْ ا ِإالما ِإالَما ِإالَّ ُاُهماهماُه اهناهَن نقنْق قلقَل لا خلا َخ ا خ ما خ َم ا الما الَما َالِعِبیَن مهمُه هنهن

 ها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه آنها را جز به حق خلق نکردیم.»

جهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.

الف) در دنیاي  حیرت انگیز انسان ها، هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود و اختالف در انتخاب هاي انسان مختلف،
ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.

خیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم. 1
بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم. 2

 الف) شناخت

فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم. 1
و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم. 2

ب) از این روست کھ ھمۀ ما

از دقت در آیۀ شریفۀ  و  سورة دخان:38از دقت در آیۀ شریفۀ  و  سورة دخان:از دقت در آیۀ شریفۀ  و  سورة دخان:39از دقت در آیۀ شریفۀ  و  سورة دخان:

ششااالف) در دنیاي  حیرت انگیز انسان ها، هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود و اختالف در انتخاب هاي انسان مختلف،رالف) در دنیاي  حیرت انگیز انسان ها، هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود و اختالف در انتخاب هاي انسان مختلف،رالف) در دنیاي  حیرت انگیز انسان ها، هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود و اختالف در انتخاب هاي انسان مختلف،رالف) در دنیاي  حیرت انگیز انسان ها، هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود و اختالف در انتخاب هاي انسان مختلف،

جهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.

ش

جهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.

اشااشا
جهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.فجهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.ف

شفش

جهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.

ش

جهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.فجهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.

ش

جهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.اجهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.اجهان آفرینش بی هدف نیست و هرموجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان قدم نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.

اضاضا
ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به مایعالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما

ره

و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.وو از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.وو از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.رو از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.

بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم.مبدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم.مفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.افضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.شفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.افضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.اشافضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.شفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.شفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.افضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.ا

فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.شفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.مفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.شفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.شمشفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.مفضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.

خیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.زخیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.ز
بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم.زبدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم.

خیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.رخیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.رخیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.زخیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.کخیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.زخیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.زکزخیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.کخیر و نیکی و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.ک

رمرمم



یک راه ساده براي حفاظت از حیات وحش آموختن درباره ي حیوانات در حال انقراض و زیستگاه هایشان است. گزینه 2 - 62

) لذت بردن ) افزایش دادن         ) حفاظت کردن     ) نابود کردن    
آسان

من یک مرد و دو خانم جوان را که کنار دریاچه پارك نشسته بودند دیدم. گزینه 1 - 63

) بچه  ) دختر             ) پسر         ) خانم ها        
آسان

کتاب هاي هنر بسیار گران هستند، مخصوصا اگر عکس هاي رنگی داشته باشند. گزینه 2 - 64

) به درستی ) طبیعی             ) مخصوصًا         ) امیدوارانه         
سخت

دنبال من بیا، به شما نشان خواهم که کتابخانه کجاست. گزینه 4 - 65

) دنبال کردن ) مالقات کردن        ) مراقبت کردن از     ) توجه کردن به        
سخت

زمان و مکان جلسه ي آینده به زودي تعیین خواهد شد. گزینه 3 - 66

) ایرانی ) آینده         ) درست     ) در نظر گرفتن    
متوسط

باتوجه به تصویر از سمت چپ: (یک) گرگ – یک (نهنگ) – یک (پلنگ) – یک (فیل) گزینه 4 - 67
آسان

گزینه 2 - 68
housewives / children

برنامه اي براي حمایت از زنان خانه داري که به تنهایی از بچه هایشان نگهداري می کنند،وجود دارد.

زمان جمله حال ساده و و فعل جمله نیز ساده بکار رفته بدون گرفتنs سوم شخص مفرد (take care) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دوم
نیز به شکل جمع بکار رفته. مورد دیگر وجود their در انتهاي جمله است که به جمع بودن اسامی جمله اشاره دارد.

