
بیت «این مّدعیان در طلبش بی خبران اند          کان را که خبر شد خبري باز نیامد»  با مفهوم کدام بیت متناسب است؟  1

 بر سر این کوچه بوده ام ز اوایلمن نه کنون پا نهاده ام به خرابات   

تا نشود درمیان ما و تو حایلپرده ي تن را به دست شوق دریدم   

کس به وصال تو چون رسد به وسایلواسطه را با توهیچ رابطه اي نیست

ُمهر خموشی زدند بر لب قایل ( گوینده )دم نتوان زد به مجلسی که در آن جا   

در عبارت «او مثل این که فنرش در رفته باشد دست دراز کرد .................. » چه آرایه اي به کار رفته است؟  2

ایهام کنایه حس آمیزي استعاره

با توجه به بیت زیر کدام گزینه در حکم «مسند»  نیست؟  3
تو نماینده ي فضلی، تو سزاوار ثنایی» «تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی

رحیم ثنا کریم حکیم

شاعر در بیت«محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت / مست گفت :اي دوست ، این پیراهن است افسار نیست» از کدام پدیده ي اجتماعی  4
زمان خودش ، به شیوه ي طنز ، انتقاد می کند ؟             

( آزمایشی سنجش 80-81)

برخورد اهانت آمیز متهم با مأمور ایراد اتّهام به مجرمین برخورد غیرانسانی مأموران با متهم دستگیري افراد خطاکار

همه ي گزینه ها به فناپذیري انسان اشاره دارد، به جز گزینه ي  ..................  5

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد آب اجل هست گلوگیر خاص و عام 

 هم بر پیادگان شما نیز بگذرد پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد چون داد عادالن به جهان در بقا نگرد 

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت 

در کدام گزینه واژه هاي «خذالن، مشیّت، دهش، ُمقري» به ترتیب درست معنا شده است؟  6

بی بهرگی از یاري / سختی / وحشی گري / کتاب آسمانی بی بهرگی از یاري / اراده / بخشندگی / کتاب آسمانی

درماندگی / خواست خداي تعالی / جود / قرآن خوان درماندگی / مهربانی / وحشی گري / قرآن خوان

کتاب  .................. اثر محّمدبن منور است.  7

تاریخ بیهقی  اسرارالتّوحید     کلیله و دمنه مرصادالعباد

کدام بیت به مفهوم آیۀ «تعّز من تشاء و تذّل من تشاء» اشاره دارد؟   8

 جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

 نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

 ناچار کاروان شما نیز بگذرد زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت

 گلی بازیچۀ طوفان غارتگر نخواهد شد خدا وقتی بخواهد می شود وقتی نخواهد نه

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 17 ابان

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار
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در متن زیر، چند بار از آرایۀ تشبیه استفاده شده است؟  9
«عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف و واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب»

چهار سه دو یک

واژة «وندي» فقط در گزینۀ .................. دیده نمی شود.  10

به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. از این بوستان که بودي ما را چه تحفه کرامت کردي؟

خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. بوي گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

منادا در کدام بیت دیده نمی شود؟  11

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟  اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي  در مکتب حقایق بیش ادیب عشق

 باید که خاك درگه اهل هنر شوي  گر در سرت هواي وصال است حافظا

 زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوي  وجه خدا اگر شودت منظر نظر

معنی نوشته در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  12

چگونه می توان به شمشیري، دریایی را شکافت؟! : چطور ممکن است ضربۀ شمشیر فرِق مبارك تو را که همچون دریایی بزرگ است را بشکافد؟

تو آن بلندترین هرمی که فرعون تخیل می تواند ساخت: حاکم ستمگر زمانۀ تو که خودش را فرعون تصور می کرد از ترس تو هرمی بزرگ براي خودش ساخته بود.

هیچ فرمانروا ندیده بودم که پاي افزاري وصله دار به پا کند: هیچ پادشاهی در دنیا وجود ندارد که به اندازة تو ساده زیست بوده باشد.

بر آن شانه که پیامبر پا ننهاد، کودکان را نشاندي: در زمان شکستن بت ها، حتی حضرت رسول (ص) بر شانه هاي تو سوار نشد، اما تو کودکان را (براي شادي) بر شانه هایت
می نشاندي.

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده،  به ترتیب در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. درست آمده است؟  13

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر / نهان کی ماند آن رازي کزو سازند محفل ها (نهاد - مفعول)

می خواستم که میرمـش اندر قدم چو شمع / او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد (مضاف الیه - بدل)

هرکسی را دل به صحراي و باغی می رود / هرکس از سویی به دررفتند و عاشق سوي دوست (مضاف الیه - نهاد)

دوستی را گفتم اینک عمر شد گفت اي عجب / ُطرفه می دارم که بی دلدار چون بردي به سر (متمم - مسند)

کدام گزینه با بیت «دست از مس وجود چو مردان ره بشوي / تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي» قرابت معنایی دارد؟  14

 گویی که هست مدح تو جزوي ز کیمیا  مدح تو خاك در کف مادح چو زر کند

 عمر به قیمت فروخت، عشق به ارزان خرید  هر که متاع وجود ریخت به بازار عشق

 یک ذره آفتاب ضمیر منّورم  چون مس بود وجود عدو، کیمیاي اوست

 خاك آدم را چنان بود او که مس را کیمیا  خاك آدم ز آفتاب جود او زر گشت ز آنک

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟  15
«جذر و مد آب دریا – ازدحام جمعیت – هیئت دولت – سطور اهلی – تقریظ و ستودن – مهیب و ترسناك – غلغله و هیاهو»

چهار سه دو یک

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  16

 کردند چو شمع از نفس سوخته داغش  هر چرب زبانی که به شوخی َعَلم افراشت

 کز بانگ او ز باغ حزیمت گرفت زاغ  دیو است زاغ گویی مقّري است عندلیب

 ز دست تو اي زخمۀ ناساز چه سازم؟  تار دل من چشمۀ الحان خدایی است

 با اشک تو اي دیدة غّماز چه سازم؟  گیرم که نهان برکشم این آه جگرسوز
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مفهوم «مراقبت» از کدام گزینه دریافت می شود؟  17

 پس در کنف سایۀ وي جاي گزیدیم  راندیم ز دل هر چه نه با یاد خدا بود

 هم از ره تدبیر به تقدیر رسیدیم  تقدیر قوي را چه کند راي ضعیفان 

با خود که چه مقدار تبهکار و پلیدیم انصاف نباشد که برنجیم و نسنجیم

بستیم و دل از نیک و بد خلق بریدیم تا عاقبت، احرام در کعبۀ مقصود

در کدام گزینه جملۀ غیر ساده دیده می شود و در آن حذف فعل به قرینۀ معنوي صورت پذیرفته است؟  18

 هست به صورت بلند لیک به معنی قصیر  قامت زیباي سرو کاین همه وصفش کنند

 چون جامۀ عید نیک بختان  پیراهن برگ بر درختان 

 برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت  نه باغ ماند و نه بستان که سرو قامت تو

