
مفهوم بیت زیر در کدام بیت وجود ندارد؟ - 1
 پس سخن کوتاه باید والسالم»  «در نیابد حال پخته هیچ  خام 

چون باده ز خامی نبود جوش و خروشم  فریاد من از سوختگی هاست چو آتش

پخته داند کاین سخن با خام نیست تا نسوزد بر نیاید بوي عود

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است آتش روي تو زین گونه که در خلق گرفت

وان را خبر از آتش ما نیست که خام است دردا که بپختیم در این سوز نهانی

متن زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ - 2
«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کّل و حقیقت هستی است و در حقیقت این نی

عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».

اي کم از شبنم، تو هم آیینه را پرداز ده  شبنم از روشن دلی آیینه ي خورشید شد

ترسم اي دوست که بادي ببرد ناگاهم  ذّره ي خاکم و در کوي توام جاي خوش است

یوسفی هست دریغا که خریداري نیست  یار از پرده هویدا شد و یاران غافل

پرواز دل به سوي خدا می برد مرا   با بال شوق، ذّره به خورشید می رسد

با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟ - 3

سپري شدن زمان رسیدن روزها به شب ها روزها را از دست دادن پایان پذیري فرصت

- منظور و مفهوم مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 4
همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی» «همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

بر همۀ بودن ها و نبودن ها آگاهی داري. همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست.

ورق زندگی همۀ موجودات عالم به دست توست.  تو بر سرنوشت همۀ موجودات نظارت داري.

مفهوم و معناي مصرع «نی، حریف هر که از یاري برید» در کدام گزینه آمده است؟ - 5

نی همنشین عاشقان جدا مانده از خداست. نی همدم عاشقان رسیده به خداست.

نی همدم دل از دست دادگان است. نی همدم دل بریدگان از معشوق حقیقی است.

منظور از «تو» در مصراع «تو بمان، اي آن که چون تو پاك نیست» کیست؟ - 6

عاشق خدا مجنون لیلی

کدام کلمه درست معنی نشده است؟ - 7

شرحه: پاره گوشتی که از پهنا بریده باشند. دستور: راهنما

اشتیاق: میل قلب است به دیدار محبوب نفیر: فریاد و زاري به آواز بلند

کدام گزینه دربردارنده پیام عبارت زیر از صحیفه سجادیه است؟ - 8
«الهی، روا مدار که پنهان ما از پیداي ما ناستوده تر باشد و در وراي صورت آراسته ما سیرتی زشت و ناهموار نهفته باشد.»

روي و ریاست هر چه به گیتی مروتست / وندر مرّوت تو نه روي است و نه ریا 

پیر میخانه مگر دست بگیرد به کرم / ورنه در بحر ریا غرق گناه آمده ایم

وقت آن است که ما رو به خرابات نهیم / چند بر زرق و ریا نام مناجات نهیم

در خانقاه چو غیر ریا ندید دل / شد سوي دیر و مذهب رندان از آن گرفت (دیر: محل عبادت مسیحیان) / (خانقاه: محل عبادت درویشان)

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: پیش آزمون 19 مهر عمومی قدیم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1

«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کل و حقیقت هستی است و در حقیقت این نی
عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».

اي کم از شبنم، تو هم آیینه را پرداز ده شبنم از روشن دلی آیینه ي خورشید شد

ترسم اي دوست که بادي ببرد ناگاهمه ي خاکم و در کوي توام جاي خوش است

یوسفی هست دریغا که خریداري نیست یار از پرده هویدا شد و یاران غافل

پرواز دل به سوي خدا می برد مرا ه به خورشید می رسد

با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟ - 3

سپري شدن زمان رسیدن روزها به شب ها روزها را از دست دادن

- منظور و مفهوم مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 4
همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی»«همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

بر همۀ بودن ها و نبودن ها آگاهی داري. همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست.

ورق زندگی همۀ موجودات عالم به دست توست.  تو بر سرنوشت همۀ موجودات نظارت داري.

مفهوم و معناي مصرع «نی، حریف هر که از یاري برید» در کدام گزینه آمده است؟ - 5

نی همنشین عاشقان جدا مانده از خداست. نی همدم عاشقان رسیده به خداست.

نی همدم دل از دست دادگان است. نی همدم دل بریدگان از معشوق حقیقی است.
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نی همنشین عاشقان جدا مانده از خداست.رنی همنشین عاشقان جدا مانده از خداست.رر

اشااشاششاا
شفشف
 همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست.ض همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست.ضورق زندگی همۀ موجودات عالم به دست توست.اورق زندگی همۀ موجودات عالم به دست توست.اورق زندگی همۀ موجودات عالم به دست توست.اورق زندگی همۀ موجودات عالم به دست توست.ا
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ریری یلیل
لعلع
رترتر تکتک
با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟د - با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟د3 - با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟ی3 - با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟ی3 - 3

ره
اشاشاو
شمشم
ز

عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».

ز

عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».

اي کم از شبنم، تو هم آیینه را پرداز دهزاي کم از شبنم، تو هم آیینه را پرداز ده

عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».کعشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».ک

زکز

عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».

ز

عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».کعشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».

ز

رعشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».
«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کل

ر
«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کل

عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».رعشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».
«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کلم«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کلم«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کلم«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کل

رمر
«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کل

ر
«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کلم«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کل

ر
«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کل



عبارت «پروردگارا، روا مدار که سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمات جهل و ضالل، از چراغ هدایت به دور افتم» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ - 9

 که گمره می شود هرکس که از رهبر جدا ماند  مکش دست هوس از دامن صدق طلب صائب

 به راه آي آتش اندر آرزوهاي هوایی زن  ز ره گم گشتن اندر ظلمت آباد هوس تا چند

 به مژگان عمرها چون ریشه می باید دوید این جا  ز گلزار هوس تا آرزو برگی به چنگ آرد

 هوا گل می کند دودي که از آتش جدا گردد  گر آزادي هوس داري، چو بو از رنگ بیرون آ

در کدام «دو عبارت زیر» غلط امالیی وجود دارد؟ - 10
الف- بفرمود پایش گرفتند و به حجره بازداشتند.

ب- همه حکم او را گردن نهادند و راه َسالح پیش گرفتند.
ج- محال است که با حسن طلعت ایشان ِگرد مالحی گردند.

د- هر ساعت سیل آفت قوي تر و موج محنت هایل تر می گردد.

ج – د ب – ج     الف – د الف – ب    

عبارت «زمینه مستعد فرهنگ ایرانی در برخورد با سر چشمه هاي دینی اسالم بارور شد و ایرانی اصالت روانی و گسترش روح خویش را در اسالم - 11
یافت.»  به ترتیب چند «تکواژ» و چند «واژه» است؟

 -  - -  - 

در متن زیر چند غلط نگارشی وجود دارد؟ - 12
سعدي از عادات، اخالق و حاالت روحی مردم، آگاه و با توجه به شئونات مختلف جامعه، صالح و فساد آن را به خوبی می شناخت. درشهامت ادبی، بی نظیر و
در گفتن حق، بی پروا و دلیر بود. بر علیه کسی بناحق داوري نمی کرد. نگارشات اولیه ي او نشان می دهد که در خور امورات هر طبقه ازمردم و براي نشان

دادن نیک و بد هر یک، حکایاتی مطابق با عین واقع و متفاوت از دیگر آثار ادبی آورده است.»

هفت هشت شش پنج

همۀ گزینه ها به معنی جملۀ «مگذار ما را به که و مه» نزدیک تراند مگر گزینۀ .................. . - 13

ما را در همۀ عمر نیازمند بندگانت قرار مده . مارا گرفتار بندگان دنیا دوست قرار مده.

کوچک ترین و بزرگ ترین نیازمان را برآورده ساز. ما را به جز خودت به کسی دیگري وامگذار.

تعداد تکواژهاي کدام عبارت بیش تر است؟ - 14

شناخت، جدا کردن ارزنده از بی ارزش است. زبان نوشتاري، معادل با زبان گفتار است.

برخی از واژه ها مستعمل و برخی مهمل است. عامل بس مؤثر در نوشته هاي ادبی صداقت است.

جمله ي «در سال هاي گذشته ساخت و سازهاي نسنجیده افزایش یافته است.» به ترتیب چند واژه و چند تکواژ دارد؟ - 15

11 واژه و 18 تکواژ 10 واژه و 18 تکواژ 9 واژه و 21 تکواژ 8 وازه و 20 تکواژ

تعداد تکواژ کدام گزینه از دیگر گزینه ها کم تر است؟ - 16

نادانسته بی حوصلگی سیب زمینی کم حوصله

تعداد تکواژها و واژه هاي کدام گزینه بیش تر است؟ - 17

مطالعه ي فرهنگ و هنر هر ملت ما را با تاریخ آن ملت و نشیب و فرازهاي اجتماعی و تاریخی آن آشنا می سازد.

موضوعات گوناگونی هستند که شاعران و نویسندگان آن را دست مایه ذوق و هنر خویش قرار داده اند.

فرهنگ و هنر هر ملت جلوه گاه ذوق، باورها، گرایش ها، آرمان ها و آرزوهاي آن ملت است.

آداب و رسوم، دعوت به ارزش ها و رفتارهاي سازنده ي اجتماعی از مهم ترین عناصر و موضوعات فرهنگی هستند

بیت زیر به ترتیب چند تکواژ و چند گروه دارد؟ - 18
 خدمت مردان خدا کرده ام»  «همت مردانه ز من جو که من

نوزده - شش نوزده - پنج هجده - پنج بیست - شش
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ی قدیم
ش آزمون 19 مهر عموم
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مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

عبارت «زمینه مستعد فرهنگ ایرانی در برخورد با سر چشمه هاي دینی اسالم بارور شد و ایرانی اصالت روانی و گسترش روح خویش را در اسالم - 11
یافت.»  به ترتیب چند «تکواژ» و چند «واژه» است؟

 - - 

 نگارشی وجود دارد؟
جامعه، صالح و فساد آن را به خوبی می شناخت. درشهامت ادبی، بی نظیر وسعدي از عادات، اخالق و حاالت روحی مردم، آگاه و با توجه به شئونات مختلف جامعه، صالح و فساد آن را به خوبی می شناخت. درشهامت ادبی، بی نظیر وسعدي از عادات، اخالق و حاالت روحی مردم، آگاه و با توجه به شئونات مختلف جامعه، صالح و فساد آن را به خوبی می شناخت. درشهامت ادبی، بی نظیر و
در گفتن حق، بی پروا و دلیر بود. بر علیه کسی بناحق داوري نمی کرد. نگارشات اولیه ي او نشان می دهد که در خور امورات هر طبقه ازمردم و براي نشان

دادن نیک و بد هر یک، حکایاتی مطابق با عین واقع و متفاوت از دیگر آثار ادبی آورده است.»

هفت هشت شش

همۀ گزینه ها به معنی جملۀ «مگذار ما را به که و مه» نزدیک تراند مگر گزینۀ .................. . - 13

ما را در همۀ عمر نیازمند بندگانت قرار مده . مارا گرفتار بندگان دنیا دوست قرار مده.

کوچک ترین و بزرگ ترین نیازمان را برآورده ساز. ما را به جز خودت به کسی دیگري وامگذار.

تعداد تکواژهاي کدام عبارت بیش تر است؟ - 14

شناخت، جدا کردن ارزنده از بی ارزش است. زبان نوشتاري، معادل با زبان گفتار است.

برخی از واژه ها مستعمل و برخی مهمل است. عامل بس مؤثر در نوشته هاي ادبی صداقت است.