سخت

کدام یک با جمله ي زیر هماهنگ نیست؟ گزینه 1 - 69
والدین نیاز دارند که بچه هاي خود را .................. کنند.

) توجه کردن ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) تقسیم کردن                            
متوسط

تعدادي از مردم در آن تصادف اتومبیل آسیب دیدند. گزینه 3 - 70

)مناسب )زخمی، آسیب دیده             ) صحیح، مناسب             ) در معرض خطر           
متوسط

به گمانم او دوست دارد دو بازوي نرمش را دور گردنتان قرار دهد و شما را در آغوش بگیرد. گزینه 3 - 71

- بهتر کردن

- ترجیح دادن  

- جلوگیري کردن  
متوسط

برادرم "جان" فکر می کند که دارد چاق می شود. او قصد دارد خوردن فست فود را متوقف کند. گزینه 1 - 72
براي بیان جمالت در زمان آینده اگر برنامه ریزي شده باشد یا آمادگی ذهنی براي بیان آن باشد از ساختار to be going to استفاده می کنیم. در ضمن

فعل بعد از آن باید به شکل ساده باشد.
آسان

ما اطالعیه شما مربوط به  مارس را دریافت کردیم و به اطالع می رسانیم که متأسفانه در کنفرانس شرکت نخواهیم کرد. گزینه 3 - 73
بررسی سایر گزینه ها:

: اختصاص دادن    : تأکید کردن                       گزینۀ  : متصل کردن                   گزینۀ  گزینۀ 
متوسط

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1234

1

2

4

11

124

14
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) ایرانی ) آینده         ) درست     ) در نظر گرفتن    

– یک (پلنگ) – یک (پلنگ) – یک (فیل) – یک (نهنگ) – یک (نهنگ) – –باتوجه به تصویر از سمت چپ: (یک) گرگ –باتوجه به تصویر از سمت چپ: (یک) گرگ –

برنامه اي براي حمایت از زنان خانه داري که به تنهایی از بچه هایشان نگهداري می کنند،وجود دارد.

take) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دوم care) سوم شخص مفرد sزمان جمله حال ساده و و فعل جمله نیز ساده بکار رفته بدون گرفتن
theirنیز به شکل جمع بکار رفته. مورد دیگر وجود theirنیز به شکل جمع بکار رفته. مورد دیگر وجود their در انتهاي جمله است که به جمع بودن اسامی جمله اشاره دارد.

کدام یک با جمله ي زیر هماهنگ نیست؟
والدین نیاز دارند که بچه هاي خود را .................. کنند.

) توجه کردن ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) تقسیم کردن                            

تعدادي از مردم در آن تصادف اتومبیل آسیب دیدند.

)مناسب )زخمی، آسیب دیده             ) صحیح، مناسب             ) در معرض خطر           

) ایرانی ) آینده         ) درست     ) ایرانی3) در نظر گرفتن     ) آینده         ) درست     ) ایرانی) در نظر گرفتن     ) آینده         ) درست     ) ایرانی4) در نظر گرفتن     ) آینده         ) درست     ) در نظر گرفتن    

) توجه کردن ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردن2) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردن) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردن3) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردن) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردن4) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) تقسیم کردن                            

)مناسب )زخمی، آسیب دیده             ) صحیح، مناسب             )مناسب3) در معرض خطر            )زخمی، آسیب دیده             ) صحیح، مناسب             )مناسب) در معرض خطر            )زخمی، آسیب دیده             ) صحیح، مناسب             )مناسب4) در معرض خطر            )زخمی، آسیب دیده             ) صحیح، مناسب             اشااشاششاارر) در معرض خطر           
) توجه کردنف ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنف) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) تقسیم کردن                            

شفش
) توجه کردنا ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنا) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنا) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنا) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنض) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنض) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردناضا) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنا) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنض) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) توجه کردنا) تقسیم کردن                             ) مراقبت کردن                                ) محافظت کردن                            ) تقسیم کردن                            