 به خاك ما گذري کن که خون مات حالل  قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی

کدام گزینه با مصرع اول بیت زیر قرابت دارد؟  19
 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی»  «همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

 منویس به این و آن براتم  از خرمن خویش ده زکاتم

 آرایش آفرین تو بستی  بر صورت من ز روي هستی

 گردن نکشم ز خوابگاهش  خوابی که به بزم توست راهش

 خوش خسبم و شادمانه خیزم  چون شوق تو هست خانه خیزم

در کدام بیت، شخص و شمار فعل در بخش مشخص شده، با سایر ابیات متفاوت است؟  20

 دردم از توست دوا از تو چرا نتوان کرد؟  گفتیم درد تو عشق است و دوا نتوان کرد

 دامان تو گیرند به این خون و نه و هرگز  خون ریختیم ناحق و پرسی که مبادا

 نرسد بال به تو دلربا گر از این بال برهانیم  شده ام چو هاتف بینوا به بالي هجر تو مبتال

 بدین بهانه بگیریم دامن قاتل   قتیل تیغ تو خواهیم گشت تا در حشر

21  انتِخب مناسبًا للفراغ : 
ظالِم .................. .» «ِاّن ..................  لِلِّ

  الَبالَء - اد ٌب الَبالُء - اَدَ َب الَبالُء - اَدَ بًا الَبالَء - اَدَ بًا

عّین «ال»  النافیۀ للجنس:  22

 الیوم ال طالبۀ فی المدرسۀ! ال تطلبوا إّال أعمال الخیر! أال تعلم أّن اّهللا علی کّل شی ء محیط؟! لم تقول ما ال تعلم؟ أّیها اإلنسان!

حیح عن «ال» النافیۀ للجنس: عّین الصَّ  23

مساَء الیوم ال بیَننا ضیوف ألنّهم عادوا صباحًا باکراً! عندما تدخل المحکمۀ ال َمعک شاهد حّتی ُیدافع عنک!

ال البلیَّۀ أعَظُم من الجهل فی حیاِة اإلنسان! یا بُنّیتی العاقلۀ، ال ضرَر فی اِالستفادة من تجارب اآلخرین القّیمۀ!

24  عیِّن األصح فی التَّرجمۀ: «إنَّ المؤمنین یسمعوَن منادیًا ینادي لإلیماِن أن آِمنوا بَربّکم فآَمنوا!»

همانا مؤمنان می شنوند صداي ندادهنده را که براي ایمان آوردن فریاد می کرد، که به پروردگار ایمان بیاورید پس ایمان آوردند!

مؤمنان ندادهنده اي را که براي ایمان آوردن ندا می دهد شنیدند، این که ایمان بیاورید به پروردگارتان پس ایمان آوردیم!

همانا مؤمنان می شنوند ندا دهنده اي را که براي ایمان آوردن ندا می دهد که به پروردگارتان ایمان بیاورید پس ایمان آوردند!

مسلًّما مؤمنان ندادهنده اي را که براي ایمان آوردن فریاد می زد، شنیدند و این که به پروردگارتان ایمان آوردند؛ ما نیز ایمان آوردیم!

25  َعّین الفاعُل یکوُن جمَع السالِم؟

 َیْجَتمُع الُطّالب فی المسجِد.  الطالبُّات َیْجَتِمْعَن فی المسجِد.  َیْجَتِمُع الطالباِن فی المسجِد.  َتجَتِمُع الطالباُت فی المسجِد. 

26  َعّین الفعل الّذي ال یمکُن أن ُیْبنی للمجهول:

َیْعَلُم  اِْنَفَجَر  َم َتَعلَّ اِْخَتَرَع
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حیح فی المبنّی للمجهول: 27  عیِّن الصَّ

َذَهَب  ُذِهَب ُموَن   ُموَن  ُتُعلَّ ُتَعلِّ ُم   ُم  ُتَعلَّ ُتَعلِّ َتَعلَّم  ُتَعلَّم   

ؤاِل و الَجواب: ِن الَخَطأ َعِن السُّ 28  َعیِّ

اعِۀ الخاِمَسِۀ َمساءاً.   لِماذا َأرَسَل اُهللا اَألنبیاَء؟ لِهداَیِۀ الَبَشِر.  َکم ساَعًۀ تدُرُس ِخالَل النَّهار؟ َأدُرُس فِی السَّ

یوُف َأمس؟ ال، ما جاَء َأَحٌد بسبب الَمَطِر.   ما ِهَی الُکُتُب الّتی َتقَرُأها؟ أقَرُأ ُکُتبًا َتأریخیًَّۀ.  َهل جاَءُکم الضُّ

29  َعیِّن العباَرة الّتی لیس فیها اسُم الَمعرَفِۀ:

نیا لکی َتفوَز.  ر آمالََک ِفی الدُّ بیع.  َقصِّ  َتُسرُّ العیوُن ِعنَد النَّظِر إلَی الورود ِفی الرَّ

ٍۀ و َینَجُح ُکلَّ َسَنٍۀ بَِدرجاٍت ُممتاَزٍة.   اِسَتطاع ُمراِهٌق َأن َیصَعد َجبَل دماوند.  ُهَو طالٌِب ُمتَمیٌّز َألنّه یدُرُس فی َمدرَسٍۀ خاصَّ

30  عّین عبارة فیها فاعل:

ُل األْسماُك اْلُمضیئُۀ ظالَم الَبحِر إلَی نَهاٍر ُمضیٍء!  نََظُر الَولَِد إلَی والَِدیُه ُحبًّا لَُهما ِعبادٌة!   ُتَحوِّ

َغۀ العربیۀ واجٌب علی َجمیع اْلمسلمیَن ِفی العالَم!  َأَحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اهللا َأْنَفُعهم لِعباِدِه!  ُم اللُّ  َتَعلُّ

َدِم َعَلی الَْکالِم.» کوت َخْیٌر ِمَن النَّ َدُم َعَلی السِّ َبوي: «َالنَّ حیَح لِْلحدیِث النَّ ِن الَْمفهوَم الصَّ 31  َعیِّ

کوت.  خُص َعَلی السِّ پ ِمَن اَألْفَضِل َأْن َینِدَم الشَّ کوِت بَْل َینَدُم َعلی اْلَکالِم.   ال َیْنِدِم اإلنساُن َعَلی السُّ

کوت الَیِقلُّ َعِن النَّدِم َعَلی اْلَکالٍم.  کوت کاَن َأْم َعَلی اْلَکالِم.  اَلنَّدم َعَلی السِّ  اَلنَّدم َمْذموٌم َعَلی السِّ

حیح. 32  َعیِّن الَْمَحلَّ اإلعرابی غیَر الصَّ

 َثَمرُة الِعلم إخالُص اْلَعَمل. / اخالص: خبر  اَْلَحَسُد َیأُکُل الَحَسناِت َکما َتْأُکُل النُّار الَحَطَب. / اَْلَحَطَب: مفعول 

 َفأنَزَل اُهللا سکیَنَتُه َعَلی َرسولِِه َو َعلی الُمؤمنین / اُهللا: مبتدأ  ُحسُن اَألَدِب َیْسُتُر ُقبَح النََّسِب / األدِب: مضاف إلیه 

حیِح فی ِکتابَِۀ الِْفْعَل الَْمْجهوِل. 33  َعیِّن غیَر الصَّ

 َیْحُمُل  ُیْحَمُل  أنَزَل  أْنِزَل  ال َیْفَتُح  ال ُیْفَتُح  َیْنُصروَن  ُیْنُصروَن 

حیحۀ:  ِن التَّرجمَۀ الصَّ 34  َعیِّ
رق فاْسَتْقَبلوُه لَِعدالَِتِه.»   «سار الَْمِلُک الْعاِدُل بجیوِشِه نَحَو الشَّ

پادشاه عادلی با سپاهیانش به سمت شرق راه افتادند؛ پس به خاطر عدالتش از او استقبال کردند.