جمله ي «در سال هاي گذشته ساخت و سازهاي نسنجیده افزایش یافته است.» به ترتیب چند واژه و چند تکواژ دارد؟ - 15
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عبارت «زمینه مستعد فرهنگ ایرانی در برخورد با سر چشمه هاي دینی اسالم بارور شد و ایرانی اصالت روانی و گسترش روح خویش را در اسالم - 11

ر
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رمر
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ر
عبارت «زمینه مستعد فرهنگ ایرانی در برخورد با سر چشمه هاي دینی اسالم بارور شد و ایرانی اصالت روانی و گسترش روح خویش را در اسالم - عبارت «زمینه مستعد فرهنگ ایرانی در برخورد با سر چشمه هاي دینی اسالم بارور شد و ایرانی اصالت روانی و گسترش روح خویش را در اسالمم11 - 11

ر
عبارت «زمینه مستعد فرهنگ ایرانی در برخورد با سر چشمه هاي دینی اسالم بارور شد و ایرانی اصالت روانی و گسترش روح خویش را در اسالم - 11



تعداد تکواژهاي مقابل کدام مصراع غلط است؟ - 19

برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن ( تکواژ) که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را ( تکواژ)

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین ( تکواژ) نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت ( تکواژ)

در کدام بیت، «غلط امالیی» وجود دارد؟ - 20

هزار ساحر چون سامریش در گله بود قیاس کردم و آن چشم جاودانۀ مست

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود دولت از مرغ همایون طلب و سایۀ او

قصه ماست که در هر سر بازار بماند محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید؟ سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست

- عیِّن الخبر و اعرابه فی الجملۀ التالیۀ:  21
  أْین الصحیفۀ؟

 أْین : خبر شبه جمله و محًال مرفوع الصحیفُۀ : خبر مفرد و مرفوع أْین : خبر مفرد و محًال مرفوع أْین : خبر مقدم و مرفوع

مّیز المبنی - 22

َقرآَءة ما ُسؤال ِکتابَۀ

-  مّیز الخطا ِمن المنتخبات (َعِلَم فی به باب تفعیل) 23

َم = الماضی َعلَّ المصدر = َتْعلیم االمر المخاطب = اِْعَلْم ُم المضارع = ُیَعلِّ

- عین األخطاء فی الجملۀ التالیۀ: العلُم و الدیُن جناُح لالنساِن ال َیْقِدَر علی الطیراِن ِاالَّ به 24

 جناح، الیقدر، به الدین، الطیران، الجناح جناح، الیقدر، الطیران العلم، الیقدر، به

- ِمن کم جملۀ َتتألَُّف هذِه العبارة  25
ْلها َو لَْم ُیْجِلْسها ِعنَدُه  َاْالُب لَْم ُیَقبَّ

 ِمن جملتین اثنتیِن ... من جملٍۀ واحدِة تتَألَُّف هذه العبارة من ثالٍث جمالٍت ... من اربِع جمالٍت ...

«مستعین» چه نوع اسمی است؟ - 26

صیغه مبالغه اسم فاعل اسم مفعول مصدر

- ما هی األسماء المشتقۀ فی العبارة التالیۀ؟  27
 الدنیا سجن المؤمن و جنۀ الکافر.

 المومن، جنۀ، الکافر سجن، جنۀ، الکافر الدنیا، المؤمن، الکافر الدنیا، سجن، جنۀ

-  ما هو المناسب للفراغ؟  28
 المجتهدون أمام المشاکل .................. 

 خائفین  تصبرون تخافون صابرون

تِه. ُکم راٍع و کلُُّکم َمْسووٌل َعن رعیَّ عّین الخطا: ُکُلْ - 29

َمْسُؤول = خبر ِه = مضاف الیه راٍع = مضاف الیه ُکْم = مضاف الیه

- عّین الفاعل لیس اسمًا ظاهرًا: 30

 إنّهم یبطلون صدقاتهم باألذي و المّن!   لم تستطع هذه الشعوب التقّدم فی جمیع الجهات!

  اقترب المجاهد من ثغور األعداء و الظالمین!  یذهب کثیر من المسلمین إلی المساجد للصالة!

- عّین الخطأ: 31

 نحن نجتهد کثیراً لِننجح فی أعمالنا. طلب المعّلم أن ُتکَتب الجمُل علی الّلوحۀ.

 ُخلِّدت أسماُء علمائنا المشهورین فی التاریخ. کانت هؤالء الطالبات ُتطالعن المجّالت.
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رآءقرآءَقرآء ما ؤالسؤالُسؤال

 فی به باب تفعیل)

لعلَعلَّ لیمعلیمْعلیم َالمصدر = َتعالمصدر = تعالمصدر = َت ملمَلْم َاالمر المخاطب = اِْع ْاالمر المخاطب = اِْعلاالمر المخاطب = اِعَلاالمر المخاطب = اِع

ِدرقِدرْقِدَر علی الطیراِن ِاالَّ به َ لالنساِن ال َیق لالنساِن ال یق لالنساِن ال َی ُ جناُح جناُح ُ و الدیُن و الدیُن ُ فی الجملۀ التالیۀ: العلُم فی الجملۀ التالیۀ: العلُم
 الدین، الطیران، الجناح جناح، الیقدر، الطیران العلم، الیقدر، به

فلفلَُّف هذه العبارة من ثالٍث جمالٍت ... من اربع َّ من جملٍۀ واحدِة تتَأ َّ من جملٍۀ واحدِة تتأ

صیغه مبالغه اسم فاعل اسم مفعول

- ما هی األسماء المشتقۀ فی العبارة التالیۀ؟  27

 سجن، جنۀ، الکافر الدنیا، المؤمن، الکافر الدنیا، سجن، جنۀ
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- عّین خبر المفرِد : 32

ا للسائل و المحروم! یصبح الّطالب طالب العلم الحقیقّی متی طلب العلم أینما وجده! لیت األغنیاء یجعلون من أموالهم حق 

 إعلم أّن الّذین یسرفون فی الّنعم اإللهّیۀ یخسرون فی الّدنیا و اآلخرة! إنّما العمل الّصالح تبقی برکاته مادامت الّسماوات و األرض تسیران!

- عّین المفعول به اسمًا ظاهرًا: 33

 رأیتک و قد کنت جالسًا فی غرفۀ االنتظار! ربّنا ألحقنا بالصالحین و المؤمنین فی سبیلک!

 الرجل العطشان یشرب الماء بصعوبۀ! أعالم الحضارة یرفعها المسلمون فی العالم!

عّین العبارة الّتی لیس فیها المفعول به: - 34

 شاهدت زمیلتی فی الشارع و سّلمت علیها! طالعنا کثیراً من المقاالت حّتی اآلن!

 أنّهم تأّخروا عن موعدهم للرجوع! اشتریت من المکتبۀ بعض الکتب المفیدة!

عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ - 35
ما: عّین الخبر لیس مقد

  ما کانت عنده نقود یساعد بها المساکین!   لیس فی هذه المکتبۀ کتاب أبحث عنه! 

  لم یکن هناك مزهرّیۀ حّتی أجعل األزهار فیها!  لیس هؤالء الّتالمیذ فی دروسهم متکاسلین! 

- عّین الّصحیح عن الّضمائر (علی حسب مرجع الضمیر): 36

ه!  لن علی ربّها!  هذه الطفلۀ تبکی کثیراً و ترید أن َتْهَتمَّ به اُمُّ  هؤالء المؤمنات هّن الّالتی یتوکَّ

 التلمیذُة التی ُتساِعد صدیقتها فی دروسها تناُل رضا ربّها!  هذه األشجار غرسُته أنا و صدیقی و نسقیه کّل یوٍم! 

- عیِّن الفاعل ضمیرًا مستترًا: 37

 ! هاتهنَّ البات یأتیَن مع آبائهّن و اُمِّ  اُِحبُّ هؤالِء األصدقاء کثیراً!  الطُّ

هات ُیْتِعْبَن أْنُفَسهنَّ فی تربیِۀ األوالِد!  فی مدرستنا َیفوُز الّطالب فی المسابقات الریاضّیۀ!   اُالمُّ

- عّین ما فیه عدد الّضمائر (غیر المستتر) أکثر: 38

 إلهی أنت شاهٌد، هم خذلونا و کّذبونا!  أّیها الّناس! اُعبدوا ربّکم الّذي خلقکم و اشکروه علی نعمائه! 

ا!   وّزعوا الماء عیلهم و علینا بالّتساوي و غداً یأتی الفرج!  نادیُت صدیقتی و هی غارقۀ فی أفکارها فقالت: أنا قلقۀ جد 

- عیِّن العبارة الّتی جاء فیها المبنّی أکَثر: 39

 َو هل هناك قضّیۀ أکبر من قضّیتی؟!  یوصل أهل القریۀ إّیاها إلی قصر الملک!  و َمن أنِت حّتی تقابلی حاکمًا؟!  أشکر فضلکم یا أوالدي ألتعابکم لی! 

-  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:  40
 عّین «ما» ال یکون فی اإلعراب إّال مرفوعًا:

 أصلح کّل ما یکون عیبًا فی صدیقک یا ولدي!  قام جمیع الّناس فی إیران بإرسال ما تحتاج إلیه المدن الّتی دّمرها الزلزال! 

 إنَّ ما یشاهد من نعم اهللا حولنا شیء قلیل من مواهبه!  أعظم العبادة أجرا ما أخفاها عاملها! 

کدام گزینه اشاره به اراده تام خداوند در از بین بردن ما و جایگزینی ما با موجودات دیگر دارد؟ - 41

ماوات و االرض ان یشا یذهبکم و یأت بخلٍق جدیٍد الحمداهللا المتجّلی لخلقه بخلقه یا ایُّها الّناس انتم الفقرا الی اهللا اهللا نورالس 

عبارت نادرست درباره ي نیازمندي جهان به خدا در بقا کدام است؟ - 42

در مصنوعات انسانی، رابطه ي چندانی میان بقاي یک مصنوع با سازنده ي آن وجود ندارد.

یک معلول در بقاي خود نیازي به علت ندارد.

این نوع نیازمندي مانند رابطه ي پرتوهاي نور با منبع آن است.

در رابطه ي بین معمار و ساختمان، از آن جایی که معمار علت اصلی ساختمان نیست، بقاي آن نیازمند وجود معمار نخواهد بود.

4

ی قدیم
ش آزمون 19 مهر عموم

پی
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

  ما کانت عنده نقود یساعد بها المساکین!   لیس فی هذه المکتبۀ کتاب أبحث عنه! 

المیذ فی دروسهم متکاسلین!   لیس هؤالء التالمیذ فی دروسهم متکاسلین!   لیس هؤالء التالمیذ فی دروسهم متکاسلین!  ی أجعل األزهار فیها!

مائر (علی حسب مرجع الضمیر):

ه!  ه! مه! مُّ متمَتمَّ به اُ تهتْه َ و ترید أن َته و ترید أن ته و ترید أن ت ً هذه الطفلۀ تبکی کثیراً هذه الطفلۀ تبکی کثیراً ّلن علی ربّها! لن علی ربها! لن علی ربّها! 
ّه أنا و صدیقی و نسقیه کّله أنا و صدیقی و نسقیه کل یوٍم!  ُ هذه األشجار غرسُته أنا و صدیقی و نسقیه کل هذه األشجار غرسته أنا و صدیقی و نسقیه کل هذه األشجار غرست ّ رضا ربّها!  رضا ربها!  رضا ربّها!  ساِعد صدیقتها فی دروسها تناُل

 ! هاتهنَّ هاتهنمهاتهنمِّ ّ مع آبائهّن مع آبائهن و اُ َالبات یأتیَنالبات یأتین البات یأتین الطالبات یأتین الطُّ

ّالب فی المسابقات الریاضّیۀ! الب فی المسابقات الریاضیۀ! الب فی المسابقات الریاضیۀ!  الب فی المسابقات الریاضی الطالب فی المسابقات الریاضی الّط َ فی مدرستنا َیفوز فی مدرستنا یفوز فی مدرستنا َیفوُز  فی تربیِۀ األوالِد! 

