
همۀ ابیات به استثناي بیت .................. پاسخ مثبت مردم به دعوت کاوه تحت عنوان بیت:  1
«بپویید کاین مهتر آهرمن است / جهان آفرین را به دل دشمن است» می باشد.

 بر او انجمن گشت بازارگاه چو کاوه برون آمد از پیش شاه          

 ز نیرنگ ضّحاك بیرون شدند سوي لشکر آفریدون شدند             

 برآمد خروشیدن دادخواه   هم آن گه یکایک ز درگاه شاه          

 سپاهی بر او انجمن شد نه خرد همی رفت پیش اندرون مرد ُگرد       

2  «آن را که خبر شد خبري باز نیامد» با همه ي ابیات به جز بیت .................. قرابت مفهومی دارد.

سخن را چنین خوار مایه مدارسخن ماند از تو همی یادگار

مر زبان را مشتري جز گوش نیستمحرم این هوش جز بیهوش نیست

 جان برون آید و نیاید رازاز تن دوست در سراي مجاز

که داروي بیهوشیش در دهندکسی را در این بزم ساغر دهند

عرفان و اصطالحات صوفیانه با پیش گامی کدام شاعر بلندآوازه به حوزة غزل راه یافته است؟  3

عطار نیشابوري حافظ شیرازي جالل الدین مولوي سنایی غزنوي

«پاس داشتن»  یعنی :  4

احترام گذاشتن رعایت کردن بهره مند از مقام نگه داشتن

مشکالت حاصل از تقسیم بندي آثار ادبی بر اساس صورت و شکل در کدام گزینه نیامده است؟  5

ثبت نشدن سر تاریخی و تحّول ذهنی شاعر.

دشواري داوري درباره ي جوانب معنایی کار شاعران

دشواري یافتن علل ضعف یا نیرو گرفتن یک نوع ادبی در یک دوره ي تاریخی

دست یابی آسان به این که شاعر کدام شعر ها را در جوانی و کدام شعر ها را در پیري سرده است.

قسمت مشّخص شده، در کدام گزینه به معنی «توّجه نکردن و باور نداشتن» است؟  6

 بریده دل از ترس گیهان خدیو خروشید کاي پایمردان دیو

 کزین کوه آتش نیابم تپش به نیروي یزدان نیکی دهش 

نه هرگز بر اندیشم از پادشا نباشم بدین محضر اندر گوا 

خود ایدر زمانی درنگ آوریم برین رزمگه شان به جنگ آوریم 

بیت «چه گفت آن سخن گوي با فّر و هوش / چو خسرو شدي بندگی را بکوش» کدام است؟  7

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. تو از تیرگی روشنایی مجوي. تواضع ِز گردن فرازان نکوست. تن آسانی و کاهی دور کن.

بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  8

 در آتش سوزنده، صبوري که تواند ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوري

 کز شوق توام دیده چه شب می گذراند  آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

 فریاد برآید ز دل هر که بخواند فریاد که گر جور فراق تو نویسم

 پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم 17 ابان

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
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بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  9
 زهر باید خورد و انگارید قند»  «زشت باید دید و انگارید خوب

 قند اگر بسیار شد، ما نرخ شّکر نشکنیم  هر متاعی را در این بازار نرخی بسته اند

 خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست  زخم خونینم اگر به نشود به باشد

 دوستی با می پرستان زهر قاتل بوده است  چشم او صائب مرا از عقل و دین بیگانه کرد

 نم ندهی به ِکشت من آب به این و آن دهی   تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی

زمینۀ حماسه در مقابل کدام گزینه نادرست ذکر شده است؟  10

 کنون رزم سهراب و رستم شنو / دگرها شنیدستی این هم شنو (داستانی) بباشیم بر داد و یزدان پرست /   نگیریم دست بدي را به دست (ملّی)

 چنان دانم اي زال که امروز من  /  ز مادر بزادم بدین انجمن (خرق عادت) همی راند تا پیش دریا رسید / ز سیمرغ روي هوا تیره دید (خرق عادت)

جفت بیت کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی ندارند؟  11

 بس که بپسندید باید ناپسند عشق را خواهی که تا پایان بري
مراد خاطر سعدي، مراد خاطر اوست ز دوست هر که تو بینی مراد خود خواهد

 کوشش بسیار نآمد سودمند  عشق او باز اندر آورم به بند
 ز لفظ، معنی بیگانه را ُجدایی نیست  ز دام، سوختگان عشق را رهایی نیست

 کی توان کردن شنا اي هوشمند  عشق، دریایی کرانه ناپدید
 نیارد دگر سر برآورد هوش  چو سودا خرد را بمالید گوش

 کز کشیدن تنگ تر گردد کمند  توسنی کردم ندانستم همی
 از کمند جذبه، دل ها را به سوي خود میار  نیست چون پرواي دل جویی تو را از سرکشی

بیت «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد/ بنمود جمال و عاشق زارم کرد» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  12

 تشنۀ دیدار دوست راه نپرسد که چند   کشتۀ شمشیر عشق حال نگوید که چون

 چه ضرور است که ما بر در هر خانه شویم  قسمت روز ازل خانۀ ما می داند

 چه کنم؟ کز ازل این نقشه به پیشانی بود  ز آه عشق است بسی داغ به پیشانی من

 وقت او از حال بلبل در گلستان خوش تر است  شاهباز عشق چون مرغ دلی را صید کرد

عبارت «در حقیقت، این نی عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمی خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد.» با  13
مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟

 زاري از ما نی، تو زاري می کنی  ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی

 ما کمان و تیراندازش خداست  گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست

 برد و مات ما ز توست اي خوش صفات  ما چو شطرنجیم اندر برد و مات

 اندر اکرام و سخاي خود نگر  منگر اندر ما مکن در ما نظر

کدام گروه از آثار نام برده شده تمامًا منثور است؟  14

هزار و یک شب- شاهنامۀ ابومنصوري- کشف المحجوب سمک عیّار- شاهنامه ابوالمؤید بلخی- منطق الّطیر عّطار

الحیاة- کشف المحجوب – خسرو و شیرین روزها – شاهنامه ابومنصوري- مقامات الّطیور عطار

از کدام بیت، مفهوم «ناتوانی عقل» دریافت می شود؟  15

 چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است  با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

 ما نمی خواهیم ننگ و نام را  گرچه بدنامی است نزد عاقالن

 عشق می  گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود  دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد

 هر که را عقل نیست دولت نیست  عقل و دولت قرین یکدیگرند

2

ی نظام قدیم 17 ابان
عموم
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هزار و یک شب- شاهنامۀ ابومنصوري- کشف المحجوب

 خسرو و شیرین
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  16

هنر با دین و دانش خوار گردید روان خوابید و تن بیدار گردید

مفقود شد فضل و هنر منسوخ شد علم و حکم متروك شد فکر و نظر، معدوم شد فخر و هنر

از جهل پس افتاد به صد پایه هنر زین گونه که شد خوار و فرومایه هنر

طمع زندان شد و پندار زندانبان، تو زندانی هنر شد خواسته، تمییز، بازار و تو بازرگان

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  17

دوربین و طیف نما، برائت و بیزاري، ضیعتک حالل، فرط استیصال طاسک گردن، تانّی و درنگ، صفیر دربار، صنایع مستظرفه

اقتضاي حال، امر ُمطاع، جذر اعداد، هایل و ترسناك طیب خوش، صرافت طبع، رّب النّوع وجاهت، غزو هندوستان

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟  18
 قّصه هاي عشق مجنون می کند»  «نی حدیث راه پر خون می کند