پادشاه عادل با سپاهش به سوي شرق حرکت کرد و به خاطر عدالتش از او استقبال شد.

پادشاه عادل با سپاهیانش به سوي شرق حرکت کرد؛ پس به دلیل عدالتش از او استقبال کردند.

پادشاهی عادل با سربازانش به سمت شرق حرکت کردند؛ پس به خاطر عدالت او مورد استقبال واقع شد.

حیَح. 35  ِانَْتِخِب المفهوَم الصَّ

 َمکاٌن فیه ماٌء َعذٌب: ُمْسَتنقع  بَعُض األوقات: بَیَن الحیِن و اآلخر  َموُت اإلنسان: النََّهب  اَلّشیء الّذي ُیِحبُّه النُّاس: َکریه 

36  َأيُّ ِصَفٍۀ َغیُر ُمناِسَبٍۀ لِـ: «کاَن ذوالَْقرنَْیِن َمِلکًا عاِدًال .................. .»

َسخیًّا صالِحًا داً ُمَوحِّ ناِهبًا

حیحۀ فی العبارات الّتالیۀ: 37  َعّین الّترجمۀ الصَّ

«األضواء تحت المیاه تبعث من البکتیریات تحت عیون األسماك!»: نور زیر آب ها از باکتري هاي موجود در زیر چشمان ماهی فرستاده می شود! 

 «َیسیُر الُعرفاء فی األرِض و َینُظروَن فی مخلوقاِت اهللا دقیقًا!»: عارفان در زمین می گردند و با دّقت به آفریدگان خدا می نگرند! 

رافُۀ کّل ثمانی ساعاٍت عشَر دقائق فقط!»:زرافه در هر هشت ساعت می تواند فقط ده دقیقه بخوابد!   «تنام الزَّ

 «أکتبی بنتی ذکریاتک الجمیلۀ من سفرتک العلّمیۀ!»:دخترم، خاطرات زیبایت را از سفر علمی بنویس! 
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38   عیِّن الخطأ:

ئ األعصاب.»: از رنگ سبز در اتاقم استفاده می کنم؛ زیرا آن آرام بخش اعصاب است.   «أستفیُد من الّلون األخَضر فی ُغرفتی، ألنّه ُمهدِّ

 «ِمّم َتستطیع أن َتحُصَل علی ثروٍة عظیمٍۀ أّیها الّتاجر؟!»: از چه چیزي می توانی ثروت بزرگی به دست بیاوري اي تاجر؟!

 «فی الغابۀ سیأخذ الّصّیادون َغزالًۀ و ُطیوراً غداً.»: فردا در جنگل شکارچیان آهویی و پرنده اي شکار خواهند کرد.

کُت رأسی لمشاهدة تلک األضواء المضیئۀ فی المیاه.»: سرم را براي مشاهده آن نورهاي درخشان در آب ها تکان دادم.  «َحرَّ

39  عّین الکلمۀ الّتی تکّمل جملَۀ ما قبلها:

 إّن العلم أحسُن من المال،  نعلم أّن للعالم أصدقاء کثیرین،  ولکّن لصاحب المال أعداء کثیرین،  هذا هو الفرق بین العلم و المال! 

40  عیِّن ما لیس فیه نائب الفاعل:

ُر الُمواِطنیَن ِمن َحفِر األرِض.  الِبئر ُحفَرُة ُیسَتخرُج الماُء أو النِّفُط ِمنها.   اللَّوحاُت الّتحذیریَُّۀ ُتَحذِّ

 نُقَل النِّفُط َعبَر النِّاقالِت إلی الَمصافی.  النفط سائٌل أسَوُد ُتصَنُع أشیاء کثیرًة ِمنُه. 

کدام یک از آثار ماتأّخر اعمال نیستند؟  41

اعمالی مانند نماز و روزه که انسان مؤمن در زمان حیات خود انجام می دهد. اعمال خیري که بازماندگان براي درگذشتگان انجام دهند.

هدیه دادن کتاب به کتابخانه و یا آموزش به دیگران ایجاد و تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج

«مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟» گفتار .................. به جهنمیانی است که ..................  42

فرشتگان – به نگهبانان روي می آورند تا از آن ها تخفیف بگیرند.

خداوند – به نگهبانان روي می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیف بگیرند.

فرشتگان – به نگهبانان روي می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیف بگیرند.

خداوند – به نگهبانان روي می آورند تا از آن ها تخفیف بگیرند.

آن گاه که نالۀ حسرت دوزخیان بلند می شود، عبارات زیر را به زبان می آورند، به استثناي ..................  43

دریغ بر ما، به خاطر کوتاهی هایی که در دنیا  کردیم. شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند.

اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست انتخاب نمی کردیم. ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیري نمی کردیم.

مطابق آیات قرآن، عبارت شریفۀ  «کّال انّها کلَمۀ هو قائلها»  پاسخ خداوند به چه کسانی است؟  44

مشرکانی که ادعا می کنند خداوند عمر کافی به آن ها نداده است. کافرانی که می خواهند باز راه گذشته را پیش گیرند.

مشرکانی که پس از مرگ، تقاظاي بازگشت دارند. کافرانی که محیط را عامل گمراهی خود می دانند.

ترجمۀ آیات  و  سورة فرقان: «اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم ...» سخن بدکاران در کدام مرحلۀ قیامت  45
است و بیان کنندة کدام اثر سوء مصاحب بد می باشد؟

مرحلۀ دوم - تکذیب پیامبران مرحلۀ دوم - بازداشتن از یاد خدا مرحلۀ اول - بازداشتن از یاد خدا مرحلۀ اول - تکذیب پیامبران

َر» ناظر بر کدام عالم است و آثار «ما تأخر» به چه معناست؟ (با تغییر) َم َو َأخَّ نَْساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ آیۀ شریفۀ «ُیَنبَّؤا اْإلِ  46

برزخ - با این که فرد از دنیا رفته، پروندة عملش همچنان گشوده است.

قیامت - با این که فرد از دنیا رفته، پروندة  عملش همچنان گشوده است.

برزخ - این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندة  اعمال فرد ثبت شده است.

قیامت - این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندة  اعمال فرد ثبت شده است.