مائر (غیر المستتر) أکثر:

ذي خلقکم و اشکروه علی نعمائه! کم الذي خلقکم و اشکروه علی نعمائه! کم الّذي خلقکم و اشکروه علی نعمائه!  ّعبدوا ربّکم العبدوا ربکم العبدوا ربّ ّها الّناس! اها الناس! اها الّناس! اُ ّ أّیها الن أیها الن أی بونا! 

ّعوا الماء عیلهم و علینا بالّتساوي و غداعوا الماء عیلهم و علینا بالتساوي و غداعوا الماء عیلهم و علینا بالّتساوي و غدا یأتی الفرج!  ا!   وّز صدیقتی و هی غارقۀ فی أفکارها فقالت: أنا قلقۀ جد صدیقتی و هی غارقۀ فی أفکارها فقالت: أنا قلقۀ جد 

َ أکَثر أکثر أکثر: تی جاء فیها المبنی

ّن أنِت حّتی تقابلی حاکمان أنِت حتی تقابلی حاکمان أنِت حتی تقابلی حاکمًا؟!  أشکر فضلکم یا أوالدي ألتعابکم لی!  ن أنِت حت و من أنِت حت و َم ّ یوصل أهل القریۀ إّیاها إلی قصر الملک!  یوصل أهل القریۀ إیاها إلی قصر الملک!  یوصل أهل القریۀ إیاها إلی قصر الملک!  تی؟! 
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اار أشکر فضلکم یا أوالدي ألتعابکم لی! ر أشکر فضلکم یا أوالدي ألتعابکم لی! رر
اشااشاشش
 یأتی الفرج! ف یأتی الفرج! ف

شفش
ا یأتی الفرج! ا یأتی الفرج! ا

ذي خلقکم و اشکروه علی نعمائه! اذي خلقکم و اشکروه علی نعمائه! 

ً یأتی الفرج! ا یأتی الفرج!  ساوي و غدااساوي و غداًا

اضاذي خلقکم و اشکروه علی نعمائه! ضذي خلقکم و اشکروه علی نعمائه! ض
ریریر یلیل
الب فی المسابقات الریاضیعالب فی المسابقات الریاضیع

لعل
هاتهنرهاتهنر

الب فی المسابقات الریاضیرالب فی المسابقات الریاضی

َّت هاتهنَّت َّهاتهنَّهاتهنت َّهاتهنَّت هاتهنرهاتهنرتر هاتهنرهاتهنت هاتهنک هاتهنک ِّ هاتهنتکتِّک هاتهنت هاتهنک هاتهنت

د ی
ره أنا و صدیقی و نسقیه کلهه أنا و صدیقی و نسقیه کله

 هذه الطفلۀ تبکی کثیرار هذه الطفلۀ تبکی کثیرا و ترید أن تر و ترید أن ت

ه أنا و صدیقی و نسقیه کلره أنا و صدیقی و نسقیه کل

 هذه الطفلۀ تبکی کثیراو هذه الطفلۀ تبکی کثیراو

اشاشا
شمشم
المیذ فی دروسهم متکاسلین! ز ّالمیذ فی دروسهم متکاسلین! ز المیذ فی دروسهم متکاسلین!   لیس هؤالء التالمیذ فی دروسهم متکاسلین!   لیس هؤالء التز  لیس هؤالء الّتز ّ  لیس هؤالء الّتالمیذ فی دروسهم متکاسلین!   لیس هؤالء التالمیذ فی دروسهم متکاسلین! ز ّ  لیس هؤالء الّتز

  لیس فی هذه المکتبۀ کتاب أبحث عنه! ک  لیس فی هذه المکتبۀ کتاب أبحث عنه! ک

زکز
  لیس فی هذه المکتبۀ کتاب أبحث عنه! ر  لیس فی هذه المکتبۀ کتاب أبحث عنه! ر

رمرمم



- انسان ها هر قدر که به معناي حقیقی کامل تر شوند،  .................. را بهتر درك می کنند و مرتبه ي توحید  .................. در آن ها تقویت می شود. 43

تجلی مخلوقات در هستی ـ در خالقیت تجلی مخلوقات در هستی ـ عبادي

فقر و نیازمندي خود به خدا ـ در خالقیت فقر و نیازمندي خود به خدا ـ عبادي

- مقدمه ي اول نیازمندي جهان به خدا در پیدایش  بیان کننده  تمامی عبارات زیر است به جز : 44

هر چیزي که وجودش از خودش نباشد براي موجود بودن نیازمند به دیگري است . هیچ پدیده اي را نمی توان یافت که به خود متکی باشد .

ما و اشیاء پیرامون ما از نیستی به پدیده بودن رسیده اند . نمی توان این واقعیت را انکار کرد که ممکن بود نباشیم ولی االن هستیم .

تصور "خط وعدد نا محدود"  و "بهشت و جهنّم " براي اذهان بشر» به ترتیب  .................. و ..................  است و احاطه و دسترسی به هر چیزي علت - 45
..................  به آن می باشد.

غیر ممکن - ممکن - یقین غیر ممکن - ممکن - معرفت  ممکن - غیر ممکن - یقین ممکن - غیر ممکن - معرفت  

با توجه به آیه ي شریفه ي  فلّما انجاهم لذا هم یبغون فی األرض بغیر الحّق یا اّیها الناس انّما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاه الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم - 46
تعملون، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟

  انّما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاه الدنیا -  ثّم الینا مرجعکم فلّما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق - ثّم الینا مرجعکم

 انّما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاه الدنیا -   فننبئکم بما کنتم تعملون  فلّما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق -  فننبئکم بما کنتم تعملون

در بیان معارف اسالمی، الزمه ي تصور چیستی براي خدا فرض .................. است و آن چه مورد تشویق قرار گرفته است .................. چراکه شناخت - 47
.................. الهی از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودي امکان پذیر است. 

احاطه- تفکر در نشانه هاي الهی است- ذات محدودیت- تفکر در نشانه هاي الهی است- صفات

احاطه- تفکر در ذات باري تعالی است- صفات محدودیت- تفکر در ذات باري تعالی است- ذات

حدیث شریف «تفکروا فی کل شیء و ال تفکروا فی ذات اهللا» هادي ما به کدام مفهوم می باشد؟ - 48

دین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیز وابستگی جهان به خداوند متعال

سلب امکان فهم چیستی خدا از انسان توان فهم صفات الهی بدون درك هستی خدا

این عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ - 49

نیازمندي جهان به خدا در مرحلۀ بقا -  «ما رآیت شیئًا اّال و رأیت اهللا قبله و بعده ...»  مقدمۀ دوم نیازمندي جهان به خدا در پیدایش -  «الحمداهللا المتجّلی لخلقه بخلقه» 

نیازمندي جهان به خدا در مرحلۀ بقا -  «إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید»  مقدمۀ دوم نیازمندي جهان به خدا در پیدایش -  «انتم الفقراء الی اهللا» 

از دقت در پیام کدام آیه، به تحّقق امر خداوند، در خروج از قبر خاکی در آستانۀ رستاخیز، پی می بریم؟ - 50

ْرَض بَْعَد َمْوِتَها»  َماِء َماًء َفُیْحِیی بِِه اْألَ ُل ِمَن السَّ  «َوِمْن آَیاِتِه ُیِریُکُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َوُیَنزِّ

لَِک َآلَیاٍت لَِقْوٍم َیْسَمُعوَن»  َهاِر َواْبِتَغاُؤُکْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ِفی ذَٰ ْیِل َوالنَّ  «َوِمْن آَیاِتِه َمَناُمُکْم بِاللَّ

ْرِض َو اْخِتالُف َأْلِسَنِتُکْم َو َأْلوانُِکْم ِإنَّ فی  ذلَِک َآلیاٍت لِْلعالِمیَن»  ماواِت َو اْألَ  «َو ِمْن آیاِتِه َخْلُق السَّ

ْرِض ِإَذا َأْنُتْم َتْخُرُجوَن»  ْرُض بَِأْمِرِه ُثمَّ ِإَذا َدَعاُکْم َدْعَوًة ِمَن اْألَ َماُء َواْألَ  «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َتُقوَم السَّ

با توّجه به آیه ي شریفه ي: ِاّن فی َخلِق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار آلیاٍت ...   نخستین  ویژگی افرادي که موصوف به  .................. شوند، - 51
..................  است.

اولی األلباب - به زیور تفّکر در آفرینش آراسته شدن متفّکران در نظام آفرینش - در هر حال به یاد خدا بودن

اولی األلباب - در هرحال به یاد خدا بودن متفّکران در نظام آفرینش - به زیور تفّکر در آفرینش آراسته شدن

نظام واحد جهانی معلوِل .................. است. - 52

ارتباط وپیوستگی پدیده ها و تقسیم کار بین آن ها طبیعت و سرشت پدیده ها و نظام آن ها

خوي استکبار جهان خواران تشنه ي غارت سرمایه ها یک واقعیت انکارناپذیر ترسیم یافته از پندار انسان
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، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟

ّ فلّما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق فلما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق فلما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق - ثم ّثّمثّم الینا مرجعکم ما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاه الدنیا -  

ّ فلّما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق فلما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق فلما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق -  ما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاه الدنیا -   فننبئکم بما کنتم تعملون

در بیان معارف اسالمی، الزمه ي تصور چیستی براي خدا فرض .................. است و آن چه مورد تشویق قرار گرفته است .................. چراکه شناخت - 47
.................. الهی از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودي امکان پذیر است. 

احاطه- تفکر در نشانه هاي الهی است- ذات محدودیت- تفکر در نشانه هاي الهی است- صفات

احاطه- تفکر در ذات باري تعالی است- صفات محدودیت- تفکر در ذات باري تعالی است- ذات

«تفکروا فی کل شیء و ال تفکروا فی ذات اهللا» هادي ما به کدام مفهوم می باشد؟

دین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیز

سلب امکان فهم چیستی خدا از انسان توان فهم صفات الهی بدون درك هستی خدا

این عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟

نیازمندي جهان به خدا در مرحلۀ بقا -  «ما رآیت شیئا ّ«الحمداهللا المتجّلی لخلقه بخلقه» «الحمداهللا المتجلی لخلقه بخلقه» «الحمداهللا المتجّلی لخلقه بخلقه»  مقدمۀ دوم نیازمندي جهان به خدا در پیدایش -  

نیازمندي جهان به خدا در مرحلۀ بقا -  «إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید»  مقدمۀ دوم نیازمندي جهان به خدا در پیدایش -  «انتم الفقراء الی اهللا» 

از دقت در پیام کدام آیه، به تحقق امر خداوند، در خروج از قبر خاکی در آستانۀ رستاخیز، پی می بریم؟ - از دقت در پیام کدام آیه، به تحقق امر خداوند، در خروج از قبر خاکی در آستانۀ رستاخیز، پی می بریم؟50 - از دقت در پیام کدام آیه، به تحّقق امر خداوند، در خروج از قبر خاکی در آستانۀ رستاخیز، پی می بریم؟50 - 50ّ
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«إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید» ا«إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید» اا«إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید» ر«إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید» ر«إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید» ر«إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید» 

اشااشا«ما رآیت شیئاش«ما رآیت شیئاش«ما رآیت شیئاش«ما رآیت شیئاش
«ما رآیت شیئاش«ما رآیت شیئاف«ما رآیت شیئاش«ما رآیت شیئاشفش«ما رآیت شیئاف«ما رآیت شیئاف

ضاین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ااین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ااین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ااین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ا