 بیدالن تا حشر خون بر یاد مجنون می خورند  دودمان عشق از هم کم فراموشی کنند                     

 وه که سویت آمدن را نیست راه رو مرا  رو به راهت بس که سودم، هر دو خونین گشت و ریش      

 سیل خونین جگر از پستی دیوار من است  خصم را می کنم از راه تنّزل مغلوب                           

 دل هاي چاك هم چو قلم در بنان اوست  خونین اگر بود سخن عشق دور نیست                        

کدام گزینه با مفهوم عبارت «پروردگارا، روا مدار سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمات جهل و ضالل از چراغ هدایت به دور افتم» قرابت دارد؟  19

 آدم از فتنۀ او صورت ماهی در شست  عشق گردید هوس پیشه و هر بند گسست

 لذت ندهد تشنۀ می را شکر و قند  اصحاب هوس چاشنی عشق، چه دانند

 زود بی برگ از این دار فنا خواهی رفت  از هوس گر تو به دنبال هوا خواهی رفت

 هنوز از سعی الفت طرف دامانی هوس دارم  شدم خاك و به طوفان رفت اجزاي غبار من

کدام بیت، مفهومی نظیر بیت زیر دارد؟  20
 سرت ز آسمان بگذرد در شکوه»  «اگر پاي در دامن آري چو کوه

 بر دامن تو دست معانی نرسیده  بر پایۀ تو پاي تو هم نسپرده

 پایه پایه تا عنان آسمان  نردبان هایی است پنهان در جهان

 که تیر آه من از آسمان بگردانی  ندانمت ز کجا آن سپر به  دست آید

 فکرها در گوشه گیري آسمان پیما شوند  گوشه گیران، کامیاب از عالم باال شوند

21  کم إسمًا معرفَۀ ُاسُتخدم فی العبارة التالیۀ: 
  الحسُن و الحسین سّیدا شباِب اهل الجنِۀ 

 ثالثۀ أربعۀ ستۀ خمسۀ

ِک الَعُجوَزْیِن. َکْم عدد المعارِف فی هذه الجملۀ؟ «یا ُاختی إْرَحمی أباِك َو ُامَّ  22

23  میِّز عدَد المعارف : الُعذُر ِعْنَد ِکراِم الناِس َمقُبوٌل 

 ِستُّ اربٌع ثالُث َخمُس

تی ِهَی َاْقَوُم» 24  کم معرفًۀ فی العبارة : «ِانَّ هذا القراَن یهِدي للَّ

 معرفٌۀ واجَدٌة اربُع ثالثُۀ اثنتاِن

25   ما هو اعراب «راٍع»  فی عبارة    کّلکم راٍع و ُکلُُّکم ُمسُؤول َعن رْعیته

مضاف الیه و مجرور خبر و محًال مرفوع خبر و تقدیراً مرفوع خبر و نیابًا مرفوع

26  «عّین ما کّل عالمات اإلعراب فیه تقدیرّیۀ»:

 الوالى – أذي – کسري ـ الساعى النبّى – الهدي – الّذى – األغنی جّنتان – قوّى – المرضی – التأنّى التقوي – الفتی – األذي – لیلی

6578

3
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مس خمس خمُس

 اثنتاِن

مضاف الیه و مجرور

– األذي – األذي – لیلی – الفتی – الفتی – – التقوي – التقوي –
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27  «اشترینا ..................  للمساجد الّتى بنیت ..................  فى مدینۀ .................. » عّین الصحیح للفراغات:

  مصباحًا / لَنا / شیراٍز  مصباٌح / لکم / کبیرٍة  مصابیحًا / للمصّلین / صغیرٍة  مصابیَح / للمؤمنین / أصفهاَن

28  «عّین ما لیس فیه اسم علم:» 

  شعبنا لن یستسلم أمام أعدائه الّظالمین! وجد أویس نفس الّرحمان من الیمن!  أحد األماکن الجمیلۀ فى بالدنا أصفهان!  علینا أن نطلب دوام التوفیق من اهللا تعالی! 

«عّین ما لیس فیه عالمۀ تقدیرّیۀ لإلعراب:»   29

 لم ینجح الّراضى عن عمله و فشل!  رجعت اُختاى الصغیرتان إلی البیت!  لیالى القدر فى حیاة اإلنسان مهّمۀ!   هو والى هذا البلد و یراقب رعّیته! 

30  عّین الخطأ:

  کن راٍض عن أعمالک ألنَّک علی الّصراط المستقیم!  نکتسب المعالی بجهد وافر و تعب کثیر فی حیاتنا!

 ُترفع أیدي المتمّسکین باهللا عند الّدعاء و هم صابرون!   کلُّ ُمعتٍد الیرید راحۀ الّناس و سکینتهم فیهجم علیهم!

31  «عّین الصحیح فى العالمات الفرعّیۀ:» 

 یغرس فّالحین قریتنا أشجاراً کثیرًة فى الحدائق.  هم مجّدون فى أداء الواجبات فى بیوتهم. 

 قد رأیت شجرتان جمیلتان فى وسط الغابۀ.  یعمل والداِن صدیقتى فى إحدي الشرکات قرب بیته.

32  عّین الموصوف، له عالمۀ إعراب فرعّیۀ:

ُبنا کثیراً.  َتْیِن جمیَلَتْیِن ُتَعجِّ  کنت غارقۀ فی أفکاري القلقۀ، ثّم دخلت السکینۀ فی نفسی! َقَرْأُت ِقصَّ

د بمعّدات حدیثۀ! تزیَّن باألخالق الحسنۀ ُتقّربک من رضی اهللا تعالی!  بدأ الخّیرون فی بناء مستشفئ ُمزوَّ

33  عّین الخطأ بالنسبۀ لالسم المنقوص:

 إّن النبّى األکرم (ص) کان هادیًا للناس! ذهبت إلی قاٍض عادٍل لیحکم بیننا بالحّق! شاهدت راٍض عن نفسه یتکّلم بتکّبر! أنا أطلب المغفرة من ربّى ساعیًا فى الخیر!

عّین ما لیس فیه من عالمات اإلعراب الفرعّیۀ:  34

 أخی! اِرحمنی فأنا أحتاج إلی معونتک! رأیتک فی لیلۀ ظلماء فما عرفتک!

 اُختی! لماذا ال تعلمین عمًال یساعد اُّمک! أتعتمدون علی بخالء الناس، و أنتم تعرفونهم!

35  «ِاعلم أّن .................. العلمیۀ نتیجۀ عمل العلماء الّذین .................. الّلیالی حّتی .................. البالد إلی العلّو!». عّین الصحیح للفراغات:

 االکتشافاَت / یسهر/ أوصلوا اکتشافاٍت / سهر/ أوصلوا اکتشافاَت / تسهرون / یوصلوا االکتشافاِت / یسهرون / ُیوصلوا

ْعی» 36  عّین الکلمات الّتی لها عالمات اإلعراب التقدیریۀ: «وجدُت صدیقی ذا الّتقوي و هو داع إلی السَّ

 ذا ـ التقوي ـ إلی التقوي ـ داٍع ـ السعی صدیق ـ التقوي ـ السعی صدیق ـ التقوي ـ داٍع

عین ما فیه المعرف باالضافۀ اکثر:  37

 البلبل محبوس بسبب حسن الّصوت و تغریده!  سمع تغرید طائر فی الطبیعۀ لّذته اکثرمّما نسمع فی القفص! 

استخدام الصقر لصید الطیور االخري لیس مقبوال عند کثیر مّنا! قد تبنی الطیور عشها قرب منازلنا ونحن نتمتع باصواتها وحرکاتها! 

38   عیِّن فعًال عالمۀ إعرابه فرعّیۀ:

  علی الُمحِسن أن ُیحِسَن الفقراء إحسان الّصادقین!  اُختی علیِک أن تنَدمی علی ما ُیسّبب اضطرابِک فی االمتحان!  

  حدیقتنا سوف تتزّین باألزهار الجمیلۀ بعد ذهاب الّشتاء!  ُتعلِّمنی الحیاة عدم اإلعتماد علی من ال ُیعَرف کامًال!  