گواهی و شهادت فرشتگان پذیرفته دادگاه عدل الهی است، بدان جهت که .................. و ..................  47

در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آنان بوده اند – از آالیش به خطا محفوظ و مصون اند.

 در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آنان بوده اند- تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند.

کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند- از آالیش به خطا محفوظ و مصون اند.

کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند – تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند.

2829
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پاداش و کیفر اُخروي ساخته .................. ماست و قرآن خطاب به کسانی که مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کنند می فرماید: ..................  (با  48
تغییر)

تصویر -«الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم» عین عمل ما - «الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم» 

عین عمل ما - «انّما یاکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً» تصویر - «انّما یاکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً» 

کدام یک از شاهدان روز قیامت علیه سوگند دروغ بدکاران شهادت می دهند و کدام آیه مؤید این شاهد است؟  49

اعضاي بدن -  «و اِنَّ علیکم لَحاِفظیَن ِکرامًا کاتبیَن...»  فرشتگان الهی - «و اِنَّ علیکم لَحاِفظیَن ِکرامًا کاتبیَن...» 

اعضاي بدن -«الیوَم نَخِتُم علی افواِهِهم...» فرشتگان الهی - «الیوَم نَخِتُم علی افواِهِهم...» 

در چه زمانی نالۀ حسرت دوزخیان برمی خیزد و آنان به خداوند چه می گویند؟  50

هنگام دچار شدن به عذاب - دریغ برما، به خاطر کوتاهی هایی که در دنیا کردیم. هنگام ورود به برزخ - دریغ برما، به خاطر کوتاهی هایی که در دنیا کردیم.

هنگام ورود به برزخ - خدا به ما وعده اي را داد، اما ما نپذیرفتیم. هنگام دچار شدن به عذاب - خدا به ما وعده اي را داد، اما ما نپذیرفتیم.

عبارت قرآنی  «أم َجَعلوا ِهللاّ ُشَرکاَء َخَلُقوا َکَخلقه َفَتشابََه الَْخلُق َعَلیهم»  به چه مطلبی اشاره می کند؟  51

اینکه شرکایی که براي خدا گرفته می شود خودشان مخلوق خدایند. اینکه شرکایی که براي خدا گرفته می شود قادر به خلقت نیستند.

اینکه شرکایی که براي خدا گرفته می شود آنان را دچار شبهه کرده است. اینکه شرکایی که براي خدا گرفته می شود مشابه سایر مخلوقاتند.

توحید به معناي .................. است و ما معتقدیم که جهان خلقت آفریده خداي ..................  است که آن را هدایت کرده و به کمال می رساند.  52

اعتقاد به خداي یگانه - عالم و توانا یگانه شدن براي خدا - عالم و توانا اعتقاد به خداي یگانه - حکیم و قادر یگانه شدن براي خدا - حکیم و قادر

اگر کسی بگوید: «اینکه خدا به کسی اذن والیت بدهد ممکن نیست»، با در نظر گرفتن کدام معنا براي این «اذن و اجازه» سخن او صحیح خواهد  53
بود؟

این که خداوند ایشان را مجراي هدایت خویش قرار دهد. اینکه خداوند سرپرستی خویش را به ایشان واگذارد.

اینکه خداوند ایشان را مجراي تصرف و تغییر در عالم قرار دهد. اینکه خداوند تدبیر امور مخلوقات را به ایشان واگذارد.

وقتی از مقام هدایت و پرورش دهندگی خدا سخن به میان می آید منظور کدام جلوه از توحید است و نسبت به این مرتبه چه می توان گفت؟  54

والیت - تدبیر عالم شایسته خداست و انسان و سایر و مخلوقات تدبیري ندارند. ربوبیت - تدبیر عالم شایسته خداست و انسان و سایر و مخلوقات تدبیري ندارند.

والیت - خداست که جهان را اداره کرده و به سوي مقصد مطلوب پیش می برد. ربوبیت - خداست که جهان را اداره کرده و به سوي مقصد مطلوب پیش می برد.

اگر کسی براي این جهان چند مبدأ در نظر بگیرد دچار چه شرکی شده است و ثمرة آن چه خواهد بود؟  55

شرك در ربوبیت - شرك در مالکیت شرك در مالکیت - شرك در والیت شرك در خالقیت - شرك در مالکیت شرك در والیت - شرك در ربوبیت

این جمله که «قطع رابطه ما با خدا در حکم این است که اثري از ما بر جاي نماند» به کدام یک از موارد زیر اشاره مستقیم دارد؟  56

خداوند غنی مطلقی است که هیچ گونه نیازي به ما ندارد ما پدیده هایی هستیم که وجود و هستی ما از خودمان نیست

خداوند متعال نوري است که پیدایش عالم تکیه به وجود او دارد انسان پدیده ایست که نیازش به خدا تنها در پیدایش خالصه نمی شود

اگر گفته شود خداوند، عالم را به سوي مقصدي که برایش درنظر گرفته به پیش می برد پس به .................. اشاره شده  است که همان صفت  57
.................. را ترسیم می کند.

اداره و تدبیر - ربوبیت اداره و تدبیر - والیت تصرف و تغییر - ربوبیت تصرف و تغییر - والیت

با حفظ رتبه، «اعتقاد به تنها مبدأ جهان» و «مخلوق او بودن» و «تغییر و تصرف در مخلوقات» در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید است؟  58

ربوبیت ـ ربوبیت ـ مالکیت ربوبیت ـ خالقیت ـ مالکیت خالقیت ـ خالقیت ـ والیت خالقیت ـ مالکیت ـ والیت 

داشتن رفتار متناسب با اعتقاد و تنظیم زندگی توحیدي، ویژگی چگونه انسان هایی است؟  59

انسان هایی که متناسب با اعتقادات خویش، مسیر زندگی خود را انتخاب کرده و بر همان اساس رفتار می کنند.

انسان هایی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته و ایمان دارند که او پروردگار هستی است.

انسان هاییی که بندة خداوند هستند و در برابر او خاضع و خاشع هستند.

انسان هایی که در مسیر توحید گام برداشته و به توحید عملی رسیده اند.
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با حفظ رتبه، «اعتقاد به تنها مبدأ جهان» و «مخلوق او بودن» و «تغییر و تصرف در مخلوقات» در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید است؟  

ربوبیت ـ ربوبیت ـ مالکیت
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اکنون که می دانیم «ما همه شیران ولی شیر علم / حمله مان از باد باشد دم به دم»، شایسته است چگونه دعا کنیم؟  60

 إّن صالنی و نسکی و محیاي َو مماتی هللا رب العالمین  رب ارجعون لعّلی أعمل صالحًا فیما ترکت 

 الّلهم ال تکلنی الی نفسی طرفۀ عین ابداً  اهللا أعلم حیث یجعل رسالتۀ 

61  Everyone was angry with me, and I never got a chance to  .................. myself.

choose defend clear think about

62  They were interested, friendly and much too  ..................  to laugh at their strange neighbor.

neat brave angry polite

63  Planets are really amazing but not so much .................. . They are different in many ways.

interesting delicious  alike strange

64  Gold is more .................. than silver and iron.

wonderful expensive delicious difficult

65  Which word is different from the other ones ?

powerful ugly safe healthy

66  Choose the odd word out.   

modern wooden golden rocky

67  A mouse is  .................. than a lion.

weaker weakest more weak the weakest

68  Did you know that light becomes  .................. the further it travels.

 most red reddest red redder

69  He  .................. a lot of blood in the accident and was really lucky to be alive.

found  lost gave donated

70  Saturn is the sixth planet from the Sun and the second-largest one in the Solar System. It has a
beautiful .................. around itself.

ring kind observatory earth

71  We have invited her to our party, .................. she may decide not to come.

or and so but

72  Which sentence is grammatically WRONG?

There is no possibility of changing the exam time, is there?