ریریر یلیل
لعلع
 در انتهاي جمله است که به جمع بودن اسامی جمله اشاره دارد.ر در انتهاي جمله است که به جمع بودن اسامی جمله اشاره دارد.ر

) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دومت) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دومت

رتر ک

) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دومد) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دومد) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دومت) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دومک) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دومت) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دوم) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دومک) پس فاعل باید جمع باشد متعاقب آن جاي خالی دوم

ی
ره
اشاشاو
شمشم
زکزک–ز– یک (فیل)ز یک (فیل)ز
رمرممر



فکر نمی کنم باران بیاید، مگر نه؟ گزینه 3 - 74
آسان

من هنوز در حال کار کردن هستم. من هنوز کارم را تمام نکردم. گزینه 1 - 75
متوسط

وقتی من ایستادم ( متوقف شدم )، ماشینم از پشت ضربه خورد. گزینه 1 - 76
متوسط

او همیشه به شنا کردن تشویق شده است تا قدرت ماهیچه هایش را باال ببرد.  گزینه 4 - 77

-حس ، احساس

-فرق ، تفاوت

-توصیف ، وصف
متوسط

حتی یک کارشناس، در تشخیص دادن بین نقاشی اصلی و کپی به مشکل می خورد. گزینه 1 - 78

- شناختن 

- الهام بخشیدن 

- تعلق داشتن
متوسط

والدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ، گزینه 4 - 79
باعث شده است که درك متقابل آنها دشوار شود.

) نسل ها ) ترکیب ها             ) تنوع ها             ) رسوم      
متوسط

گزینه 1 - 80
do you go

A: هر چند وقت یک بار به سینما می روید؟ 
B:حدود یک بار در ماه.  

 باید به خاطر بسپاریم که پرسش از(how often)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.
متوسط

1

2

3

2

3

4

1234

1

15
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والدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،
باعث شده است که درك متقابل آنها دشوار شود.

) نسل ها ) ترکیب ها             ) تنوع ها             ) رسوم      

: هر چند وقت یک بار به سینما می روید؟ 

how)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است. often)باید به خاطر بسپاریم که پرسش از 

) نسل ها ) ترکیب ها             ) تنوع ها             ) نسل ها4) رسوم       ) ترکیب ها             ) تنوع ها             ) رسوم      

اشااشاششاارر
شفشف
ا ا

)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.ا)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.ض)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.ا)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.ض)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.ض)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.ا)چند وقت یک بار، در انگلیسی در زمان حال ساده صورت می گیرد بنابراین بهترین گزینه   است.

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره
او

والدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،شوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،موالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،شوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،شمشوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،موالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،موالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،اوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،شوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،اوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،اشاوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،شوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،شوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،اوالدین معموال فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است و من فکر می کنم که کمبود ارتباطات بین این دو .................. ،

زکزکز
رمرممر



1 - 4
2 - 3
3 - 2
4 - 3
5 - 1
6 - 1
7 - 3
8 - 1
9 - 1
10 - 1
11 - 3
12 - 3

13 - 2
14 - 4
15 - 1
16 - 3
17 - 4
18 - 4
19 - 4
20 - 4
21 - 4
22 - 4
23 - 3
24 - 1

25 - 3
26 - 4
27 - 1
28 - 2
29 - 2
30 - 1
31 - 1
32 - 2
33 - 1
34 - 1
35 - 3
36 - 4

37 - 4
38 - 3
39 - 2
40 - 3
41 - 4
42 - 2
43 - 4
44 - 2
45 - 1
46 - 3
47 - 2
48 - 2

49 - 4
50 - 4
51 - 2
52 - 2
53 - 1
54 - 3
55 - 4
56 - 3
57 - 2
58 - 1
59 - 2
60 - 2

61 - 4
62 - 2
63 - 1
64 - 2
65 - 4
66 - 3
67 - 4
68 - 2
69 - 1
70 - 3
71 - 3
72 - 1

73 - 3
74 - 3
75 - 1
76 - 1
77 - 4
78 - 1
79 - 4
80 - 1
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21 - 4
22 - 4
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