39  عّین عبارة تکون العالمۀ الفرعّیۀ لإلعراب فیها أکثر:

  هّن یحملن األطعمۀ الکثیرة إلی أیتام تجّمعوا فی میادین متفّرقۀ!   تکون الرغبۀ فی حفظ القرآن لدي ولدّي کثیرة و لذلک یواصالن الهدف باجتهاٍد! 

سل تصّدق صدق اِّدعاءاتهم!   کانت الطالبات النشیطات یوم إعالن النتائج أسعد من زمیالتهّن المتکاسالت!   عرفت أّن اإلشارات العلمیۀ الواردة علی ألسنۀ الرُّ

عّین اسم النواسخ عالمۀ إعرابه فرعّیه:  40

أخاف من البقر الوحشّی فیکون له قرنان و لکن لیس له عقل!  إّن أّمی تعطف فی کالمها دائمًا فأصبح الحنان صفتها الدائمّیۀ! 

علینا أن نحافظ علی علمنا بجّد ألّن النسیان أفۀ للعلم!  إّن العطشان یتمّنی الماء ولو قلیًال حین یشتّد علیه العطش! 
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عَرف کامال!  

  تکون الرغبۀ فی حفظ القرآن لدي ولدي کثیرة و لذلک یواصالن الهدف باجتهاٍد! 

ّ  کانت الطالبات النشیطات یوم إعالن النتائج أسعد من زمیالتهّن  کانت الطالبات النشیطات یوم إعالن النتائج أسعد من زمیالتهن المتکاسالت! 

 فیکون له قرنان و لکن لیس له عقل! 

 النسیان أفۀ للعلم! 
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ماوات و االرض  و  وال یشرك فی حکمه احدًا   به ترتیب به کدام یک از مراتب توحید آیات شریفه ي:  َاانتم تزرعونه ام نحن الّزارعون - وِهللا ما فی السِّ  41
اشاره دارند؟

والیت - ربوبیّت - مالکیّت ربوبیّت - مالکیّت - والیت ربوبیّت - والیت - مالکیّت مالکیّت - والیت - ربوبیّت

از دقت در آیه ي شریفه ي: و قال المأل من قومه الّذین کفروا و کذبوا بلقاء اآلخرِة و َاترفنا هم فی الحیاة الّدنیا ما هذا اّال بشر مثُلکم یأکل مّما تأکلون منه و  42
یشرب مّما َتشربون مفهوم می گردد که:

پیامبران مبعوث از سوي خداوند، هم چون دیگر انسان هایند، جز این که وحی خدا بر دوش دارند.

توده ي مورد توّجه جوامع و سرشناسان هر جامعه اي، عامل سوق جامعه ي ناآگاه خویش به سوي کفر و عنادند.

بهره مندان از نعمت هاي بی ثبات دنیا، بی نصیبان از توحید و منکران معاد و نبّوت اند.

خوردن و آشامیدن که یکی از لوازم حفظ حیات است «هدف» ره پویان طریق زندگی نیست .

با توجه به آیه ي شریفه ي و نفخت فیه من روحی فقعوا لَُه ساجدیَن  مفهوم می گردد:  43

علیّت سجده فرشتگان بر انسان و معلولیت دمیدن روح خدایی بر او علیت دمیدن روح خدایی انسان و معلولیت سجده فرشتگان بر او

علیت سجده فرشتگان بر انسان و معلولیت غیرمجرد بود روح علیت غیرمحدود بودن روح و معلولیت سجده فرشتگان بر انسان

انسان داراي 2 بعد.................. و.................. می باشد که بعد..................،.................. و..................  44

جسمانی ـ روحانی ـ جسمانی ـ فرسوده و متالشی نمی شود ـ تجزیه و تحلیل نمی پذیرد

جسمانی ـ روحانی ـ روحانی ـ فرسوده و متالشی نمی شود ـ تجزیه و تحلیل نمی پذیرد

روحانی ـ جسمانی ـ جسمانی ـ فنا ناپذیر است

روحانی ـ جسمانی ـ فرسوده و متالشی می شود ـ تجزیه و تحلیل می پذیرد

دستور خدا بر مسجود شدن فرشتگان بر آدم وجود  .................. و بهره مندي انسان از  ..................  است و عبارت  ..................  بیانگر این  45
موضوع می باشند.

علت ـ بعد جسمانی ـ تفکر ـ ُثمَّ َأنَشأنَاُه َخلًقا آَخَر یُتُه َونََفخُت ِفیِه ِمن ُروِحی علت ـ بعد روحانی ـ روح الهی ـ َفِإَذا َسوَّ

یُتُه َونََفخُت ِفیِه ِمن ُروِحی معلول ـ بعد روحانی ـ روح الهی ـ َفِإَذا َسوَّ معلول ـ بعد جسمانی ـ تفکر ـ ُثمَّ َأنَشأنَاُه َخلًقا آَخَر

عبارت «ال اله اّال اهللا» به معناي تنها خداوند را شایسته پرستش دانستن و نفی وجود معبودان دیگر است که مفهوم .................. مقّدم بر  46
.................. بیان گردیده است و پیامبر رحمت و مهربانی در این رابطه می فرماید: ..................

اولی - دومی - «هرچه انسان به ایمان قوي تري نسبت به این کلمه برسد بیش تر از گناه در حضور خداوند، دوري می کند.»

دومی - اولی - «هرچه انسان به ایمان قوي تري نسبت به این کلمه برسد بیش تر از گناه در حضور خداوند دوري می کند.»

اولی - دومی - «نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه اي پر محتوا همانند «ال اله اّال اهللا» نگفته ایم.»

دومی - اولی - «نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه اي پر محتوا همانند «ال اله اّال اهللا» نگفته ایم.»

بی نیاز بودن معلول از علت در بقاي خود که پس از رؤیت... ..................  در ذهن برخی افراد تجلی یافته است، با درك این حقیقت که  47
.................. ، مردود بودن آن اثبات می گردد.

بقاي مصنوعات بشري بدون ارتباط با سازنده ي آن - سازنده تنها وجودبخش به اجزا است.

عمر طوالنی آثار در گذشتگان در ارتباط با معمار آن - معمار تنها وجود بخش به اجزا است.

بقاي مصنوعات بشري بدون ارتباط با سازنده ي آن - سازنده جابه جا کننده ي اجزا در جاي خود است.

عمر طوالنی آثار در گذشتگان در ارتباط با معمار آن - معمار قراردهنده ي اجزا در جاي خود است.

این که انسان مشرك کارهایش را براي رسیدن به خواسته هاي نفسانی انجام می دهد، در تعارض با .................. توحید در عبادت است و عبارت  48
شریفه ي  .................. مؤید همین مفهوم است.