Tom knows that his father is in the hospital, doesn't he?

The computer is working. It fixed while you were outside.

I don't think anyone will volunteer to help those people, will they?

73  The soccer in the park is entertaining in the winter, .................. it's better in the heat of summer.

or because for but

74  Alexander Selkirk  .................. to be a model for Robinson Crusoe, but his story was very different
from the famous novel.

believed has believed is believed was believing
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The computer is working. It fixed while you were outside.

I don't think anyone will volunteer to help those people, will they?

73  The soccer in the park is entertaining in the winter, .................. it's better in the heat of summer.73  The soccer in the park is entertaining in the winter, .................. it's better in the heat of summer.73  The soccer in the park is entertaining in the winter, .................. it's better in the heat of summer.

or

74  Alexander Selkirk  .................. to be a model for Robinson Crusoe, but his story was very different74  Alexander Selkirk  .................. to be a model for Robinson Crusoe, but his story was very different74  Alexander Selkirk  .................. to be a model for Robinson Crusoe, but his story was very different
from the famous novel.

believed
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75  The ticket price was set at $150 million per tourist and .................. finding these super-wealthy
thrill seekers wasn't easy.

not surprisingly most importantly it's a pity by the way

76  Most working environments are improved by the ------------ of a few plants and pictures.

feeling correction addition installation 

77  Sony wouldn't go to the movie with me last night, .................. ?

Would he Won't he Does he Will you

78  It is our .................. that makes us who we are and how we are different from everybody else.

sense of belonging    sense of appreciation sense of identity sense of responsibility  

79  After being attacked by some unknown people who were wearing masks, the police asked the
man to .................. them, but he said he couldn’t identify them.

describe believe converse defend

80  Ted's home costs ten times .................. the one I live in.

more than much more than as much as more than as
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) هم حکایت مجلسی ست که در درآن هرکه توان سخن گفتن دارد، مفهوم بیت سؤال: آگاهی از حقایق موجب سکوت است (رازداري عارفانه). گزینۀ (  1
سکوتمی کند.

مفهوم سایر گزینه ها:

) ازلی بودن عشق

) وصال معشوق، وسیله و واسطه الزم ندارد.

) ترك همه چیز براي رسیدن به معشوق (عاشق در راه وصال، خودش را نیز از میان برمیدارد.)
متوسط

«دست دراز کردن» کنایه است.  2
آسان

«ثنا» چون با کسره ي پس از «سزاوار» آمده، مضاف الیه است؛ سایر گزینه ها «مسند» هستند.  3
آسان

 4
متوسط

مفهوم بیت ناپایداري ظلم است و گزینه هاي دیگر به فانی بودن انسان اشاره دارد.  5
سخت

معنی واژگان: خذالن: درماندگی، بی بهرگی از یاري / مشیّت: اراده، خواست خداي تعالی / دهش: جود، بخشندگی / ُمقري: قرآن خوان  6
متوسط

 7
آسان

معنی آیه: خداوند به هر که بخواهد عّزت می دهد و هر که را بخواهد خوار می کند.  8

» به این مفهوم اشاره شده است. فقط در گزینۀ «
سخت

اضافه هاي تشبیهی: کعبۀ جالل - حلیۀ جمال  9
آسان

واژه هاي وندي در سایر گزینه ها:  10

– بی دریغ – دامنی                      – بوستان                
نکته: در «بوي گلم»؛ ضمیر «م» نقش مفعولی دارد و واژة جداگانه اي محسوب می شود. همچنین در «دامنم»، ضمیر «م» نقش مضاف الیه دارد و واژة جداگانه اي به حساب می آید.

نکته: در واژة «بی دریغش»، «بی» پیشوند است؛ نه حرف اضافه.
آسان

بررسی گزینه ها:  11

- ندارد - حافظ         - پسر         - بی خبر        
آسان

: تخیل آدمی اگر هم چون فرعون باشد بزرگتر و بلندتر از وجود تو نمی تواند سازه اي را حتی تصور کند. مفهوم درست گزینۀ   12
متوسط

» واژة «عمر» در نقش «مسند» به کار نرفته است و «نهاد» جمله است؛ زیرا فعل «شد» به معنی «رفت» است؛ پس «عمر» نهاد است. در گزینۀ «  13
سخت

» وارستگی از مادیات و پرداختن به عشق؛ زیرا کمال انسان در عشق است. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ «  14
بررسی سایر گزینه ها:

»: ستایش تو، ستایش گر را ثروتمند می کند. گزینۀ «

»: آفتاب وجود من، مس وجود دشمنم را تبدیل به طال می کند. گزینۀ «

»: از بخشش الهی، وجود بی ارزش آدمی، ارزشمند می شود. گزینۀ «
سخت

واژه  هایی که غلط امالیی دارند «جذر» است که باید به صورت «جزر» نوشته شود و «سطور» که باید «ستور» نوشته شود.  15
متوسط

«هزیمت» با این امال درست است.  16
متوسط

نکته: مفهوم عرفانی «مراقبت» : نگه داشتِن دل از توجه به غیر حق.  17

» آمده است. این مفهوم فقط در گزینه «
سخت

مصراع «به خاك ما گذري کن که خون مات حالل» جملۀ غیر ساده است و فعل اسنادي «است» از پایان آن به قرینۀ معنوي حذف شده است: به خاك ما گذري کن  18
که خون ما حاللت [است].
بررسی گزینه هاي دیگر:
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واژه  هایی که غلط امالیی دارند «جذر» است که باید به صورت «جزر» نوشته شود و «سطور» که باید «ستور» نوشته شود.