سلب امکان فهم چیستی خدا از انسان

ض

سلب امکان فهم چیستی خدا از انسان

این عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ااین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ضاین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ااین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟اضااین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟ضاین عبارت که «رابطۀ خداوند با مخلوقات، همانند رابطۀ معمار با ساختمان نیست»، بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه مؤید این حقیقت است؟

سلب امکان فهم چیستی خدا از انسانرسلب امکان فهم چیستی خدا از انسانر

دین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزیدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزی

ریر ل

دین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزلدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزعدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزلدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزعدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزعدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزیدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزلدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزیدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزیلیدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیزلدین خدا فارغ از چیستی او در وراي هر چیز

رترتر ک
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تکت د

احاطه- تفکر در ذات باري تعالی است- صفاتداحاطه- تفکر در ذات باري تعالی است- صفات

احاطه- تفکر در نشانه هاي الهی است- ذاتیاحاطه- تفکر در نشانه هاي الهی است- ذاتی
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ا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقما انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقم

شمش
ا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقزا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقز

ا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقزا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق

را انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقزا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقکا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقزا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقکا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقک
، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟ر، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟

ا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحقرا انجاهم اذا هم یبغون فی األرض بغیر الحق

، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟ر، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟م، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟ر، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟رمر، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟م، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟م، از دقت در کدام بخش آن به ترتیب مفهوم «موقت بودن کامیابی ها» و «ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی» دریافت می شود؟م



ِ الَِّذي َأتَقَن ُکلَّ َشیء  بیانگر چه موضوعی است؟ َحاِب ُصنَع اهللاَّ -  آیه َوَتَرى الِجَباَل َتحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهی َتُمرُّ َمرَّ السَّ 53

در مجموعه ي منظم کارهر جزء مکمل کار دیگري است تقدم تقدیر بر قضا

اشاره به زیبایی آفرینش کوه ها خداوند تمام موجودات را در کمال استواري آفریده است

کدام گزینه حاوي مطالب نادرست است؟ - 54

مجموعه ي نظام مند، مجموعه اي است که اجزاي آن به گونه اي سامان یافته اند که فعالیت دسته جمعی آن ها منتهی به هدف معین می شود.

هر چه دایره ي نظام، بزرگ تر می شود، نظم و قانون مندي ساده تري الزم است که نظام هاي کوچک تر را درون خود جاي دهد.

فعالیت هر سلول بدن نه تنها در خدمت همان قسمت، بلکه در خدمت نهایی ترین هدف یعنی رشد و حیات بدن نیز هست.

هر دستگاهی نظم، قانون مندي و هدف خاص خود را دارد، اما این مانع هماهنگی براي رسیدن به هدف نهایی نیست.

«هر یک از مخلوقات عالم در بهترین صورت خلق شده اند و آن چه را که الزمه ي رساندن آن ها به هدف بوده  است خداوند در وجودشان قرار داده - 55
است»،  از دقت در کدام آیه ي شریفه ي این مفهوم برداشت می گردد؟

افغیر دین اهللا یبغون و له اسلم من فی الّسماوات و األرض طوعًا و کرهًا و الیه یرجعون 

یسّبح هللا ما فی الّسماوات و ما فی األرض له الملک و له الحمد و هو علی کّل شیٍء قدیر

خلق الّسماوات و األرض بالحّق و صّورکم فأحسن صورکم و الیه المصیر

.... ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما اّال بالحّق و اجّل ُمسمی

جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترین - 56
شکل خود می باشد که تجلی آن در آیه شریفه  .................. به چشم می خورد.

هدف -   الّذي خلق فسّوي و الّذي قّدر فهدي هدف -   ما تري فی خلق الرحمن من تفاوت

پیوستگی -   الّذي خلق فسّوي و الّذي قّدر فهدي پیوستگی -   ما تري فی خلق الرحمن من تفاوت

استدالل قرآن در مقابل کسانی که «غیر از آیین خدا را می طلبند» چیست؟ - 57

ْرِض لَُه اْلُمْلُک َو لَُه اْلَحْمُد» َماَواِت َو َما ِفی اْألَ «ُیَسبُِّح ِهللاِ َما ِفی السَّ یِن َحِنیفًا ِفْطَرَة اِهللا الَِّتی َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها»  «َفَأِقْم َوْجَهَک لِلدِّ

ْحمِن ِمْن َتَفاُوِت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَري ِمْن ُفُطوِر»  «َما َتَري ِفی َخْلِق الرَّ ْرِض َطْوعًا َو َکْرهًا َو ِإلَْیِه ُیْرَجُعوَن»  َماَواِت َو اْألَ «َو لَُه َأْسَلُم َمْن ِفی السَّ

قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیّن این - 58
معناي الهی است؟

حاب»  «انَّ فی َخْلِق الّسماوات و األرض واختالِف الّلیل و الّنهار آلیات ِالولی االلباب»   «َو َتَرب اْلجبال َتْحسُبا جاِمَدًة و ِهَی ثَمرُّ مرَّ السِّ

 «َخَلَق اهللا الّسماوات و األرض بِالَحْق اّنَّ فی ذلک آلیۀ لَْلمؤِمنین»  «َو ِمْن آیاِتِه ُیریُکُم اْلَبْرَق خوفًا و َطَمعًا و ُیْنزَل ِمْن الّسماء ماُء» 

آفرینش آسمان ها و زمین آمد و شد شب و روز براي چه کسانی نشانه اي روشن در شناخت خداوند متعال است و کالم امیرالمؤمنین (ع) که می  - 59
فرمایند: «هر چیزي را مطابق با برنامه اي دقیق به بهترین شکل طراحی کرد» با کدام آیۀ شریفه ارتباط معنایی دارد؟

خردمندان -  «انا کل شیء خلقناه بقدر»  مؤمنان -  «انا کل شیء خلقناه بقدر» 

خردمندان -  «ربّنا ما خلقت هذا باطًال»  مؤمنان -  «ربّنا ما خلقت هذا باطًال» 

آن چه که هر «همکاري و ترکیبی» به دنبال دارد چیست و این همکاري ها بر چه ااساس می باشد؟ - 60

ثمرات و اهداف بزرگ - حکمت و تدبیر الهی با یک طرح و نقشه معین هماهنگی و نظم - حکمت و تدبیر الهی با یک طرح و نقشهمعین

ثرمات و اهداف بزرگ - خودآگاهی اجزاء مجموعه در یک گردهمایی هدفمند هماهنگی و نظم - خودآگاهی اجزاء مجموعه در یک گردهمایی هدفمند

61 - The central Mountains .................. for hundreds of kilometers from north to south.

reacts hits stretches locates

62 - Married people live longer and have better general .................. than the unmarried.

goal force health fortune
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ی قدیم
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پی
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ّماوات و ما فی األرض له الملک و له الحمد و هو علی کّلماوات و ما فی األرض له الملک و له الحمد و هو علی کّل شیٍء قدیر

 و صّورکم فأحسن صورکم و الیه المصیر

.... سمی مسمی ُمسمی ّ بالحّق بالحّق و اجّل ّماوات و األرض و ما بینهما اّالماوات و األرض و ما بینهما اّال

جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترین - 56
شکل خود می باشد که تجلی آن در آیه شریفه  .................. به چشم می خورد.

ّذي قّدذي قّدر فهدي ذي قدي و الذي قدي و الّ ذي خلق فسو الذي خلق فسو الّذي خلق فسو هدف -    ما تري فی خلق الرحمن من تفاوت

ّذي قّدذي قّدر فهدي پیوستگی -   ما تري فی خلق الرحمن من تفاوت

استدالل قرآن در مقابل کسانی که «غیر از آیین خدا را می طلبند» چیست؟ - 57

کلکْلُک لملُم م الم اْل هِض لهِض لَُه ْر ا ِفی األ ما ِفی األ َما ِفی اْألَ َاِت َواِت َو َاَواَو اوماوَم ما ِفی السما ِفی السَّ َّا ِفی السَّ َ ِهللاِ َما ِفی الس ِهللاِ ما ِفی الس ِهللاِ م ُح حبحبِّ بسبَس س«یس«ُی ا»ها»َها» هیهْی َْل یلْیل ل عل َع َاَساس َّ النَّاس الناس النَّ رطرَطَر طِتی فطِتی َف َّ اِهللا الَِّتی ف اِهللا الِتی ف اِهللا الَّ

رصرَصَر َه صبصَب َ اْل ب الَب ال ارِت فارِت فارِجع ُاُواُو اوفاوَف ف تف َت مِن ِمنحمِن ِمنْحمِن ِمْن َِّق الرَِّق الرَّ ِق الرلِق الرْل لي ِفی خلي ِفی َخ َا َترا ترا َتَر ا ت«ما ت«َم ونعونُعوَن» عجعَج رِه یرِه ُیْر ِه ییِه یْی ْ ِإلَ ی ِإلْی ِإل ر کر َکْرهًا َو وِض طوِض َطْوعًا َو

قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبی - 58

ّماوات و األرض واختالِف الّلیل و النماوات و األرض واختالِف اللیل و النماوات و األرض واختالِف الّلیل و الن ِّق الّسماوات و األرض واختالِف اللِق السماوات و األرض واختالِف اللِق الس ِق السلِق السْل ل فی خل فی َخ َّ«انَّ«انَّ حاب»  حاب»  السحاب»  السِّ ِّ السِّ َ ثَمر ثمر ثَمرُّ مرَّ

زلنزلْنزَل ِمْن الس ن و ین و ُی عامعاَمعًا م و طم و َط ربرَبْرَق خوفًا َ اْل ب الَب ال مریکمریُکُم ُ آیاِتِه ُیریک آیاِتِه یریک آیاِتِه ی «َو ِمْن مؤِمنین» لمؤِمنین» ْلمؤِمنین»  ْ فی ذلک آلیۀ لَ َ فی ذلک آلیۀ لَل فی ذلک آلیۀ لْل فی ذلک آلیۀ ل ق اّنَّ
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رماوات و األرض واختالِف اللیل و النریل و النریل و النریل و النر یل و النایل و الناایل و النماوات و األرض واختالِف اللیل و النریل و النماوات و األرض واختالِف اللیل و النماوات و األرض واختالِف الل

اشااشاشش
شفشف
قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیا - قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیا58 - قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیا58 - قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیا58 - ض58

ِ

ض

ِجِع

ض

ِِجِعِجع

ض

ِِجِع ار

ض

ار

قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبی - قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیض58 - قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیاضا58 - قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیا58 - قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیض58 - قرآن کریم از انسان ها می خواهد «دربارة تصویري از جهان خلقت بیندیشید و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند.» کدام آیۀ شریفه مبیا58 - 58

ِجعر ِجعر ْ اْرر ْاْرارر ْاْرر َ ارِت فارِت فرِت َفر ارِت فارر

ِض لی رِض لی ا ِفی األیا ِفی األری

ریر ل

ِض ل ِض لل ْ ْرل ریلیا ِفی األلا ِفی األرل ری رل َعا ِفی األیا ِفی األلا ِفی األیا ِفی األری ْ ا ِفی األلا ِفی األعا ِفی األلا ِفی األلعلا ِفی األعا ِفی اْألَع

رترتر ک

 ما تري فی خلق الرحمن من تفاوتک ما تري فی خلق الرحمن من تفاوت

تکت د

 ما تري فی خلق الرحمن من تفاوتد ما تري فی خلق الرحمن من تفاوت

ي و الی ّذي خلق فسّویّذي خلق فسّوذي خلق فسویذي خلق فسوي و الی

ره

جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترین - 56

ر

جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترین - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینو56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینو56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینا56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینا56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینش56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینش56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهتریناشا56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینا56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینش56 - جدا کننده سازماندهی ها و همکاري ها از یکدیگر در نظام، .................. است که زمینه ساز طراحی مخلوقات و ظرافت بخشی به آن ها در بهترینا56 - 56