بعد فردي-   «ان اهللا ربی و ربکم» بعد اجتماعی-  «ان اهللا ربی و ربکم» 

بعد اجتماعی-  «و من یسلم وجهه الی اهللا و هو محسن» بعد فردي-   «و من یسلم وجهه الی اهللا و هو محسن»
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این که انسان مشرك کارهایش را براي رسیدن به خواسته هاي نفسانی انجام می دهد، در تعارض با .................. توحید در عبادت است و عبارت  

 «و من یسلم وجهه الی اهللا و هو محسن»
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عین همدیگر بودن خدایا یعنی،  .................. که نتیجه ي منطقی آن، ..................  است و آیه ي  ..................  در تقابل صریح با این موضوع است.  49

خالقیت بخشی از جهان به واسطه ي خدایان - نفی تعدد و تکثر در امر آفرینش -  «و هو الواحد القهار» 

همکاري هر یک از خدایان در کار آفرینش جهان - تمکین فرض محدودیت و نقص از خدایان - «قل اهللا خالق کل شیٍء»

هر خدایی واجد کمال خداي دیگري باشد - نفی تعدد و تکثر در امر آفرینش - «قل اهللا خالق کل شیٍء» 

هر خدایی واجد کمال خداي دیگري باشد- تمکین فرض محدودیت و نقص از خدایان - «و هو الواحد القهار»

مفاهیم برخاسته از آیات شریفه  ي  « قل اهللا خالق کل شی و هو الواحد القهار» ،  «و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض و الی اهللا ترجع االمور»   به ترتیب  50
علت کدام یک از مراتب یگانگی خداوند است؟

مالکیت و تدبیر- والیت مالکیت و سرپرستی - والیت مالکیت و تدبیر- ربوبیت مالکیت و سرپرستی - ربوبیت

باتوجه به آیه ي شریفه ي  «هو الّذي یسّیرکم فی البّر و البحر حّتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طّیبۀ و فرحوا بها جاءتها ریّح عاصّف و جاءهم الموج من  51
کّل مکاٍن و ظّنوا انّهم احیط بهم دعوا اهللا مخلصین له الّدین لئن انجیتنا من هذه لنکونّن من الّشاکرین»   در می یابیم که  ..................  است.

چشم پوشی از قانون مندي هاي حاکم بر جهان، عامل گرفتار آمدن به روحیه ي بیدادگري

ادراك فقر مطلق خویش به خداوند، توأم با تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه او

اقبال دنیا به مردم، زمینه ساز غفلت از خدا و ادبار آن، عامل توجه به خدا

توجه به پدیده هاي طبیعی پیرامون خویش، شرایطی تاثیرگذار جهت سپاس گزاري

اگر بخواهیم: «چهره ي ملکوتی و نه ُملکی دنیا را در آیینه ي وحی الهی مشاهده کنیم»، پیام کدام آیه ترسیم کننده ي این مقصود ما است؟  52

«و من اراد االخرة و سعی لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا»

«و ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لعب و ان الدر االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون»

«اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامۀ وزنا»

« قل سیروا فی االرض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اهللا ینشیء النشأة االخرة ان اهللا علی کل شیء قدیر» 

کناره گیري از خلق و گرفتار شدن به انواع بیماري هاي روحی مفهوم قابل برداشت از کدام عبارت شریفه است؟  53

« و لتجزي کل نفس بما کسبت و هم الیظلمون» «و ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخرة لهی الحیوان»

«ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی» «الّذین ضّل سعیهم فی الحیاة الدنیا...»

با استناد به معارف اسالمی می توان دریافت که درك ثبات هویت و خود که .................. از اثبات اندام است. براي تمامی افراد.................. بوده و  54
مؤید حقیقت قرآنِیِ .................. می باشد. 

برخاسته از- درونی و تغییر ناپذیر- «و صّورکم فاحسن صورکم» مستقل از- روشن و بی نیاز از استدالل «و نفخت فیه من روحی»

برخاسته از- روشن و بی نیاز از استدالل- «و نفخت فیه من روحی» مستقل از- درونی و تغییر ناپذیر- «و صّورکم فاحسن صورکم»

ماء َو االرَض بإمِرِه ُثمَّ إذا َدعاُکم َدعَوة ِمَن االرِض إذا أنُتم َتخُرجوَن» کدام مطلب مفهوم می گردد؟ از آیه ي شریفه ي «َو ِمن آِیاِته أن تُقوم السُّ  55

حکیمانه بودن خلقت و غیر مادي بودن روح پا برجاي آسمان ها و زمین و غیر مادي بودن روح

حکیمانه بودن خلقت و آفرینش مجدد انسان پا بر جاي آسمان ها و زمین و آفرینش مجدد انسان

با توجه به آیات قرآن، تعریف زندگی دنیا بدون توجه به آخرت .................. است وعامل توجه به زندگی حقیقی اخروي  .................. می باشد.  56

حبط و بی ارزش-  «وهم یحسبون انّهم یحسنون صنعا»  لهو و لعب -  «ولو کانوا یعلمون» 

حبط و بی ارزش-  «ولو کانوا یعلمون»  لهو و لعب -  «وهم یحسبون انّهم یحسنون صنعا» 

با تدبر در آیات سورة لقمان، چرا هر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، قطعًا به ریسمان استواري چنگ زده است؟  57

 هو الواحد القهار   و الی اهللا عاقبۀ االمور   و ال یشرك فی حکمۀ احداً   هذا صراط مستقیم  

دو اصل توحید و معاد از دقت در کدام آیۀ مبارکه به دست می آید؟  58

 «و هللا ما فی السموات و ما فی األرض و الی اهللا ترجع االمور»  «و من یسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقد استمسک بالعروة اولثقی»  

  «إّن اهللا ربّی و ربّکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم»  «و لقد بعثنا فی کل امۀ رسوًال أن اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت»  
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هم یحسنون صنعا» 

«ولو کانوا یعلمون» 

 به ریسمان استواري چنگ زده است؟

هذا صراط مستقیم  

«و من یسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقد استمسک بالعروة اولثقی»  

 أن اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت»  
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آیۀ شریفۀ  «ان هی اّال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین»  بیانگر ..................  59

اعتقاد کسانی است که نمی توانند خود را از اندیشۀ مرگ و نابودي پس از آن نجات دهند.

اعتقاد کسانی است که راه غفلت از مرگ را در پیش گرفته اند و امیدي به حیات مجدد ندارند.

عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیایی است.

انکار مالقات پروردگار و رضایت دادن و قناعت کردن به زندگی دنیایی است.

نَْیا ُثمَّ ِإلَْیَنا َمْرِجُعُکْم َتاَع الَْحَیاِة الدُّ ْرِض بَِغْیِر الَْحقِّ َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنََّما بَْغُیُکْم َعَلٰى َأنُفِسُکْم مَّ ا َأنَجاُهْم ِإَذا ُهْم َیْبُغوَن ِفی اْألَ با دقت در کدام قسمت آیۀ شریفۀ «َفَلمَّ  60
ُئُکم بَِما ُکنُتْم َتْعَمُلوَن» به سرکشی انسان هنگام آرامش پی برده می شود؟ َفُنَنبِّ

 « ُئُکْم بَِما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن» «ِإّذا ُهْم َیْبُغوَن ِفی اْألْرِض بَِغْیِر اْلَحقَّ  «ُثمَّ ِإلَْیَنا َمْرِجُعُکْم» «ِإنََّما َیْغُیُکْم َعَلی َأْنُفِسُکْم» «َفْنَنبَّ

61  We want to  .................. the latest technology into schools.

emphasize introduce survive attract

62   .................. we grow older, our bodies become less efficient at burning up calories.

Since Although While As

63  E-mail is an efficient form of communication that many businesses ..................  .

try on rely on log on get on

64  Professor Baker  ..................

let us write a paper instead of taking a final exam let us to write a paper instead of taking a final exam

let us write a paper instead of take a final exam let us write a paper instead of to take a final exam

65  I spent the evening working on my library project .................. it was easier for me.

when whether before since

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

bone bother trouble injury

67  Remember that you .................. to keep your room clean.

were made made are making make

68  They don’t want to give such a / an .................. that they are running away from their
responsibilities.

explanation communication observation impression

69  I have noticed a great .................. in your English vocabulary.

experiment influence improvement pressure

70   .................. I give the signal, turn off the light.

When Since Whether So

71  They’re very kind in the museum-not only is the entrance fee ..................   but they give you a
brochure for free.

reasonable flexible interchangeable various

72  I usually go home by bus, but today I .................. to walk home.

will be going were going am going was going
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70   .................. I give the signal, turn off the light.70   .................. I give the signal, turn off the light.70   .................. I give the signal, turn off the light.