مصراع «به خاك ما گذري کن که خون مات حالل» جملۀ غیر ساده است و فعل اسنادي «است» از پایان آن به قرینۀ معنوي حذف شده است: به خاك ما گذري کن
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»: جملۀ غیر ساده وجود دارد؛ امّا نوع حذف به قرینۀ لفظی است: لیک به معنی قصیر [است یا هست]. گزینۀ «

»: فعل «است» به قرینۀ معنوي حذف شده است، اما بیت یک جملۀ ساده محسوب می شود. گزینۀ «

»: جملۀ غیر ساده وجود دارد؛ اما حذف فعل به قرینۀ لفظی است: و نه باغ ماند و نه بُستان [ماند]. گزینۀ «
متوسط

مفهوم مصراع اول بیت صورت سؤال از جناب حکیم سنایی غزنوي این است که انسان فقط باید از خداوند تقاضاي فضل و بخشش و رحمت داشته باشد؛ نه  19

دیگران. این مفهوم در بیت  به خوبی واضح است.
متوسط

در این گزینه شخص و شمار فعل «بگیریم» اول شخص جمع است.  20
بررسی سایر گزینه ها:

»: گفتیم: تو به من گفتی یعنی شخص و شمار دوم شخص مفرد است. گزینۀ «

»: خون ریختیم: تو خون مرا ریختی. شخص و شمار دوم شخص مفرد است. گزینۀ «

»: برهانیم: مرا برهانی. شخص و شمار فعل دوم شخص مفرد است. گزینۀ «
سخت

21  الَبالَء اسم إنَّ و منصوب، َاَدٌب خبر إنَّ و مرفوع
آسان

الیوم ال طالبۀ  ...«الي نفی جنس» بر سر فعل نمی آید؛ بنابراین سه گزینۀ دیگر نادرست هستند.  22
آسان

«َضَرر» اسم «ال»ي نفی جنس، مبنی بر فتح و محًال  منصوب است.  23
«فی اِالستفادة» خبر «ال»ي نفی جنس و محًال مرفوع است.

نکتۀ مهم درسی:
خبر «ال»ي نفی جنس هرگز نمی تواند قبل از اسم «ال»ي نفی جنس بیاید.

بررسی سایر گزینه ها:

»: «َمَع» خبر «ال»ي نفی جنس است و نباید قبل از اسم «ال»ي نفی جنس یعنی «شاِهَد» بیاید. گزینۀ «

»: «بیَن» خبر «ال»ي نفی جنس است و نباید قبل از اسم «ال» یعنی «ضیوَف» بیاید. گزینۀ «

»: اسم «ال»ي نفی جنس «ال» نمی گیرد. گزینۀ «
متوسط

«َیسَمعون»: می شنوند/ «منادیًا»: ندا دهنده اي را/ «ینادي»: که ندا می دهد/ «أن آمنوا»: که ایمان بیاورید/ «آمنوا»: ایمان آوردند.  24

)/ «منادیًا» در گزینۀ  به صورت معرفه «ندا دهنده» آورده شده، در صورتی که در اصل به صورت «ندا دهنده اي» و نکره است. گزینۀ   فعل«َیْسَمُعون» یعنی می شنوند (رد گزینه ي  و 
متوسط

»: فاعل مثناي مّذکر است و جمع نیست. » فاعل ضمیر بارز است و در گزینۀ « »: فاعل جمع مکّسر است، در گزینۀ « در گزینۀ «  25
آسان

زیرا «ِانَْفَجَر» در باب انفعال و الزم است و فعل الزم مجهول نمی شود.  26
آسان

) تَُعلَُّموَن می باشد. ) تُُعلَِّم  پاسخ گزینه هاي دیگر به ترتیب:   27

) هم به جهت اینکه فعل َذَهَب الزم است، مجهول نمی شود. گزینه ي (
آسان

ترجمۀ گزینۀ درست؟ در طی روز چند ساعت درس می خوانی؟ ساعت پنج بعد از ظهر درس می خوانم.  28
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

): خداوند چرا پیامبران را فرستاد؟ براي هدایت انسان. گزینۀ (

): چه کتاب هایی می خوانی؟ من کتاب هاي تاریخی می خوانم. گزینۀ (

): دیروز مهمان ها آمدند؟ نه به خاطر باران هیچ کس نیامد. گزینۀ (
سخت

ترجمۀ گزینۀ درست: او دانش آموز برجسته اي است؛ زیرا در مدرسۀ خاصی درس می خواند و هر سال با نمره هاي عالی قبول می شود.  29
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

): چشم ها هنگام نگاه کردن به گل ها در بهار شاد می شود. گزینۀ (
  َالُعیون، الّنظر، الورود و الربیع  معرفه می باشند.

): آرزوهایت را در دنیا کوتاه کن تا رستگار شوي. گزینۀ (
 آمال، ضمیرك و الدنیا  سه اسم معرفه هستند، «آمال» به دلیل اضافه شدن معرفه است.

): نوجوانی توانست کوه دماوند را صعود کند. گزینۀ (
  دماوند  اسم علم است که معرفه می باشد.

متوسط
صورت سؤال از ما گزینه اي را خواسته است که در آن «فاعل» باشد، همان طور که می دانیم براي یافتن فاعل، باید به دنبال فعل گشت، لذا در میان گزینه ها تنها  30

»، داراي فعل است؛ «تُحِّوُل» که «األسماك» فاعل آن است، در میان سه گزینۀ دیگر اثري از فعل نیست تا فاعلی وجود داشته باشد! دقّت کنید که کلمات «نظر»، «تعلُّم» و «أَحّب» به ترتیب در گزینۀ «

»، «اسم» هستند و محل اعرابی آن ها «مبتدا» است. گزینه هاي « و 
سخت
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صورت سؤال از ما گزینه اي را خواسته است که در آن «فاعل» باشد، همان طور که می دانیم براي یافتن فاعل، باید به دنبال فعل گشت، لذا در میان گزینه ها تنها

َت کنید که کلمات «نظر»، «تعلُّم» و «أَحبت کنید که کلمات «نظر»، «تعلُّم» و «أحبت کنید که کلمات «نظر»، «تعلُّم» و «أحّب» به ترتیب در
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ترجمۀ عبارت: «پشیمانی از سکوت بهتر از پشیمانی از صحبت کردن است.»  31
ترجمۀ گزینۀ درست: بهتر است که شخص به خاطر سکوت پشیمان شود.

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: انسان براي سکوت کردن پشیمان نمی شود؛ بلکه براي صحبت کردن پشیمان می شود.

: پشیمانی ناپسند است، چه براي سکوت باشد چه براي حرف زدن.

: پشیمانی از سکوت کمتر از پشیمانی از صحبت کردن نیست.
سخت

پس خداوند آرامشش را بر پیامبر و مؤمنان فرو فرستاد. / اُهللا فاعل است.  32
ترُجمۀ گزینه هاي دیگر:

) نتیجه علم، خالص بودن عمل است.

) حسادت خوبی ها را می خورد، همان طور که آتش هیزم را.

) مؤدب بودن، بد بودن نسب را می پوشاند.
سخت

» که فعل مجهول از «َینُْصرون»، «یُنَْصرون» می باشد. در همۀ گزینه ها فعل مجهول به صورت صحیح نوشته شده است، جزء در گزینۀ «  33
یادمون باشه: براي مجهول کردن فعل ماضی عین الفعل را «مکسور» و حروف متحرك ما قبل آن را «مضموم» می کنیم و براي مجهول کردن فعل مضارع عین الفعل را «مفتوح» کرده و حرف مضارع

را «ضمه» می دهیم.
متوسط

تصحیح گزینه هاي دیگر:  34

) پادشاه عادل

) سپاهیانش / حرکت کردند / از او استقبال کردند.