شمشم
زکزکز
رمرممر



63 - They invited her to speak especially because of her .................. in the subject.

experience value entertainment object

64 - Have you thought about the problem from every .................. ?

aspect effect attention prize

65 - Even people who knew little about the topic were ready to .................. their opinions.

protect lift matter express

66 - When specific muscles are exercised, the fat cells are .................. in that area.

burned up operated tied up developed

67 - The terrorists agreed to .................. him after the country agreed to pay the money.

decrease store release suggest

68 - Physical harm or damage to someone's body caused by an accident or an attack is called ..................
.

bone bother trouble injury

69 - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves
in the near future.

lifting keeping joining storing

70 - There were 39,000 new cases last year – a(n)  .................. of six percent.

competition increase invention experiment

71 - After weeks of inaction, the government is taking a series of new measures. "Inaction" means: 
.................. .

peace result rest event

72 - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.

probable                 muscular particular                 regular

73 - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.

excess  flexible  emergency particular

74 - Don’t argue with him anymore: he is not .................. enough to change his brain once he has made a
decision.

flexible efficient mental certain

75 - There is nothing to be  .................. with a cold drink when you get home after work.

competed compared controlled  consisted

76 - Children are required to go to school .................. .

successfully recently regularly efficiently

77 - Fix your eyes firmly on the road. In some places it .................. sharply to left or right.

joins bends stores fines

78 - The candy was on the farthest part of the table and the little boy .................. out his hand to reach it.

concentrated stretched transferred attached
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bother trouble injury

69 - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves

keeping joining storing

70 - There were 39,000 new cases last year – a(n)  .................. of six percent.

increase invention experiment

71 - After weeks of inaction, the government is taking a series of new measures. "Inaction" means: 

result rest event

72 - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.

muscular particular                 regular

73 - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.

flexible  emergency particular
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73ر - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.73ر - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.73ر - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.73ر - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.73ا - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.73ا - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.73ا - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.73ا - You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.

اشااشاشش
شفشف
ا 72ا - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.72ا - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.72ضضض - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.72ض - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.72 - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.72ا - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.72ض - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.72ا - After the industrial revolution, engine power began to replace the  .................. one.

resultرresultرر

ریری یلیل
لعلع
71ر - After weeks of inaction, the government is taking a series of new measures. "Inaction" means: 71ر - After weeks of inaction, the government is taking a series of new measures. "Inaction" means: 

رترت ک

increaseکincreaseتکتincreaseتincreaseکincreaseتincreaseدincreaseدincrease

70ی - There were 39,000 new cases last year – a(n)  .................. of six percent.70ی - There were 39,000 new cases last year – a(n)  .................. of six percent.

keepingه keepingه ور
69ا - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69ا - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69ش - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69ش - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69اشا - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69ا - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69ش - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69ا - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69م - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69م - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69 - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69ش - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69م - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves69ش - If we do not find a good solution for the problem now, we will be .................. up trouble for ourselves

زکزکز
مر

68 - Physical harm or damage to someone's body caused by an accident or an attack is called ..................68م - Physical harm or damage to someone's body caused by an accident or an attack is called ..................رمرم



79 - Several companies .................. the government's new plan by   providing cash and technical
knowledge.

supported created performed competed

80 - Nutritionists advise that foods from each of the four basic groups be eaten on a regular daily
.................. .

reason exercise store basis
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اشااشاششاارر
شفشف
ا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

ره
اشاشاو
شمشم
زکزکز
رمرممر



در سایر ابیات، این نکته آمده است که افراد سطحی و خام، سوز دل عارفان و اندیشمندان را در نمی یابند. گزینه 3 - 1
سخت

تنها در این گزینه، اتصال به منبع الیزال و ثمرات آن در سخن آمده است. گزینه 4 - 2
سخت

،  صفحۀ  پیش دانشگاهی گزینۀ یک مناسب تر است. چون می گوید: «عاشق،  عمري غمگین است با توجه به معنی مصراع در توضیح شمارة  گزینه 4 - 3
و روزها را با سوز دل به پایان می برد.»

متوسط

مفهوم مصراع دوم بیت سؤال: همۀ کم و زیاد شدن ها به دست خداست. گزینه 2 - 4
آسان

در این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده و گزینه 2 - 5
دور گشته است نه این که خود دل بریده و او را فراموش کرده باشد.

متوسط

این مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است. گزینه 3 - 6
آسان

شرحه: پاره گوشتی که از درازا بریده می شود. گزینه 2 - 7
متوسط

در گزینه ي  شاعر از خدا خواسته است که یاري کند تا اسیر زرق و ریا نشود. گزینه 2 - 8
سخت

» نیز امام سّجاد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « گزینه 2 - 9
شاعر معتقد است که با رها کردن هوي و هوس می توان خود را از گمراهی در تاریکی ها نجات داد.

تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: دست از طلب برندار که طلب رهبر توست و هرکس از رهبرش جدا شود، گمراه می شود. گزینۀ «

»: اگر کسی بخواهد به آرزویش برسد، باید بسیار تالش کند. گزینۀ «

»: براي رسیدن به آزادي باید از تعلّقات دست کشید. گزینۀ «
متوسط

امالي درست واژه ها: ب) صالح: خیر، نیکی (سالح: جنگ افزار) / ج) مالهی: جمع ملهی، آالت لهو (مالحی  ملّاح + ي مصدري، ملّاح: گزینه 3 - 10
دریانورد)

متوسط

واژه ها: زمینه / ي / مستعد / ِ- / فرهنگ / ِ- / ایرانی / در/ برخورد/ با / سرچشمه ها / ِي / دینی / ِ- / اسالم / بارور / شد / و / ایرانی / گزینه 1 - 11

اصاللت / ِ- / روانی / و / گسترش / ِ- / روح / ِ- / خویش / را / در / اسالم / یافت ( واژه).

تکواژها: زمین / ه / ي / مستعّد / ِ- / فرهنگ / ِ- / ایران / ي / در / بر / خورد / با / سر / چشم / ه / ها / ِي / دین / ي / ِ- / اسالم / بار / ور / شد / 

/ و / ایران / ي / اصالت / ِ- / روان / ي / و / گستر / ِ- ش / ِ- / روح / ِ- / خویش  / را / در / اسالم / یافت /  / ( تکواژ).
متوسط

اشتباهاتی که ویرایش زبانی می خواهد: حذف نا به جاي فعل در جمله ي اول (پس از «آگاه» ) - شئونات (جمع عربی دوباره جمع بسته شده گزینه 4 - 12
است) - بر علیه (بر، زاید است) - نگارشات (واژه ي فارسی با عالمت جمع عربی) - امورات ( جمع بستن دوباره ي واژه ي جمع) - متفاوت از ( متفاوت «با» 

درست است) 

موردي که ویرایش فنّی می خواهد:  بنا حق ( به نا حق، چون قید است)
متوسط

) دیده نمی شود. مفهوم صورت سؤال: بی نیازي از غیر خداوند  این مفهوم تنها در گزینۀ ( گزینه 4 - 13
آسان

126

2

2

1

3

4

32

45

4
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در این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده و
دور گشته است نه این که خود دل بریده و او را فراموش کرده باشد.

این مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.

شرحه: پاره گوشتی که از درازا بریده می شود.

در گزینه ي  شاعر از خدا خواسته است که یاري کند تا اسیر زرق و ریا نشود.

» نیز اد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ «
شاعر معتقد است که با رها کردن هوي و هوس می توان خود را از گمراهی در تاریکی ها نجات داد.

»: دست از طلب برندار که طلب رهبر توست و هرکس از رهبرش جدا شود، گمراه می شود. گزینۀ «

»: اگر کسی بخواهد به آرزویش برسد، باید بسیار تالش کند. گزینۀ «

»: براي رسیدن به آزادي باید از تعلّقات دست کشید. »: براي رسیدن به آزادي باید از تعلقات دست کشید.گزینۀ « »: براي رسیدن به آزادي باید از تعلّقات دست کشید.گزینۀ « ّگزینۀ «

امالي درست واژه ها: ب) صالح: خیر، نیکی (سالح: جنگ افزار) / ج) مالهی: جمع ملهی، آالت لهو (مالحی  مل
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امالي درست واژه ها: ب) صالح: خیر، نیکی (سالح: جنگ افزار) / ج) مالهی: جمع ملهی، آالت لهو (مالحی  ملرامالي درست واژه ها: ب) صالح: خیر، نیکی (سالح: جنگ افزار) / ج) مالهی: جمع ملهی، آالت لهو (مالحی  ملرر

اشااشاششاا
شفشف
ا اضاضا

ریریر یلیل
لعلع
» نیزر » نیزراد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « » نیزتاد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « » نیزتاد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « » نیزاد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « » نیزراد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « » نیزتاد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « » نیزراد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « تکتکاد (ع) دعا می کند که خداوند او را از اسارت در دام هوي و هوس نگه دارد زیرا که هوس سبب گمراهی می شود و در گزینۀ « د

ی
ره
شاو

اشااین مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.شاین مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.
این مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.شاین مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.ماین مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.شاین مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.این مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.ماین مصراع خطاب به «خداوند» است که همان معشوق حقیقی یا حقیقت مطلقۀ عشق است.م

زکزکز
در این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده وردر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده ومدر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده وردر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده ودر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده ومدر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده ودر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده ومدر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده ومدر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده وردر این مصراع «حریف» به معناي همدم، یار و همراه است. «هر که از یاري برید» کسی است که از یار و معشوق حقیقی (خداوند) بریده شده ور



گزینه 3 - 14
سخت

گزینه 2 - 15
متوسط

کم حوصله 2 تکواژ دارد و سایر گزینه ها 3 تکواژ گزینه 1 - 16
آسان

گزینه 1 - 17
سخت

ـِـ / مرد / اَن / خدا / کرد / ه / ام (نوزده تکواژ) ـِـ / مرد / انه / ز / من / جو / ∅ / که / من / خدمت / ـ تکواژه ها: همت / ـ گزینه 4 - 18

 گروه: همِت مردانه / ز من / جو / من / خدمت مردان خدا / کرده ام
متوسط

ـَ ش / گفت. این گزینه  تکواژ دارد. ـَ م /  ـَ ش / خواند / نه / بشر / توان / ـ ـَ م / ـ »: نه / خدا / توان / ـ تکواژهاي مصراع گزینۀ « گزینه 3 - 19
بررسی تعداد تکواژها در سایر گزینه ها:

ـِ / قضا / را. این گزینه  تکواژ دارد. ـِ / آفت / ـ ـِ / ما / ب / گرد / ان / تکواژ تهی / ره / ـ ) که / ز / جان / ـ

ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد. ) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ

ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد. ) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ
سخت

، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است. «سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  گزینه 4 - 20
متوسط

گزینه 1 أْین ظرف و خبر مقدم از نوع شبه جمله می باشد که محًال مرفوع است ضمنًا گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محًال باشد. - 21
توجه شود جارو مجرور و مفعولٌ فیه در اول جمله با داشتن مبتداي نکره خبر مقدم می شود.