When

71  They’re very kind in the museum-not only is the entrance fee ..................   but they give you a71  They’re very kind in the museum-not only is the entrance fee ..................   but they give you a71  They’re very kind in the museum-not only is the entrance fee ..................   but they give you a
brochure for free.

reasonable

72  I usually go home by bus, but today I .................. to walk home.72  I usually go home by bus, but today I .................. to walk home.72  I usually go home by bus, but today I .................. to walk home.

will be going
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73  What did you say to your friend when he asked where  .................. ?

did you spend your weekend you had spent your weekend

your weekend did you spend had your weekend been spent

74  The terrible mistake I made in class was an unexpected one; it really .................. me at the time.

embarrassed informed suffered prevented

75  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

76  The Central Office should make much more .................. with the smaller branches of the company
in order to be informed of their activities.

gesture                 variety emphasis                 contact

77  This room has a dual .................. and is used as both a study and a dining room.

purpose struggle influence action

78  The story the child told us was not true, it was only the product of his .................. .

conclusion imagination comparison collection

79  Richard Bach wrote that what links your true family is not one of blood, but of  .................. and for
in each other's life.

pattern presentation respect expression

80  The mother asded the teacher to kindly keep her  .................. her child's progress at school.

informed of interested in careful about friendly towards
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در گزینۀ  کمک خواستن خوِد کاوه مطرح شده است (خروشیدن دادخواه)، امّا در سه گزینۀ دیگر پاسخ مثبت مردم به دعوِت کاوه آمده است.  1
متوسط

در بقیه ي گزینه ها این نکته آمده است که «آن را که خبر شد، خبري باز نیامد» ولی گزینۀ  به جاودانگی سخن اشاره دارد.  2
سخت

عرفان و اصطالحات صوفیانه در قرن ششم با پیش گامی «سنایی» وارد حوزة غزل شد.  3
متوسط

پاس داشتن: حفظ کردن، نگه داشتن و نگهبانی کردن. حرمت کسی را پاس داشتن: رعایت احترام، احترام گذاشتن.  4
متوسط

) صحیح می باشد. گزینه ي (  5
متوسط

یعنی اي کسانی که از ترس خداوند جهان دل بریده اید و نمی ترسید.  6
سخت

هرچه مقام تو باال تر، طاعت و بندگی تو بیشتر.  7
سخت

»، بدین شکل آمده است که در بیت صورت سؤال شاعر در جست وجوي شنونده اي درد کشیده است تا شرح غم عاشق را درك کند و این مفهوم در گزینۀ «  8
کسی که غمی چون غم من ندارد، نمی داند که من شب ها را چگونه در انتظار می گذرانم.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: از عشق تو و در دوري از تو صبر و قرار ندارم. گزینۀ «

»: اگر رنج دوري تو را بنویسم، خواننده ها به فریاد می آیند. گزینۀ «

»: شرح غم دوري تو را فقط باید به خودت بگویم. گزینۀ «
سخت

): شیرین بودن دشواري هاي عشق براي عاشق مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ (  9
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

) هر چیز، ارزش خود را دارد.

) تقابل عشق با عقل و دین

) گله از بی وفایی معشوق
معنی بیت ها:

) براي هر کاالیی در این بازار قیمتی معین کرده اند (هر پدیده اي، به جاي خود، ارزشمند است)؛/ [بنابراین] حتی اگر یک پدیده، فراگیر باشد، ما پدیده هاي دیگر را بی ارزش نمی پنداریم.

) همان بهتر که جراحت عمیقم بهبود پیدا نکند. / خوشا آن جراحتی که دائمًا باعث درمان من است!

) اي صائب، [دل فریبی] چشمان او عقل و ایمان را از من گرفت. [نمی دانستم که] دل بستن به آن چشمان خمار [که مانند می خواران همیشه مست اند] مثل زهر کشنده بوده است.

) مرا می رنجانی و با دیگران خوش رفتاري./ مرا از محبت خود سیراب نمی کنی، اما به دیگران توجه می کنی.
سخت

ذکر نام زال بدون اشاره به عمر طوالنی او بیانگر زمینۀ خرق عادت نخواهد بود.  10
بررسی سایر گزینه ها:

»: اشاره به داستان شاهنامۀ فردوسی می کند، بیانگر زمینۀ داستانی است. گزینۀ «

»: بیت به باور و اعتقاد مردم ایران اشاره می کند و بیانگر زمینۀ ملی حماسه است. گزینۀ «

»: ذکر واژة سیمرغ (پرنده اي افسانه اي) بیانگر زمینۀ خرق عادت است. گزینۀ «
سخت

11  در گزینۀ یک، بیت اول به سختی راه عشق اشاره و بیت دوم به گذشت و بی ادعایی عاشق اشاره دارد.
این دو بیت با یک دیگر قرابت معنایی ندارند.

سخت
از هر دو بیت مفهوم عشق ازلی و تجلّی عشق الهی در قلب عاشق، دریافت می شود.   12

بررسی سایر گزینه ها: 

»: عاشق حقیقی از سختی هاي راه عشق نمی ترسد.  گزینۀ «

»: قسمت ما از روز ازل معلوم است و نیازي براي به دست آوردن روزي به دیگران متوسل شویم.  گزینۀ «

»: دل عاشق همیشه خوش و شادمان است.  گزینۀ «
سخت

صورت سؤال و گزینه هاي  و  و  به جذبه ي حق اشاره دارد که عامل فریاد موالنا یا هر انسان آگاهی است.  13
سخت
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صورت سؤال و گزینه هاي  و  و  به جذبه ي حق اشاره دارد که عامل فریاد موالنا یا هر انسان آگاهی است.
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فقط دو اثر منطق الّطیر(مقامات الّطیور) و خسرو و شیرین منظوم و سایر آثار همگی منثور هستند.  14
متوسط

» عشق به شرح و حل مشکالت که عقل در آن معانی ناتوان بود می پرداخت. مفهوم گزینۀ «  15
نظر بیت زیر از «هاتف اصفهانی»: 

«شود آسان ز عشق کاري چند / که بَُود نزد عقل بس دشوار»
متوسط

در زمان استبداد هنر و دین و عشق و علم خوار و ذلیل می شود که مفهوم مشترك گزینه هاي  و  و  است ولی گزینه هاي  اشاره دارد به اینکه هنر و دانش  16
را ثروت و دارایی می داند و حرص و طمع را مذموم و زشت می پندارد.

متوسط
امالي صحیح کلمه «سفیر» است.  17

متوسط
»، به دشواري و خونین بودن راه عشق اشاره شده است. در بیت صورت سوال و گزینۀ «  18

تشریح گزینه هاي دیگر

»: عاشقان تا روز قیامت به یاد مجنون خون دل خواهند خورد. گزینۀ «

»: از بس روي به راه تو ساییدم، گونه هایم خونین شده و روي آمدن به سوي تو را ندارم. گزینۀ «

»: با کوتاه آمدن، دشمن را مغلوب خود می کنم. گزینۀ «
سخت

» نیز معتقد است که دنباله روي از هوس در صورت سؤال امام سجاد (ع) می فرمایند که پیروي از هوي و هوس مرا از هدایت دور می کند و شاعر در گزینۀ «  19
باعث می شود انسان بی برگ و توشه و دست خالی به جهان دیگر برود.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: عشق بندها را از هم درید و آدم را مثل ماهی اسیر قالب کرد. گزینۀ «

»: هر نامحرمی نمی تواند عشق را درك کند. گزینۀ «

»: اگرچه رفتم و اثري از من نماند، هنوز به خاطر کشش عشق و محبّت، هوس عاشقی دارم. گزینۀ «
متوسط

بیت صورت سوال گوشه نشینی را باعث سربلندي می داند که از مفاهیم پر تکرار است و گزینۀ  نیز گوشه گیران و گوشه نشینی را عامل سعادت و رستگاري می   20
داند.