) سپاهیانش / از او استقبال کردند.
متوسط

ترجمۀ گزینه: بعضی اوقات: گاهی  35
تصحیح گزینه هاي دیگر:

) جایی که در آن آب گوارا هست: مرداب / جواب صحیح جایی که در آن آب راکد غیرگوارا است.

) مرگ انسان: به تاراج بردن/ جواب صحیح َالنَّهَب به معنی مرگ است.

) چیزي که مردم آن را دوست دارند: زشت و ناپسند / جواب درست: چیزي که مردم آن را دوست ندارند. (ال یحُبُه الناس)
متوسط

) بخشنده اي بود.  ) نیکوکاري  ) یکتاپرستی  ترجمۀ عبارت: ذوالقرنین پادشاه عادل   36

) ناهبًا: دزد، به تاراج برنده
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  37

فرستاده می شوند. »: نور نورها/ ماهی ماهی ها/ فرستاده می شود  گزینۀ «

»: بخوابد می خوابد. گزینۀ «

»: علمی علمی ات. گزینۀ «
متوسط

کلمۀ طیورًا جمع مکّسر است و به صورت پرندگانی ترجمه می شود.    38
آسان

سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن کلمه اي باشد که براي تکمیل جملۀ قبلش آمده باشد.   39
از بین حروف مشبهۀ بالفعل لکّن براي کامل کردن جملۀ قبلش به کار می رود.

تشریح سایر گزینه ها:

»: إّن براي تأکید به کار می رود. گزینۀ «

»: أّن براي ایجاد ارتباط بین دو عبارت به کار می رود. گزینۀ «

»: در این عبارت هیچ یک از حروف مشبهۀ بالفعل به کار نرفته است. گزینۀ «
سخت

ُر»  فعل مضارع معلوم از باب  «َتفعیل»  است و نائب فاعل ندارد.  «الُمواِطنیَن» : مفعول و منصوب/ «ِمن َحفر»: جار و مجرور /  «األرِض» : در این عبارت،  «ُتحذِّ  40
مضاف إلیه و مجرور. (تابلو هاي هشدارآمیز، هموطنان را از کندن زمین برحذر می دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

»:  «ُیسَتخَرُج»  مضارع مجهول و نائب فاعل آن  «الماُء»  است. گزینۀ «

»:  «نُِقَل»  ماضی مجهول و  «النِّفُط»  نائب فاعل آن است. گزینۀ «

»:  «ُتصَنُع»  مضارع مجهول و  «أشیاء»  نائب فاعل آن است. گزینۀ «
سخت

مدسازي هاي غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخالقی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران،  41
نمونه هایی از اعمال ناشایسته است که موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد، حتی پس از مرگ وي می شود. (آثار ماتأخر منفی)
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َ : مفعول و منصوب/ «ِمن َحفر»: جار و مجرور /   : مفعول و منصوب/ «ِمن حفر»: جار و مجرور /   : مفعول و منصوب/ «ِمن َحفر»: جار و مجرور /  «األرِض» :

مدسازي هاي غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخالقی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران،
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عالوه بر این، اعمال خیري که بازماندگان براي درگذشتگان انجام می دهند، در وضعیت آنان در عالم برزخ مؤثر است؛ اعمالی مانند طلب مغفرت، دعاي خیر و انفاق براي آنان. (آثار ماتأخر مثبت)
آسان

جهنمیان به نگهبانان جهنم روي می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند، ولی فرشتگان می گویند: «مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟»  42
آن ها می گویند: «بلی! فرشتگان نیز تقاضاي آن ها را نمی پذیرند و درخواستشان را بی جا می دانند.»

متوسط
آن گاه که نالۀ حسرت دوزخیان بلند شود گویند: «ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیر ي نمی کردیم؛ همراه بدکاران در معصیت خدا فرو رفتیم و  43

روز رستاخیز را تکذیب کردیم. [تدبر]
اي کاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت می کردیم.

اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا باز داشت.
دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی هایی که در دنیا کردیم.»

و اما جملۀ: «شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند» سخن دوزخیانی است که دیگران را مقصر می شمارند.
سخت

با توجه به آیۀ شریفۀ  و  مؤمنون:  «َحّتی ِاذا جاَء َاَحدُهُم الَموُت قاَل َربِّ ارِجعوِن َلَعّلی َاعَمُل صاِلحًا فیما َتَرکُت»  پاسخ قطعی به کسانی که به خداوند عرضه  44
می دارند تا ایشان را از برزخ بیرون برده و به دنیا باز گرداند تا عمل صالحی که در انجامش کوتاهی کردند، انجام دهند»، این سخن است که: «َکّال ِانّها َکِلَمُۀ ُهَو قاِئُلها ؛ هرگز! این سختی است که او

می گوید».
سخت

در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، شروع به سرزنش خود کرده و آرزو می کنند که اي کاش «فالن شخص را به عنوان  45
دوست خود انتخاب نمی کردیم، او ما را از یاد خدا بازداشت». این سخن بدکاران در مرحلۀ دوم قیامت است.

سخت
46  با  توجه به کلمۀ کلیدي «یومئٍذ» ظرف زمان آیه قیامت می باشد.

 و امّا آثار ماتأخر یعنی، با این که فرد از دنیا رفته، پرونده بسیاري از اعمال همچنان گشوده می ماند.
متوسط

فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آن ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.  47
متوسط

آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. به عنوان مثال، کسی که مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کند، اگر باطن و چهرة  48
واقعی عمل او در همین دنیا برمال شود، همگان خواهند دید که او در حال خوردن آتش است؛ اما در دنیا این آتش آشکار نمی شود و هنگامی که او وارد آخرت می شود و پرده ها کنار می رود،

حقیقت و باطن عمل عیان می گردد و آتش از درون او زبانه می کشد: «انَّ الَّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا انَّما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً». 
آسان

اعضاي بدن انسان در روز قیامت به اذن خدا شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند - آیۀ  «الیوم نختم علی افواههم...»  بیانگر این نکته  49
است.

متوسط
نالۀ حسرت دوزخیان بلند می شود و می گویند: الهی کاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت می کردیم. اي کاش فالن شخص را دوست خود انتخاب  50

نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت. دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی که در دنیا کردیم.
آسان

معناي این قسمت از آیه عبارت است از: «آیا آن ها شریک هایی براي خدا قرار داده اند که(آن شرکا هم) مثل خداوند تعالی مخلوقی خلق کرده اند و خلقت ها به  51
نظر ایشان در هم شده است؟»

در واقع این آیه در صدد بیان این نکته است که این شرکایی که براي خدا گرفته اند، قادر به خلقت نیستند و از این جهت شایسته ي شریک گرفته شدن براي خدا نمی باشند.
سخت

توحید به معناي اعتقاد به خداي یگانه است. یعنی او بی همتاست و شریکی ندارد. ما معتقدیم که جهان خلقت آفریده خداوند حکیم و قادري  است که آن را  52
هدایت کرده و به کمال می رساند. (دقت کنید که مسالۀ هدایت یا حکمت خدا در ارتباط است.)