متوسط

ما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند. گزینه 3 - 22
متوسط

«اِْعَلْم» فعل ثالثی مجرد است و امر آن به صورت  َعلِّم می آید. گزینه 2 - 23
متوسط

صورت صحیح خطاهاي این گزینه:  جناحان،  الَیْقِدُر - بهما"،چون العلم و الدین مثنی هستند باید فعل و ضمیر آن مثنی باشد. گزینه 1 - 24
سخت

) لَْم ُیْجِلْسها ِعنَدُه " جمله فعلیه. ْلَها " جمله فعلیه  ) لم ُیَقبَّ ْلَها " جمله اسمیه به جز فعل  ) اْالُب لم ُیَقبَّ عبارت از سه جمله تشکیل شده است.  گزینه 3 - 25
متوسط

«ُمستعین» اسم فاعل مزید از باب استفعال است و اجوف واوي است. گزینه 3 - 26
آسان

به ترتیب دنیا اسم تفضیل مؤنث و مذکر آن: أدنی ُمؤِمن اسم فاعل از مزید، کاِفر اسم فاعل از مجرد می باشند. گزینه 3 - 27
آسان

کلمه ي ألُمجتِهدوَن مبتدا و مرفوع با واو (اعراب فرعی) است، و کلمه ي صابِروَن خبر مفرد براي آن و مرفوع با اعراب فرعی (واو) می باشد. گزینه 4 - 28

گزینه ي  به صورت منصوب یا مجرور با «ي» و گزینه هاي  و   فعل هاي مضارع مخاطب هستند و با مبتداي جمله، تناسب ندارند.
متوسط

«راٍع» خبر و تقدیراًَ  مرفوع می باشد زیرا اسم منقوص نکره است و اگر بدون ال بیاید در حال مرفوع با تنوین مجرور می آید. گزینه 2 - 29
آسان

بررسی گزینه ها: گزینه 1 - 30

) لم تستطع: فاعله اسم ظاهر «هذه» ) یطلبون: فاعله ضمیر بارز «واو»                             

) یذهُب: فاعله اسم ظاهر «کثیر» ) إقترب: فاعله اسم ظاهر «المجاهد»                     
متوسط

فعل مضارع در صیغه ي «للغائبات» با حرف مضارعه ي «ي» می آید  ُیطالِْعَن   چون جمله به فعل غایب نیاز دارد. گزینه 4 - 31
سخت

«طالَب» خبر «َیصَبُح» و منصوب است و چون یک «اسم» می باشد، خبر از نوع مفرد به حساب می آید. گزینه 2 - 32
ترجمه: دانش آموز خواستار علم حقیقی می شود، هر وقت علم را بطلبد، هر کجا آن را می یابد.
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ی قدیم
ش آزمون 19 مهر عموم
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ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد. ) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ

ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد. ) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ

، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است. «سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ 

 ظرف و خبر مقدم از نوع شبه جمله می باشد که محًال مرفوع است ضمنًا گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال
 فیه در اول جمله با داشتن مبتداي نکره خبر مقدم می شود.

ما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند.

ململِّم می آید. ل عل َع » فعل ثالثی مجرد است و امر آن به صورت 

بهما - بهما - بهما"،چون العلم و الدین مثنی هستند باید فعل و ضمیر آن مثنی باشد. ِدرقِدرْقِدُر َالَیقالیقالَی صورت صحیح خطاهاي این گزینه:  جناحان،  

) لَْم ا ها َها " جمله فعلیه  هلهْل لبلبَّ ََّق بقبَّق ُلم ُیقلم یقلم ُی  ( ا ها َها " جمله اسمیه به جز فعل  هلهْل لبلبَّ ََّق بقبَّق ُ لم ُیق لم یق لم ُی ) اْالُب عبارت از سه جمله تشکیل شده است. 

ستعین» اسم فاعل مزید از باب استفعال است و اجوف واوي است.

ُمذکر آن: أدنی ُمؤِمنمذکر آن: أدنی مؤِمنمذکر آن: أدنی مؤِمن اسم فاعل از مزید، کاِفر اسم فاعل از مجرد می باشند. به ترتیب دنیا اسم تفضیل مؤنث و 

ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد. ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.14) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ

، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است. ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.4«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  «سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ 

 گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال4 گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال

 ( ) 1عبارت از سه جمله تشکیل شده است.  ) عبارت از سه جمله تشکیل شده است.   2 (   (  3 (  
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ششاارر

م

ش

م

اشااشا
مف لمف ململف ملمف  ( ) ف    (  3 ( ) ف   3 (  

شفش

م

ش

م مف

ش

م لا ) لا ) ا  ) ا  ) ا    (  3 ( ) ا   3 ( ضا 

چون العلم و الدین مثنی هستند باید فعل و ضمیر آن مثنی باشد.

ض

چون العلم و الدین مثنی هستند باید فعل و ضمیر آن مثنی باشد.

اضا
چون العلم و الدین مثنی هستند باید فعل و ضمیر آن مثنی باشد.رچون العلم و الدین مثنی هستند باید فعل و ضمیر آن مثنی باشد.ر

ریری یلیل
لعلع
تر

ما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند.تما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند.

رتر ک

دما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند.تما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند.کما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند.تما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند.تکتما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند.کما: اسم موصول عام است و مبنی می باشد. کلمات دیگر گزینه ها، اسم هاي معرب می باشند. ی
 گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال4 گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محالر گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال4 گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محالر گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محالر گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال4 گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محاله گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال4 گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محال گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محاله گزینه ي  نیز نادرست است چون باید محاله

او

، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است. ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.ا«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.ش«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.ش«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.ا«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.ش«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.ا«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.م«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.م«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.شمش«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.ش«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.م«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  ، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است.ش«سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  «سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ 

ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ز ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ز) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.12) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ز) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.12) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ک) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ک) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ

ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد. ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ک) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.12) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ک) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.12) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.زکز) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ز) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ک) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ز) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.12) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ز) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.12) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ک) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.12) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ز) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ـِ / علی / بین / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.12) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ ) دل / اگر / خدا / شناس / ي / همه / در / رخ / ـ

ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ر ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ر) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ـِ / قضا / را. این گزینه  تکواژ دارد.م) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ـِ / آفت / ـ ـِ / ما / ب / گرد / ان / تکواژ تهی / ره / ـ ـِ / قضا / را. این گزینه  تکواژ دارد.م) که / ز / جان / ـ ـِ / آفت / ـ ـِ / ما / ب / گرد / ان / تکواژ تهی / ره / ـ ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.م) که / ز / جان / ـ ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.م) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ر) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.م) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ـِ / خانه / ي / علی / زن / تکواژ تهی. این گزینه  تکواژ دارد.ر) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ ) ب / رو / تکواژ تهی / اي / گدا / ي / مسکین / در / ـ



بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

: یجعلوَن: خبر «لیت»، جمله فعلیت و محًال مرفوع گزینه 
ترجمه: اي کاش ثروتمندان از اموالشان حقی براي نیازمند و محرور قرار دهند.

: یخسرون: خبر «أنَّ» و محًال مرفوع گزینه 
ترجمه: بدان که کسانی در نعت هاي الهی اسراف می کنند، در دنیا و آخرت زیان می بینند.

: تبقی: خبر و محًال مرفوع/ تسیراِن: خبر «مادامت» و محًال منصوب گزینه 
ترجمه: قطعًا کار نیک برکاتش تا زمانی که آسمان ها و زمین حرکت می کنند، باقی می ماند.

متوسط

مفعوٌل به در سایر گزینه ها ضمیر می باشد که محًال منصوب هستند. گزینه 3 - 33
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

): «ك» مفعوٌل به براي فعل «رأیت» است و محًال منصوب می باشد. چون ضمیر متصل نصب و جر است. گزینه (

): «نا» مفعوٌل به براي فعل  «ألَْحَق» است و محًال منصوب می باشد. چون ضمیر متصل نصب و جر است. گزینه (

): «ها» مفعوٌل به براي فعل «یرفع» است و محًال منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است. گزینه (

) مفعوٌل به  «الماء» است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد. اما در گزینه (
متوسط

بررسی موارد در سایر گزینه ها: گزینه 3 - 34

در گزینه ي  زمیلۀ و در گزینه ي  کثیراً من المقاالت و در گزینه ي  بعض مفعول به است.
سخت

زیرا در این گزینه "هوالِء" اسم لَیَس است و متکاسلین خبِر آن و منصوب است. در گزینه ي  عند و در گزینه ي  فی هذِه و در گزینه ي  گزینه 4 - 35
هناك خبر مقدم هستند.

آسان

شکل صحیح ضمائر در سایر گزینه ها: گزینه 3 - 36

: َربّها  ربهنَّ، زیرا مرجع ضمیر هؤالء «المؤمنات» است. گزینه ي 

: «بِِه و اُّمه»  باید بها و اُّمها شود. گزینه ي 

: ضمیر «ه» در «غرسُته و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر و گزینه ي 
موصول و اسم اشاره و فعل آن غالبًا به صورت مفرد مؤنث می آید.

سخت

فعل «اُِحبُّ» متکلم وحده مضارع است و در این صیغه فاعل همیشه ضمیر مستتر «أنا» است. گزینه 1 - 37
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: ضمیر بارز «ن» فاعل است. گزینه ي «

»: ضمیر بارز «ن» فاعل است. گزینه ي «

»: اسم ظاهر «الّطالب» فاعل است. گزینه ي «
آسان

ضمایر غیر مستتر گزینه ها عبارتند از: گزینه 1 - 38

) ي، أنَت، ُهم، و، نا، و، نا   

) و، کم، کم، و، ه، ه   

) ُت، ي، هی، ها، أنا   

) و، هم، نا   
متوسط

» است. ـِ – ي» کلمات مبنی موجود در گزینۀ « ـِ – کم – ل «کم – یا – ي – ل گزینه 4 - 39
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: کلمات مبنی در این گزینه: و – َهل – هناك – من – ي گزینۀ «
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ی قدیم
ش آزمون 19 مهر عموم

پی
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

 به براي فعل «یرفع» است و محال منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.

 «الماء» است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد.

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

ًدر گزینه ي  زمیلۀ و در گزینه ي  کثیراًدر گزینه ي  زمیلۀ و در گزینه ي  کثیراً من المقاالت و در گزینه ي  بعض مفعول به است.

یس اسم لیس اسم لَیَس است و متکاسلین خبِر آن و منصوب است. در گزینه ي  عند و در گزینه ي  فی هذِه و در گزینه ي  زیرا در این گزینه "هوالِء"

شکل صحیح ضمائر در سایر گزینه ها:

ها  ربهنَّ، زیرا مرجع ضمیر هؤالء «المؤمنات» است.

ها شود.مها شود.ّمها شود. ه»  باید بها و اُ

ه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر و
ًموصول و اسم اشاره و فعل آن غالبًاموصول و اسم اشاره و فعل آن غالبًا به صورت مفرد مؤنث می آید.

بُّ» متکلم وحده مضارع است و در این صیغه فاعل همیشه ضمیر مستتر «أنا» است.

 من المقاالت و در گزینه ي  بعض مفعول به است.4 من المقاالت و در گزینه ي  بعض مفعول به است.در گزینه ي  زمیلۀ و در گزینه ي  کثیرا2در گزینه ي  زمیلۀ و در گزینه ي  کثیرا

 است و متکاسلین خبِر آن و منصوب است. در گزینه ي  عند و در گزینه ي  فی هذِه و در گزینه ي 1 است و متکاسلین خبِر آن و منصوب است. در گزینه ي  عند و در گزینه ي  فی هذِه و در گزینه ي 
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اشااشاششاارر
شفشف
ا ا

ه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر واه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر وضه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر واه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر واضاه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر وضه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر وضه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر واه و نسقیه» «ها» می شود، زیرا مرجع ضمیر هر دو «االشجار» است که «االشجار» جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل ضمیر و

ریریر یلیل
لعلع
رترتر تکتک
د ی

 است و متکاسلین خبِر آن و منصوب است. در گزینه ي  عند و در گزینه ي  فی هذِه و در گزینه ي ی است و متکاسلین خبِر آن و منصوب است. در گزینه ي  عند و در گزینه ي  فی هذِه و در گزینه ي 

ره
اشاشاو
شمشم
 منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.ر منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.م منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.ر منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است. منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.م منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است. منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.م منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.م منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.ر منصوب. چون ضمیر متصل نصب و جر است.ر است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد.ز است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد.ک است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد.ز است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد. است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد.ک است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد.ک است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد.ز است به صورت اسم ظاهر است و منصوب با اعراب اصلی می باشد.ز



»: کلمات مبنی در این گزینه: أل – إیّاها – إلی – أل گزینۀ «

»: کلمات مبنی در این گزینه: َو – َمن – أنِت - حتَّی گزینۀ «
سخت

در این گزینه «ما» نقش خبر دارد و محلًّا مرفوع است. در این سؤال می خواهد کلمۀ «ما» نقش مرفوع داشته باشد. گزینه 4 - 40
سایر گزینه ها:

) ما: اسم إنَّ و منصوب محلًّآ ) ما: مضاف الیه و مجرور محلًّا      ) ما: مضاف الیه و مجرور محلًّا     
متوسط

چون وجود مخلوقات وابسته به خداست،اوست که می تواند آن ها را ببرد یا نگه دارد. گزینه 3 - 41
آسان

گزینه 2 - 42
متوسط

گزینه 3 انسان ها هر قدر که به معناي حقیقی کامل تر شوند،فقر و نیازمندي خود به خدا را بهتر درك می کنند و بندگی و عبودیتشان در پیشگاه - 43
خداوند قوي تر و بیشتر می شود.(توحید عبادي)

آسان

مقدمه ي دوم نیازمندي جهان به خدا در پیدایش "هر پدیده اي که وجودش از خودش نباشد،براي موجود شدن نیازمند به دیگري گزینه 2 - 44
است";همان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.