متوسط
21  الَحَسُن و الحسین : (ُمعرَّف به َعَلم)  َسیِّدا ، شباب ، َاهل : معرفه به اضافه (نون  َسیِّداِن   بر اثر اضافه ، حذف شده است.)

 الَجنَّۀ : معرفه به ال است.
متوسط

معارف عبارتند از: اُْخت: معرفه به اضافه / ي: ضمیر / ي در «ارحمی» ضمیر / أبا: معرفه به اضافه / ِك: ضمیر / اُّم: معرفه به اضافه / ِك: ضمیر . الَعجوَزیِْن: معرفه  22
به «أل».
متوسط

در عبارت مورد سوال، جمعًا چهار اسم معرفه به کار رفته است:  الُعْذر = معرفه به َال ، ِعنَد و ِکرام = معرفه به اضافه ، و الّناس نیز معرفه به َال است.  23
توضیح: هرگاه چند اسم نکره به یکدیگر اضافه شوند، در صورتی که آخرین اسم، از اسماء معرفه باشد، اسم هایی که مضاف هستند، ُمعرَّف به اضافه می شوند.

متوسط
اسامی معرفه: هذا(اسم اشاره) - القرآن(معرفه به  ال  ) - الّتی(موصول) - هی(ضمیر)  24

متوسط
25  ُکلُّ : مبتدا و لفظًا مرفوع و راٍع که در اصل راعی   بوده خبر تقدیراً مرفوع می باشد.

سخت
نکته اي که در این سؤال وجود دارد این است که باید گزینه اي را انتخاب کنیم که در هر نوعی از اعراب، اعرابش تقدیري باشد. آن چیزي که در این تست باید  26
بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که اسامی مقصور در هر سه حالت (رفع، نصب و جر) اعرابشان تقدیري است اما اسامی منقوص در حالت نصبی اعرابش ظاهري اصلی است به همین خاطر

باید گزینه اي را انتخاب کنیم که فقط شامل اسامی مقصور یا اسمی که به «یاء» ضمیر ختم شده باشد.
سخت

بررسی  سایر گزینه ها:  27

) شیراٍز : غیر منصرف، تنوین نمی گیرد.

) مصباٌح : مفعوٌل به بوده باید منصوب می شد.

) مصابیحًا : غیرمنصرف بوده تنوین نمی پذیرد.
سخت

) اویس : اسم خاص (علم) / الیمن : سرزمین یمن (علم)  28

) اصفهان : شهر اصفهان (علم)

) اهللا : اسم خاص (علم)
متوسط

) الّراضی: فاعل و تقدیرًا مرفوع (اسم منقوص)  29

) اُختا: فاعل و مرفوع به اعراب ظاهري فرعی به «الف» / الصغیرتان : صفت و مرفوع به اعراب ظاهري فرعی به «الف» 

) لیالی: مبتدا و تقدیرًا مرفوع (اسم منقوص)
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) والی: خبر و تقدیرًا مرفوع (اسم منقوص)
نکته: اسامی منقوص به (ِ- ي) ختم می شوند و در دو حالت رفعی و جري اعرابشان تقدیري می باشد اما در حالت نصبه اعرابشان اصلی است.

سخت
«راٍض» خبر «کن» است و باید منصوب باشد، اسامی منقوص در حالت نصبی اعراب ظاهري اصلی دارند  راضیًا اسم «کن» أنَت مستتر و محًال مرفوع می باشد.  30

سخت
: فالحین: فاعل «یغرس» است و باید مرفوع باشد  فّالحون (فاعل و مرفوع به اعراب ظاهري فرعی به حرف واو ) گزینه ي   31

: شجرتاِن َجمیلتاِن:  «شجرتان» مفعول است و منصوب باید باشند، «جمیلتان» هم صفت «شجرتان» است و باید با آن مطابقت کند    َشَجَرَتْیِن َجمیَلَتْیِن  گزینه ي 

: والداِن": « والداِن»   در نقش فاعل است و باید  "ن"  آن حذف شود زیرا مضاف شده است. گزینه ي 
سخت

:  أفکاري القلقۀ    ترکیب وصفی و اضافی است.  «القلقۀ» : صفت است و «أفکار»   موصوف است که چون مضاف به ضمیر «ي» شده است، تقدیرًا گزینه ي   32
مجرور است.

:  «قّصتین» : موصوف است (صفت آن، «تعّجبنا»   است که جمله وصفیه است). «قّصتین» مثنی است و اعراب فرعی دارد. (منصوب به اعراب فرعی) گزینه ي  

ات حدیثۀ    ترکیب وصفی: «معداٍت» موصوف و مجرور به اعراب اصلی :  معدٍّ گزینه ي  

:  األخالق الحسنۀ    ترکیب وصفی، «األخالق» موصوف و مجرور به اعراب اصلی گزینه ي  
سخت

33  «راٍض» مفعول به است و می دانیم اسامی منقوص در حالت نصبی اعراب ظاهري دارند   «راضیًا»  
سخت

) هیچ یک از عالمات فرعی یافت نمی شود  «أخی» اسمی است که (ي) ضمیر به آن اضافه شده است به همین خاطر تقدیري است نه فرعی. در گزینه (  34

: عالمت هاي فرعی به ترتیب در گزینه هاي  و  و 

) «ظلماء»: صفت «لیلۀ» است و چون «لیلۀ» مجرور به حرف جر است پس باید مجرور بیاید اما چون ُظَلماء جزء اسماء غیرمنصرف می باشد در حالت جر به جاي کسره از فتحه باید استفاده شود
(اعراب فرعی)

) «تعلمین»: فعل مضارع مفرد مؤنث مخاطب است به همین خاطر اعراب فرعی (یاء) دارد.

) «تعتمدون» و «تعرفون»  فعل هاي مضارع للمخاطبین هستند پس اعراب فرعی دارند.
سخت

در گزینه ي  و  اکتشافات که جمع مونث و منصوب است با فتحه آمده است و نادرست است در گزینه ي  اکتشافات موصوف است و نکره آمده است در حالی  35
که باید معرفه باشد و باال بیاید . همچنین سهر مفرد مذکر است و با العلماء که جمع است مطابقت ندارد.

سخت
در گزینه ي  صدیق که همراه ضمیر متکلم وحده آمده است و التقوي که اسم مقصور است و داٍع که منقوص است و در نقش مرفوع بدون ال آمده است به  36

صورت داٍع آمده است.
متوسط

در این گزینه پنج اسم معّرف به اضافه وجود دارد: عّش، قرب، منازل، اصوات، حرکات.  37
بررسی سایر گزینه ها:

: سه اسم معرف به اضافه وجود دارد:سبب، حسن، تغرید. گزینه ي 

: یک اسم معرف به اضافه وجود دارد: (لّذة)، (سمُع) و تغرید مضاف هستند، ولی به دلیل نکره بودن مضاف الیه (طائر)، نکره هستند. گزینه ي 

: دو اسم معرف به اضافه وجود دارد: (استخدام و صید) گزینه ي 
متوسط

«َتندمی» (فعل مضارع للمخاطبۀ) منصوب به حذف نون (عالمت فرعی اعراب)  38
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «یُحِسن» (فعل مضارع للغائب منصوب با فتحه (با اعراب أصلی) گزینه «

»: «تنزیّن» (فعل مضارع للغائبۀ از باب تفّعل) مرفوع با اعراب اصلی  گزینه «

»: «تُعلِّ» (فعل مضارع للغائبۀ) مرفوع با اعراب اصلی گزینه «
متوسط

- «َولََديَّ: دو پسر من» اسم مثنی و مجرور با حرف «یاء» است.  39

- «یُواصالِن» فعل مضارع مرفوع با ثبوت نوع ِاعراب و داراي عالمت اعراب ظاهري فرعی است.
تشریح گزینه هاي دیگر