متوسط
دقت کنید که اوال والیت به معناي سرپرستی و حق تغییر و تصرف در عالم است، پس دو گزینۀ  و  که به هدایت و تدبیر اشاره دارند عمًال به ربوبیت اشاره  53

کرده اند نه والیت.
نکته دیگر اینکه اگر بگوییم خدا کسی را مجراي تصرف و تغییر در عالم قرار داده است، حرف غلطی نزده ایم اما اگر بگوییم سرپرستی را به کسی واگذار کرده است، حرفمان غلط است چرا که

واگذاري از سوي خدا اتفاق نمی افتد.
آسان

هدایت و پرورش از مراتب توحید ربوبی خداست اما این به این معنا نیست که سایر مخلوقات به خصوص انسان از خود تدبیر ندارند. آنان هم در طول خدا داراي  54
تدبیر بوده ولی مستقال تدبیر ندارند.

متوسط
وقتی بحث مبداء به میان می آید مقصود، خالقیت خداست. / همان گونه که توحید در خالقیت به توحید در مالکیت می انجامد، شرك در خالقیت هم به شرك در  55

مالکیت خواهد انجامید.
متوسط

اینکه گفته شود اثري از ما نمی ماند، پس یعنی ما قبًال پیدایش مان رقم خورده و حاال نوبت به بقاء می رسد.  56
سخت

پیش بردن عالم به سوي هدف، تجلی ربوبیت خداوند است و ربوبیت هم همان اداره و تدبیر عالم است.  57
سخت

توحید خالقیت این است که معتقد باشیم خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است و موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد.  58
توحید در والیت هرکس که مالک چیزي باشد حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد.

آسان

99100
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وقتی بحث مبداء به میان می آید مقصود، خالقیت خداست. / همان گونه که توحید در خالقیت به توحید در مالکیت می انجامد، شرك در خالقیت هم به شرك در

 او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد.
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انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، رفتاري متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و یک زندگی  59
توحیدي براي خود تنظیم خواهد نمود.

آسان
شخصی که به نیاز دائمی و لحظه به لحظه خود و عنایات پیوسته خداوند در بیت مذبور آگاه باشد، در اثر معرفت خود به رابطه اش با خدا، احساس عجز و بندگی  60
خود را بیشتر ابراز می کند. براي همین است که پیامبر گرامی ما با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که براي یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد

ُهمَّ َال َتِکْلِنی ِإَلى َنْفِسی َطْرَفَۀ َعْیٍن َأَبداً:  خدایا سر از چشم به هم زدنی مرا به خودم وامگذار». و او را به حال خود واگذار نکند؛ « اللَّ
متوسط

 61
defend

همه از دست من ناراحت بودند و من اصًال شانسی براي دفاع از خودم پیدا نکردم.
سخت

 62
polite

آنها خیلی عالقه مند و دوستانه بودند و مودب تر از اینکه به همسایه ي عجیب شان بخندند.
سخت

 63
alike

سیارات واقعًا شگفت انگیزند امّا خیلی شبیه نیستند. آنها در موارد مختلفی متفاوت هستند.
آسان

 64
expensive

طال گران تر از نقره وآهن است.
آسان

65  ugly
زشت

متوسط
 66

modern

- سنگی - طالیی                         - چوبی                       - مدرن (پیشرفته)                     
بقیه ي گزینه ها صفت مرتبط به جنس هستند.

متوسط
 67

weaker
یک موش ضعیف تر از یک شیر است.

با توجه به وجود کلمه ي than گزینه ي تفضیلی صحیح است.
آسان

 68
redder

آیا می دانستی که نور قرمز تر می شود هر چه بیش تر مسافرت می کند. (مسافت بیشتري را طی می کند)
با توجه به قسمت دوم جمله، نیاز به صفت تفضیلی داریم.

سخت
 69

lost
او خون زیادي در تصادف از دست داد و واقعًا خوش شانس بود که زنده ماند.

متوسط
زحل ششمین سیاره به خورشید است و دومین سیارة بزرگ منظومۀ شمسی است. دور خودش یک حلقۀ زیبا دارد.  70

- کرة زمین - رصدخانه             - نوع، مهربان             - حلقه            
آسان

او را به مهمانی مان دعوت کرده ایم، امّا ممکن است که تصمیم بگیرد نیاید.  71
توضیح: اطالعاتی که در تضاد با جملۀ قبل است را با but می توان نشان داد، لذا بهترین گزینه می تواند گزینۀ چهارم باشد.

متوسط
کدام جمله از نظر گرامري غلط است؟  72

توضیح: "کامپیوتر در حال کار کردن است. آن زمانی که بیرون بودي، تعمیر شد." جمله فوق مجهول است و باید از قالب "قسمت سوم فعل + to be" استفاده شود. شکل درست جمله به این شکل
است:

 The Computer is working. It was fixed while you were outside.
سخت
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to" استفاده شود. شکل درست جمله به این شکل be

The Computer is working. It was
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فوتبال در زمستان و در پارك سرگرم کننده است، اما آن در گرماي تابستان بهتر است.   73
آسان

این باور وجود دارد که الکساندر سلکیرك یک الگو براي رابینسون کروزوئه است، اما داستان او از رمان معروف خیلی متفاوت بود.  74
- فعل "believe" متعدي است و بعد آن به مفعول نیاز داریم اما بعد جاي خالی مفعول نیامده است، پس جمله مجهول است.

مجهول زمان حال ساده مدنظر است.
متوسط

قیمت بلیط براي هر توریست  میلیون دالر تعیین شده بود و تعجبی ندارد که یافتن این جستجوگر هاي هیجان انگیز فوق العاده ثروتمند آسان نیست.  75

- از همه مهم تر اینکه

- مایۀ تاسف است 

- راستی، به هر حال
سخت

بیشتر محیط هاي کار با اضافه کردن تعداد کمی گیاه و تصاویر بهبود می یابند. .  76

- احساس

- اصالح

- نصب 
آسان

سونی نمی خواست شب گذشته با من به سینما بیاید، می خواست (مایل بود)؟  77
متوسط

آن حس هویت ماست که اینکه ما کی هستیم  و چگونه از هر کس دیگر متفاوت هستیم را شکل ایجاد می کند.   78

-احساس تعلق

-حس قدرشناسی

-حس مسئولیت
سخت

بعد از مورد حمله قرار گرفتن توسط افراد ناشناس که ماسک زده بودند، پلیس از آن مرد خواست که آنها را توصیف کند، اما او گفت که نمی تواند آنها را  79
شناسایی کند.

. دفاع کردن . مکالمه کردن         . باور کردن              . توصیف کردن            
متوسط

استفاده از than (نصف) و twice ( دو برابر) قبل از الگوهاي as ..... as خیلی رایج است. دقت کنید که این دو تا نمی توانند با الگوهاي برتر به کار بروند. ولی اگر  80
از times استفاده کنیم، می توانیم هم از الگوي as ..... as استفاده کنیم، هم از الگوي برتر. براي این که منظورم را بهتر متوجه شوید، این مثال ها را بخوانید:

She can walk three times faster than you.   
She can walk three times as fast as you.  
She can walk twice as fast az you. ( NOT ... twice faster than you.)  

          
متوسط
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