سخت

تصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می  گزینه 3 - 45
باشد.
متوسط

با توجه به آیه ي شریفه، عبارت «  متاع الحیاه الدنیا : بهره اي از زندگی دنیا می برید»، نشان دهنده ي موقتی بودن کامیابی هاي دنیوي و عبارت گزینه 3 - 46
« فننبئکم بما کنتم تعملون: پس شما را از آن چه انجام می دادید، با خبر می کنیم»، نشان دهنده ي ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی است. با توجه به این که

فعل  بما کنتم تعملون ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.
متوسط

فرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص) گزینه 1 - 47
می فرمایند: «در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خدا تفکر نکنید.» لذا دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه هاي الهی تشویق کرده است؛ چرا که

شناخت صفات و ویژگی هاي خداوند، از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودي امکان پذیر است.
متوسط

از معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد. گزینه 4 - 48
معنی حدیث: در هر چیز تفکر کنید و در مورد ذات خدا تفکر نکنید.

آسان

نیاز مخلوقات به خدا هم در مرحلۀ پیدایش و هم در مرحلۀ بقا هست که از نظر بقا مثل رابطۀ معمار با ساختمان نیست، و آیۀ شریفۀ  «إن گزینه 4 - 49
یشاء یذهبکم و ...» نیز به همین ویژگی نیاز به خدا در بقا اشاره دارد.

این تست، تست سختی نیست و با تسلط بر متن کتاب درسی و معناي آیات به راحتی حل می شود.
متوسط

با توجه به عبارت  «ثّم اذا دعاکم دعوة من األرض اذا انتم تخرجون، سپس هنگامی که شما را (در قیامت) از زمین فرا می خواند، همه خارج گزینه 4 - 50

می شوید.» که در گزینۀ  آمده، به تحقق امر خداوند در خروج از قبر خاکی در آستانۀ رستاخیز پی می بریم.
سخت

زیرا اولی األلباب یا خردمندان و در هر حال به یاد خدا هستند و در خلقت آسمان ها و زمین و اختالف شب و روز می اندیشند . گزینه 4 - 51
متوسط

نظام واحد جهانی معلوِل ارتباط وپیوستگی پدیده ها و تقسیم کار بین آن ها است. گزینه 2 - 52
متوسط

این آیه بیانگر اتقان صنع است که نشان دهنده این است که خداوند هر چیزي را در کمال استواري آفریده است. گزینه 3 - 53
متوسط

هرچه دایره ي نظام بزرگ تر می شود، نظم و قانون مندي گسترده تري الزم است که نظام هاي کوچک تر را در درون خود جاي دهد. گزینه 2 - 54
متوسط
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مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

مقدمه ي دوم نیازمندي جهان به خدا در پیدایش "هر پدیده اي که وجودش از خودش نباشد،براي موجود شدن نیازمند به دیگري
همان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.

تصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می 

با توجه به آیه ي شریفه، عبارت «  متاع الحیاه الدنیا : بهره اي از زندگی دنیا می برید»، نشان دهنده ي موقتی بودن کامیابی هاي دنیوي و عبارت
: پس شما را از آن چه انجام می دادید، با خبر می کنیم»، نشان دهنده ي ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی است. با توجه به این که

 ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.

فرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)
می فرمایند: «در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خدا تفکر نکنید.» لذا دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه هاي الهی تشویق کرده است؛ چرا که

شناخت صفات و ویژگی هاي خداوند، از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودي امکان پذیر است.

از معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.
معنی حدیث: در هر چیز تفکر کنید و در مورد ذات خدا تفکر نکنید.

نیاز مخلوقات به خدا هم در مرحلۀ پیدایش و هم در مرحلۀ بقا هست که از نظر بقا مثل رابطۀ معمار با ساختمان نیست، و آیۀ شریفۀ  

از معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.4از معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.
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ارر

از معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.شاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.فاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.شاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.شفشاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.فاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.فاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.ااز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.شاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.ااز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.اشااز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.ااز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.شاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.ااز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.از معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.شاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.شاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.شاز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.از معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.ااز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.ااز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.ااز معناي حدیث به راحتی گزینۀ  دریافت می شود که ذات و چیستی خدا را انسان نمی تواند درك کند و بفهمد.

ا ضا

می فرمایند: «در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خدا تفکر نکنید.» لذا دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه هاي الهی تشویق کرده است؛ چرا که

ض

می فرمایند: «در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خدا تفکر نکنید.» لذا دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه هاي الهی تشویق کرده است؛ چرا که

اضا
می فرمایند: «در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خدا تفکر نکنید.» لذا دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه هاي الهی تشویق کرده است؛ چرا کهرمی فرمایند: «در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خدا تفکر نکنید.» لذا دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه هاي الهی تشویق کرده است؛ چرا کهر

فرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)یفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)ی

ریر ل

فرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)لفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)عفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)لفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)فرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)عفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)عفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)یفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)لفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)یفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)فرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)لفرض چیستی براي خدا، فرض محدودیت خداست، زیرا او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم و پیامبر اکرم (ص)

: پس شما را از آن چه انجام می دادید، با خبر می کنیم»، نشان دهنده ي ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی است. با توجه به این کهک: پس شما را از آن چه انجام می دادید، با خبر می کنیم»، نشان دهنده ي ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی است. با توجه به این کهک ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ر ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ت ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ر ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند. ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ت ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ت ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ر ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ر
 ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ت ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ک ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ت ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.تکت ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.ک ماضی استمراري است. این مفهوم دریافت می شود که بدکاران در دنیا بر اعمال زشت خود استمرار و مداومت داشته اند.

: پس شما را از آن چه انجام می دادید، با خبر می کنیم»، نشان دهنده ي ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی است. با توجه به این کهد: پس شما را از آن چه انجام می دادید، با خبر می کنیم»، نشان دهنده ي ظهور زشت کاري هاي مستمر دنیایی است. با توجه به این کهد

 : بهره اي از زندگی دنیا می برید»، نشان دهنده ي موقتی بودن کامیابی هاي دنیوي و عبارتی : بهره اي از زندگی دنیا می برید»، نشان دهنده ي موقتی بودن کامیابی هاي دنیوي و عبارتی

ره
او

تصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می اتصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می شتصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می اتصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می تصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می شتصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می شتصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می اتصور ختم عدد نامحدود، غیر ممکن ولی تصور بهشت و جهنم براي ما ممکن است. الزمه ي احاطه و دسترسی به هر چیز معرفت به آن می 

شمشم
هر پدیده اي که وجودش از خودش نباشد،براي موجود شدن نیازمند به دیگريکهر پدیده اي که وجودش از خودش نباشد،براي موجود شدن نیازمند به دیگريکهمان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.زهمان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.ز

همان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.زهمان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.کهمان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.زهمان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.زکزهمان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.کهمان طور که هرچیزي که خودش شیرین نباشد،براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگري است که خود شیرین باشد.

رمرممهر پدیده اي که وجودش از خودش نباشد،براي موجود شدن نیازمند به دیگريرهر پدیده اي که وجودش از خودش نباشد،براي موجود شدن نیازمند به دیگرير



صورت سؤال در حقیقت پیام آیه ي خود کتاب درسی متناسب و مرتبط با آیه ي شریفه  است که با مراجعه به ترجمه ي آیه و جمله ي (شما را گزینه 3 - 55
تصویر کرد تصویري زیبا و دل پذیر یا همان در بهترین صورت) می توان معناي آن را دریافت.

آسان

در بیان ویژگی هاي یک مجموعه منظم، مورد پنجم آن می گوید: « هر سامان و نظمی و هر همکاري به فعالیتی، به دنبال هدف خاصی است گزینه 2 - 56
که آن را از سایر ساماندهی ها و همکاري ها جدا می کند.» در قسمت دوم سوال، طراحی و ظرافت بخشی بیان می شود که در تطابق  با ترجمه ي آیات، با

آیه ي (خلق فسوي) ارتباط معنایی دارد.
متوسط

، آل عمران: از دقت در آیه ي شریفه ي  گزینه 3 - 57
«َاَفَغیَر دیِن اهللاِّ َیبغوَن

رِض َطوعًا َو َکِرهًا ماواِت َو اْالَ َو لَُه َاْسَلَم َمن ِفی السَّ
َو ِالَِیِه ُیرَجعوَن 

آیا غیر از آیین خدا را می طلبید»
حال آن که به فرمان اوست آن که در آسمان ها و زمین است خواه ناخواه

و همه به سوي او بازگردانده می شوند. 

این مفهوم دریافت می گردد:

) همه ي مخلوقات عالم تحت قانون مندي واحد الهی خواه ناخواه عمل می کنند و به سوي خداوند که مقصد نهایی آن هاست، روان می باشند.

) کاروان هستی، همان طور که از خداست، رو به سوي خدا نیز دارد.
سخت

خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با گزینه 2 - 58
عقل خود آن را هدفدار می یابند و می پذیرند که سؤال نیز همین را از ما می خواهد.

سخت

با توجه به آیۀ  «أّن فی خلق السماوات و األرض و اختالف اللیل و الّنهار آلیات الولی االلباب» ، این نشانه ها براي خردمندان است و پیام کالم گزینه 2 - 59
امیرالمؤمنین (ع) مرتبط با آیۀ  «أنّا کل شیء خلقناه بقدر» می باشد که حاکی از برنامۀ دقیق و منظم می باشد.

آسان

هر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن به گزینه 2 - 60
هدف خاصی است؛ که این هدفمندي، فعالیت ها را ثمربخش، هدفمند و در یک کالم (حق) می کند. عالوه بر آن خالق آگاه و خبیر و حکیم، با طرح و نقشه و

برنامۀ معین، همکاري ها را شکل می دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]
آسان

گزینه 3 - 61
معنی جمله: کوه هاي مرکزي براي صدها کیلومتر از شمال تا جنوب امتداد دارند.