ـَ) است.) »: «میادین» داراي عالمت اعراب ظاهري فرعی (اسم غیرمنصرف و مجرور با حرکت جایگزین فتحه ( گزینه «

) بوده، پس عالمت اعراب ظاهري فرعی دارد./ «ِاّدعاءاِت» مضاف ِالیه و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است. ـِ »: «اإلشاراِت» اسم «أّن» است و منصوب شدنش با حرکت جایگزین ( گزینه «

»: «الطالباُت» اسم «کانت» و مرفوع و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است./ «النشیطاُت» صفت براي «الطالباُت» و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است./ «أسعَد» اسم غیرمنصرف و گزینه «
خبر «کانت» و داراي عالمت ظاهري اصلی است./ «زمیالِت» مجرور به حرف جّر و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است. «المتکاسالِت» صفت براي «زمیالت» و مجرور به تبعیّت بوده و عالمت

اعراب ظاهري اصلی دارد.
متوسط

زیرا «یکوُن» از افعال ناقصه است و «لَُه» شبه جمله و خبر مقدم آن است و «قرنان» اسم مؤّخر آن است که به صورت مثنی و مرفوع با اعراب فرعی «الف» است.  40
در گزینه هاي دیگر به ترتیب «الحنان» و «العطشان» و «النّسیان» همگی مفردند و داراي اعراب ظاهري اصلی هستند.

متوسط
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عاءاِت» مضاف ِالیه و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است.

َ» و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است./ «أسعَد» و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است./ «أسعد» اسم غیرمنصرف و
ت بوده و عالمتّت بوده و عالمت و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است. «المتکاسالِت» صفت براي «زمیالت» و مجرور به تبعیت بوده و عالمتّت بوده و عالمتّ و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است. «المتکاسالِت» صفت براي «زمیالت» و مجرور به تبعیّت بوده و عالمت و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است. «المتکاسالِت» صفت براي «زمیالت» و مجرور به تبعیت بوده و عالمت و داراي عالمت اعراب ظاهري اصلی است. «المتکاسالِت» صفت براي «زمیالت» و مجرور به تبعیت بوده و عالمتّت بوده و عالمتّت بوده و عالمت

ر آن است که به صورت مثنی و مرفوع با اعراب فرعی «الف» است.
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چون خداوند خالق جهان است ، مالک آن نیز می باشد:توحید در مالکیت  41
از آن جا که خداوند مالک حقیقی جهان است ، بر آن والیت دارد یعنی هر گونه تصرف در جهان ، حق او و شایسته ي اوست:توحید در والیت

خداوند ربِّ العالمین است ، یعنی صاحب اختیاري است که تدبیر همه ي امور هستی به دست اوست: توحید در ربوبیت
متوسط

زیرا از دقّت در آیه شریفه ي:  و قال الَمَالُ ِمن قومِه الَّذین کفروا و کّذبوا ِبلقاء اآلخرة  ... می فهمیم که خداوند در میان مردم پیامبرانی ارسال داشت تا خدا را بپرستند و  42
پرهیزکار شوند ولی اشراف خودخواه از قوم ایشان که کافر بودند و خدا و روز قیامت را تکذیب می کردند می گفتند این بشري مانند شماست که می خورد و می آشامد به راستی اگر از او پیروي

کنید از زیان کاران خواهید بود.
سخت

سجده فرشتگان بر انسان معلول دمیده شدن روح خدا در وي است.  43
متوسط

انسان داراي 2 بعد جسمانی و روحانی است که بعد جسمانی انسان تجزیه و تحلیل می پذیرد و فرسوده و متالشی می شود و بعد روحانی تجزیه و تحلیل نمی  44
پذیرد ـ متالشی نمی شود ـ بعد از مرگ بدن باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.

متوسط
دستور خدا مبنی بر مسجود فرشتگان شدن آدم، به تبع (معلول) وجود بعد روحانی و بهره مندي انسان از روح الهی است زیرا پس از دمیدن روح به فرشتگان امر  45

می کند که براي او به سجده درآیید.
متوسط

عبارت «ال اله اّال اهللا» به ترتیب مرکب از یک «نفی» معبود، مانند بت هاي ساختگی و طاغوت ها و دیگري «اثبات» خدا به عنوان تنها کسی که سزاوار پرستش و  46
اطاعت است، می باشد؛ از این رو پیامبر (ص) فرمود: «نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه اي پرمحتوا همانند «ال اله اّال اهللا» نگفته ایم.»

سخت
ما همواره دیده ایم که در مصنوعات انسانی رابطه ي چندانی میان بقاي یک مصنوع با سازنده ي آن وجود ندارد؛ مثًال یک خانه بدون هیچ ارتباطی با معمار و حتی  47
پس از مرگ او تا سالیان طوالنی باقی می ماند به همین جهت ممکن است برخی گمان کنند که یک معلول در بقاي خود نیازي به علت ندارد. باید بدانیم که معمار علت اصلی ساختمان نیست و به

ساختمان و اجزاي آن وجود نبخشیده است وظیفه ي او فقط جابه جایی اجزا و قرار دادن آن ها در جاي خود بوده است، اما رابطه ي خدا با مخلوقات این گونه نیست. 

در گزینه هاي «  و  » عبارت در ارتباط با معمار نادرست است و شکل صحیح آن بدون ارتباط با معمار است.
سخت

این که انسان مشرك به جاي تبعیت از خداوند و کسب رضایت او از هواي نفس خود یا دیگران اطاعت می کند و کارهایش را براي رسیدن به خواسته هاي نفسانی  48
و یا خوشامد دیگران انجام می دهد، بیانگر شرك در عبادت در بعد فردي است که با توحید در عبادت در بعد فردي در تعارض است و عبارت شریفه ي  «و من یسلم وجهه الی اهللا و هو محسن»

بیانگر توحید عبادي است. 
متوسط

عین هم بودن خدایان مستلزم آن است که هر یک از خدایان کماالتی را داشته باشد که دیگري نیز آن کماالت را دارد. در این صورت دیگر چند خدا نیستند و  49
آیه ي شریفه ي «قل اهللا خالق کل شیٍء» نیز در تقابل با تعدد و تکثر در امر آفرینش و مؤید توحید در خالقیت است.

سخت
عبارت شریفه ي  «قل اهللا خالق کل شی»  بیانگر توحید در خالقیت است و چون خداوند خالق جهان است، مالک آن نیز می باشد و چون خداوند تنها خالق جهان  50
است، تدبیر و پرورش همه ي مخلوقات را نیز در اختیار دارد و عبارت شریفه ي  «و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض ... »  بیانگر توحید در مالکیت است و از آن جا که خداوند مالک حقیقی جهان

است، بر آن والیت نیز دارد.
سخت

با توجه به آیه ي شریفه ي  یونس، درمی یابیم که انسان هنگامی که در نعمات غوطه ور است و در خشنودي کامل به سر می برد، از یاد خداوند غافل است ولی به  51
هنگام خطر و روبه رو شدن با سختی ها، خداوند را تنها نجات دهنده ي خویش می یابد و به یاد او می افتد.

متوسط
اگر بخواهیم چهره ي ملکوتی دنیا را در آیینه ي وحی مشاهده کنیم آیه ي شریفه ي  «و ما هذه الحیاة ...»   یاري گر ما خواهد بود.  52

سخت
از پیامدهاي مهم این دیدگاه (مادیون) که در آیه ي شریفه ي براي انسانی که گرایش به جاودانگی دارد، این است که همین زندگی چند نیز برایش بی ارزش  53
می شود: در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار شده،  شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد، از دیگران کناره می گیرد و به انواع بیماري هاي روحی دچار می شود که آیه ي شریفه ي  «الّذین ضّل سعیهم

... »  بیانگر همین ارتباط است.
متوسط

ثبات هویت و خود ما ناشی از ثبات اندام هاي ما نیست و هرکس درك روشنی از خود دارد و در اثبات وجود چیزي که از آن تعبیر به من می شود به هیچ گونه  54
استداللی احتیاج ندارد و ثابت بودن «خود» یکی از استدالل هاي عقلی در اثبات غیر مادي بودن روح است که آیه ي شریفه ي «و نفخت فیه من روحی» به همین واقعیت اشاره دارد. 

متوسط
با توجه به عبارت «ومن آیاته» حکیمانه بودن خلقت نتیجه گیري می شود و اشاره به آفرینش مجدد انسان دارد «اذاانتم تخرجون» (درس  سال دوم بخش اندیشه و  55

تحقیق و درس  سال چهارم بخش اندیشه و تحقیق)
سخت

زندگی دنیا بدون توجه به آخرت لهو ولعب است. مردم اگر می دانستند  «لو کانوا یعلمون» به آخرت توجه می کردند.  56
سخت

ُموِر»  ِ َعاِقَبُۀ اْألُ ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَک ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقی َوِإَلی اهللاَّ آیۀ کامل: «َوَمن ُیْسِلْم َوْجَهُه ِإَلی اهللاَّ  57
بیان می دارد چون عاقبت همۀ کارها به دست خداوند است پس هر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد قطعًا به ریسمان استواري چنگ زده است.

متوسط
در آیۀ «و من یسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقد استمسک بالعروة اولثقی و الی عاقبۀ االمور» از عبارت «و الی عاقبۀ االمور» به توحید و معاد پی می بریم و از عبارت «و  58

من یسلم وجهه الی اهللا» به توحید پی می بریم.
متوسط
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 حکیمانه بودن خلقت نتیجه گیري می شود و اشاره به آفرینش مجدد انسان دارد «اذاانتم تخرجون» (درس  سال دوم بخش اندیشه و

به آخرت توجه می کردند.

 به ریسمان استواري چنگ زده است.

 از عبارت «و الی عاقبۀ االمور» به توحید و معاد پی می بریم و از عبارت «و

 (درس  سال دوم بخش اندیشه و2 (درس  سال دوم بخش اندیشه و
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این آیه مربوط به اعتقاد کفار است مبنی بر اینکه همه چز در این دنیا به پایان می رسد.  59
سخت

انسان ها در هنگام بالیا و طوفان از خداوند کمک می خواهند؛ اما پس از رفع مشکالت و در هنگام آسایش و آرامش به سرکشی و ستم در زمین می پردازند. این  60
عاقبت در عبارت   «ِاذا ُهم َیبغوَن ِفی اَالرِض ِبَغیِر الحقِّ : ناگهان در زمین به ناحق سرکشی می کنند.» جلوه یافته است.

سخت
 61

 معنی جمله: ما می خواهیم فن آوري جدید را در مدارس بگنجانیم.

) جذب کردن ) زنده ماندن                     ) تأکید کردن            2) معرفی کردن، گنجاندن                         
متوسط

 62

 معنی جمله: هرچه ما پیرتر شویم، بدن ما در سوزاندن کامل کالريها ناکارآمدتر میشود.
نکته: اگر در جمالت صفت برتري وجود داشت، از حرف ربط as به معنی "هر چه" استفاده می کنیم.

متوسط
 63

معنی جمله: پست الکترونیکی فرم مؤثر ارتباط است که بسیاري از شرکت ها به آن وابسته هستند.

) سوار شدن  )وصل کردن      ) متکی بودن      ) امتحان کردن     معنی گزینه ها: 
متوسط

 64
پرفسور بیکر به ما اجازه داد بجاي امتحان پایانی مقاله بنویسیم.

بعد از let ابتدا مفعول و سپس مصدر بدون to بکار می رود. هم چنین بعد از حرف اضافه instead of، اسم مصدر (شکل ingفعل) بکار می رود.
سخت

 65
معنی جمله: من زمان بعداز ظهر خود را روي پروژه کتابخانه صرف کردم زیرا این کار براي من ساده تر بود.

براي بیان علت انجام کاري از because - as- since استفاده می شود.
متوسط

 66
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

 67
به یاد داشته باش که ما مجبور شدیم اتاق خود را تمییز نگه داریم.

از آنجایی که فعل بعد از make به صورت مصدر با to در سؤال به کار رفته است پس حتمًا make داراي ساختار مجهول (to be + made) خواهد بود.
سخت

آن ها نمی خواهند درباره ي شانه خالی کردن از مسئولیتشان توضیح زیادي بدهند.  68

) تأثیر ) مشاهده            ) ارتباط          ) توضیح          
سخت

 69

 معنی جمله: من متوجه پیشرفت بزرگی در دانش لغت انگلیسی تو شدهام.

) فشار ) پیشرفت       ) تأثیر       ) آزمایش      
متوسط

 70
معنی جمله: زمانی که عالمت دادم چراغ را خاموش کن.

براي بیان دو عمل پشت سر هم از when استفاده می شود.
سخت

71  معنی جمله: آن ها در آن موزه خیلی مهربان هستند ـ نه تنها قیمت ورودي معقول است بلکه یک بروشور رایگان هم به شما می دهند.

) متعدد ) به جاي هم                     ) انعطاف پذبر                      ) منطقی، معقول                    
سخت

72  معنی جمله: من معموًال با اتوبوس به خانه می روم اما امروز می خواهم پیاده به خانه بروم.
جمله به اتفاقی اشاره می کند که در آینده نزدیک رخ خواهد داد.

سخت
توضیح گرامري: بعد از کلمات پرسشی در وسط جمله ابتدا فاعل میآید.  73

متوسط
معنی جمله: اشتباه بدي که در کالس کردم یک اشتباه غیر منتظره بود، واقعًا آن زمان مرا خجالت زده کرد.  74

) جلوگیري کردن ) رنج بردن                               ) اطالع دادن                    ) شرمنده کردن                         
متوسط

معنی جمله: گر ما اآلن یک راه حل خوب براي مشکل پیدا نکنیم، بر دردسرهاي خودمان در آیندهي نزدیک خواهیم افزود.   75

(up همراه با) انبار کردن، افزودن( ) بههم پیوستن         ) ادامه دادن، حفظ کردن         ) بلند کردن        
سخت
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معنی جمله: گر ما اآلن یک راه حل خوب براي مشکل پیدا نکنیم، بر دردسرهاي خودمان در آیندهي نزدیک خواهیم افزود. 
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«دفتر مرکزي باید ارتباط خیلی بیشتري با شعبه هاي کوچک تر شرکت داشته باشد تا از فعالیت هاي آن ها مطلع شود.»  76

) ارتباط  ) تأکید                       ) تنوع                       ) ادا و اطوار                      
متوسط

ترجمه ي جمله: «این اتاق یک هدف دوگانه دارد و هم به عنوان یک اتاق کار (مطالعه) و هم غذاخوري به کار می رود.»  77

) اقدام ) نفوذ، اثر                    ) کشمکش، تقال                    ) هدف                   
متوسط

معنی جمله: داستانی که بچه به ما گفت واقعیت نداشت. آن فقط محصول تخیل او بود.  78

) مجموعه ) مقایسه                    ) تصور - تخیل                    ) نتیجه                   
سخت

ریچارد باخ گفت آنچه که شما را به خانوادة واقعی شما ارتباط می دهد خون نیست، بلکه احترام و شادي در زندگی یکدیگر است.  79

. بیان – حالت چهره . احترام                      . ارائۀ – سخنرانی               . الگو                 
سخت

مادر از معلم درخواست کرد وي را از روند پیشرفت فرزند خود در مدرسه مطلع سازد.  80

): با توجه به اینکه در این جمله phrasal verb داریم و با در نظر گرفتن keep به جز گزینۀ  سایر گزینه ها نمی توانند با این فعل هم آیی (collocation) داشته باشند. گزینۀ صحیح (
سخت
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