) قرار دادن، پیدا کردن ) امتداد داشتن            ) ضربه زدن                 ) واکنش نشان دادن        
متوسط

گزینه 3 معنی جمله: افراد متأهل نسبت به افراد مجرد طوالنی تر زندگی می کنند و سالمتی عمومی بهتري دارند. - 62

) ثروت- بخت و اقبال ) سالمتی       ) نیرو - اجبار           ) هدف       
متوسط

معنی جمله: از او براي یک سخنرانی ویژه به دلیل تجربه ي او براي آن موضوع دعوت کردند. گزینه 1 - 63

) شئ ) سرگرمی      ) ارزش      ) تجربه     
متوسط

معنی جمله: آیا به تمامی جنبه هاي این مسئله فکر کرده اي؟ گزینه 1 - 64

) جایزه ) توجه      ) تاثیر      ) جنبه،بعد     
متوسط

گزینه 4 - 65

معنی جمله: حتی افرادي که میزان اندکی در مورد موضوع میدانستند آماده بودند تا نظر خود را بیان کنند.

) بیان کردن ) مهم بودن            ) بلند کردن             ) محافظت کردن          
سخت

گزینه 1 - 66
معنی جمله: زمانی که ماهیچه هاي خاصی ورزش داده می شوند، سلول هاي چربی در آن ماهیچه ها سوزانده می شود.
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) کاروان هستی، همان طور که از خداست، رو به سوي خدا نیز دارد.

خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با
عقل خود آن را هدفدار می یابند و می پذیرند که سؤال نیز همین را از ما می خواهد.

، این نشانه ها براي خردمندان است و پیام کالمهار آلیات الولی االلباب» ، این نشانه ها براي خردمندان است و پیام کالمهار آلیات الولی االلباب» ، این نشانه ها براي خردمندان است و پیام کالم ّ فی خلق السماوات و األرض و اختالف اللیل و الّنهار آلیات الولی االلباب»  فی خلق السماوات و األرض و اختالف اللیل و النهار آلیات الولی االلباب»  فی خلق السماوات و األرض و اختالف اللیل و الن ّ«أّن«أن
می باشد که حاکی از برنامۀ دقیق و منظم می باشد.ا کل شیء خلقناه بقدر» می باشد که حاکی از برنامۀ دقیق و منظم می باشد.ا کل شیء خلقناه بقدر» می باشد که حاکی از برنامۀ دقیق و منظم می باشد.

هر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن به
هدف خاصی است؛ که این هدفمندي، فعالیت ها را ثمربخش، هدفمند و در یک کالم (حق) می کند. عالوه بر آن خالق آگاه و خبیر و حکیم، با طرح و نقشه و

برنامۀ معین، همکاري ها را شکل می دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]

معنی جمله: کوه هاي مرکزي براي صدها کیلومتر از شمال تا جنوب امتداد دارند.

) قرار دادن، پیدا کردن ) امتداد داشتن            ) ضربه زدن                 ) واکنش نشان دادن        

 معنی جمله: افراد متأهل نسبت به افراد مجرد طوالنی تر زندگی می کنند و سالمتی عمومی بهتري دارند.

خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با2خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و باخطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با4خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و باخطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با1خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با

) قرار دادن، پیدا کردن ) امتداد داشتن            ) ضربه زدن                 ) قرار دادن، پیدا کردن3) واکنش نشان دادن         ) امتداد داشتن            ) ضربه زدن                 ) قرار دادن، پیدا کردن) واکنش نشان دادن         ) امتداد داشتن            ) ضربه زدن                 ) قرار دادن، پیدا کردن4) واکنش نشان دادن         ) امتداد داشتن            ) ضربه زدن                 ) واکنش نشان دادن        
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رر

 معنی جمله: افراد متأهل نسبت به افراد مجرد طوالنی تر زندگی می کنند و سالمتی عمومی بهتري دارند.

ر

 معنی جمله: افراد متأهل نسبت به افراد مجرد طوالنی تر زندگی می کنند و سالمتی عمومی بهتري دارند.

اشااشاششاا
شفشف
ا اضاضا

یر

 دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ی دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]

ریر ل

هدف خاصی است؛ که این هدفمندي، فعالیت ها را ثمربخش، هدفمند و در یک کالم (حق) می کند. عالوه بر آن خالق آگاه و خبیر و حکیم، با طرح و نقشه وعهدف خاصی است؛ که این هدفمندي، فعالیت ها را ثمربخش، هدفمند و در یک کالم (حق) می کند. عالوه بر آن خالق آگاه و خبیر و حکیم، با طرح و نقشه وع دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ی دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ل دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ی دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت] دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ل دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]
 دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ل دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ع دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ل دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت] دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]ع دهد تا آن هدف و غایت محقق شود. (ارتباط با مفهوم تدبیر خداوند؛ توحید ربوبیت]

هر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهرهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهر
هدف خاصی است؛ که این هدفمندي، فعالیت ها را ثمربخش، هدفمند و در یک کالم (حق) می کند. عالوه بر آن خالق آگاه و خبیر و حکیم، با طرح و نقشه ورهدف خاصی است؛ که این هدفمندي، فعالیت ها را ثمربخش، هدفمند و در یک کالم (حق) می کند. عالوه بر آن خالق آگاه و خبیر و حکیم، با طرح و نقشه و
هر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهتهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهکهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهتهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بههر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهکهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهکهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهرهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهتهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهرهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بههر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن بهتهر موجودي با اجزاي خاص و آرایش مخصوص که کار خاصی را انجام می دهد، وقتی در همکاري و ترکیبی جاي می گیرد به دنبال رسیدن به

د ی

می باشد که حاکی از برنامۀ دقیق و منظم می باشد.یمی باشد که حاکی از برنامۀ دقیق و منظم می باشد.
هار آلیات الولی االلباب» رهار آلیات الولی االلباب» رهار آلیات الولی االلباب» ههار آلیات الولی االلباب» 

شاو

خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با

ش

خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با

اشا
خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و بامخطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و بام

شمش
ز

خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با

ز

خطاب آیۀ گزینۀ  و هر دو مورد اهل اندیشه و خردمندان است، با این تفاوت که در گزینۀ  خردمندان در جهان خلقت می اندیشند و با

زکزک
مر

رمرم) همه ي مخلوقات عالم تحت قانون مندي واحد الهی خواه ناخواه عمل می کنند و به سوي خداوند که مقصد نهایی آن هاست، روان می باشند.م) همه ي مخلوقات عالم تحت قانون مندي واحد الهی خواه ناخواه عمل می کنند و به سوي خداوند که مقصد نهایی آن هاست، روان می باشند.



) توسعه دادن ) بستن ـ مقید کردن             ) عمل کردن              ) سوزاندن           
سخت

گزینه 3 - 67
معنی جمله: تروریست ها توافق کردند که او را آزاد کنند بعد از این که کشورش موافقت کرد که پول را پرداخت کند.

) پیشنهاد دادن ) آزاد کردن         ) ذخیره کردن            ) کاهش دادن      
آسان

گزینه 4 - 68
معنی جمله: صدمه بدنی یا آسیب وارد شده به بدن بر اثر تصادف یا حمله جراحت نامیده می شود.

) جراحت ـ صدمه ) مشکل - دردسر           ) رنج ـ مشکل         ) استخوان             
متوسط

معنی جمله: گر ما اآلن یک راه حل خوب براي مشکل پیدا نکنیم، بر دردسرهاي خودمان در آیندهي نزدیک خواهیم افزود.  گزینه 4 - 69

(up همراه با) انبار کردن، افزودن( ) بههم پیوستن         ) ادامه دادن، حفظ کردن         ) بلند کردن        
سخت

معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي. گزینه 2 - 70

) آزمایش ) اختراع     ) افزایش       ) رقابت      
آسان

«پس از هفته ها توقف، دولت مشغول یک سري تمهیدات جدید می باشد "inaction"» به معنی  .................. است. گزینه 3 - 71

) حادثه ) توقف         ) نتیجه        ) صلح        
متوسط

«بعد از انقالب صنعتی، نیروي موتور جاي نیروي عضالنی را گرفت.» گزینه 2 - 72

) معمولی  ) ویژه                     ) عضالنی                    ) محتمل                    
متوسط

«شما به یک فیزیوتراپیست احتیاج دارید. بدن شما به اندازه کافی انعطاف پذیر نیست. نمی توانید به راحتی حرکت کنید.» گزینه 2 - 73

) مخصوص ) ضروري        ) انعطاف پذیر         ) اضافی        
متوسط

دیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند. گزینه 1 - 74

) مؤثر، کارآمد ) انعطاف پذیر، قابل تغییر                 

) خاص، مطمئن ) ذهنی، روحی، روانی                       
آسان

ترجمه جمله: «هیچ چیزي با یک نوشیدنی خنک بعد از بازگشت از سر کار به منزل قابل مقایسه نیست.» گزینه 2 - 75

) شامل بودن ) نظارت کردن         ) مقایسه کردن         ) رقابت کردن        
متوسط

ترجمه: کودکان ملزم هستند که مرتبًا به مدرسه بروند. گزینه 3 - 76

 به طور موفقیت آمیزي                      اخیراً                      به طور منظم، مرتبًا                      به طور کارآمد
سخت

ترجمه جمله: «چشمانت را ثابت روي جاده نگه دار. در بعضی جاها تند و تیز به چپ یا راست می پیچد . » گزینه 2 - 77

) جریمه کردن ) ذخیره کردن                 ) خم شدن، پیچیدن                 ) ملحق شدن                
آسان

ترجمه ي جمله: «آب نبات در دورترین قسمت میز قرار داشت و پسر کوچک دستش را دراز کرد تا به آن برسد.» گزینه 2 - 78

) ضمیمه کردن ) انتقال دادن              ) کش آمدن، دراز کردن                ) تمرکز کردن                
متوسط

ترجمه ي جمله: چندین شرکت با تأمین کردن پول نقد و دانش فنی از برنامه ي جدید دولت حمایت کردند. گزینه 1 - 79

) رقابت کردن ) انجام دادن                              ) ایجاد کردن                           ) حمایت کردن               
آسان
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معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.

) آزمایش ) اختراع     ) افزایش       ) رقابت      

«پس از هفته ها توقف، دولت مشغول یک سري تمهیدات جدید می باشد "inaction"» به معنی  .................. است.

) حادثه ) توقف         ) نتیجه        ) صلح        

«بعد از انقالب صنعتی، نیروي موتور جاي نیروي عضالنی را گرفت.»

) معمولی  ) ویژه                     ) عضالنی                    ) محتمل                    

«شما به یک فیزیوتراپیست احتیاج دارید. بدن شما به اندازه کافی انعطاف پذیر نیست. نمی توانید به راحتی حرکت کنید.»

) مخصوص ) ضروري        ) انعطاف پذیر         ) اضافی        

دیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.

) مؤثر، کارآمد ) انعطاف پذیر، قابل تغییر                 

) خاص، مطمئن ) ذهنی، روحی، روانی                       

ترجمه جمله: «هیچ چیزي با یک نوشیدنی خنک بعد از بازگشت از سر کار به منزل قابل مقایسه نیست.»

معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.6معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.39معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.
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اشااشاششاارر
شفشف
ا ا

دیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.ادیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.ضدیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.ادیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.اضادیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.ضدیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.ضدیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.ادیگر با او بحث نکن، او به اندازه ي کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفت نظرش را عوض کند.
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 نیست. نمی توانید به راحتی حرکت کنید.»

ع

 نیست. نمی توانید به راحتی حرکت کنید.»

لعل
 نیست. نمی توانید به راحتی حرکت کنید.»ر نیست. نمی توانید به راحتی حرکت کنید.»ر
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معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.

ک
معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.

زکز
معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.رمعنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.ممعنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.رمعنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.معنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.ممعنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.مممعنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.رمعنی جمله:  مورد جدید در سال پیش وجود داشتند- یک افزایش  درصدي.ر



ترجمه ي جمله: متخصصین علوم تغذیه توصیه می کنند که غذاهایی از هر چهار گروه اصلی ( غذایی ) بر یک مبناي منظم روزانه خورده گزینه 4 - 80
شوند.

) مبنا ) فروشگاه                               ) تمرین                         ) دلیل                       
سخت
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