
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 15 اذر

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

در کدام یک از ابیات زیر غلط امالیی وجود دارد؟  1

 آتشم را بکش به لختی آبگفت مردم ز تشنگی دریاب

 دهمت تا ز مایع َگردي پرو آنچه دارم ز گوسفند و شتر

  یا به همت ببخش یا بفروششربتی آب از آن زالل چو نوش

 بخت من زنده، بخت تو مردهمنم آن تشنه ُگهر برده 

کدام بیت منادا دارد؟  2

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت/ متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من/ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم/ که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

ویژگی «ابدال» در کدام گزینه با بیت «جمله عالم زین سبب گمراه شد / کم کسی ز ابداِل حق آگاه شد» مشترك است؟  3

در دل و جان روید از وي سبزه زاراین َدم ابدال باشد زان بهار

هم ز حق دان از طعام و از طبقهمچنان این قّوت ابدال حق

در خلق پدید و ناپدیدندزان ِمی که زبوش جمله ابدال 

پیشم آمد از ره صدق و صفاناگهان مردي ز ابدال خدا 

در عبارت زیر به ترتیب چند واژه ساختمان وندي، ساختمان مرّکب و ساختمان وندي – مرّکب دارند؟  4
«اگر عالقه مند هستی، بدان نابینا که هیچ اندوخته اي نداشت، در آن راه سوزان که آهن در آن از تابش نور نرم می شد، در جست  و جوي آب روان شد.

ناله اي شنید، چوپان را دید که اسیر بدذاتی رفیق، از تشنگی بی تاب و دیده اش تار بود».

ده، صفر، دو نه، یک، دو نه، یک، یک ده، صفر، یک

کدام بیت هم جهش ضمیر دارد و هم واژه اي با نقش دستوري منادا؟  5

 در لباس زهد تا کی روزگارم بگذرد؟ جامه اي در عشق و رندي نیز می باید درید 

 می بده ساقی مهل تا روزگارم بگذرد نیست کارم غیر مستی کار این کار است و بس 

 یک نفس گر گل عذاري بر مزارم بگذرد مرقدم گردد بهشتی بعد مردن سال ها 

 سربه سر امسال روز و شب چو پارم بگذرد؟ در غم بیهودة سال دگر اي فیض چند 

کدام ابیات، با هم تناسب مفهومی دارند؟  6
الف) گر تهی دستی نه واعظ مایۀ دیوانگیست

ب)  یاد گیر از بید مجنون، شیوة افتادگی
ج) تهیدستی ندارد جز خجالت حاصل دیگر

د)  خوش عنانی الزم دیوانگی افتاده است

چیست باعث کز درختان بید مجنون می شود؟!
گر گذارند اّره بر فرق تو، سر باال مکن

که بار بید مجنون سر به زیر انداختن باشد
بید مجنون از نسیمی هر طرف مایل شود
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مفهوم کدام گزینه با عبارت « ُکلُّ إناِء َیَتَرشَّح بِما فیه » ارتباط معنایی دارد؟  7

سبو ز ماست ولی باده در سبو ز کجاست درون سینۀ ما سوز آرزو ز کجاست 

چون سبو بشکست ریزد آب از او فهم آب است و وجود تن سبو

عکس رخ ساقی اندر او می بینم من مستی باده از سبو می بینم

زان چیز برون آید و بیرون دهد آغاز از هر چه سبو پر کنی از سر و ز پهلوش 

کدام بیت با «صدهزاران این چنین اشباه بین/ فرقشان هفتاد ساله راه بین» ارتباط معنایی ندارد؟  8

کاین شاهد بازاري وان پرده نشین باشد در کار گالب و گل حکم ازلی این شد

اندر آتش امتحان کن چوب را و عود را یک به یک درآب افکن جمله تر و خشک را 

پس به هر دستی نشاید داد دست چون بسی ابلیس آدم روي هست 

لیک شد زان نیش و زان دیگر عسل هر دو گون زنبور خوردند از محل

کاربرد «ك» در کدام بیت متفاوت است؟  9

از رازهاي رب نهانک به زیر لب  چون نشنوي که دهر چه گوید همی تو را 

 تو ندانسته اي اي ساده دلک چندین گاه  مایۀ غالیۀ مشک است بداند همه کس

بر او روزکی چند بنشست شاد   سریر جهانداري آنجا نهاد

گویی اشارتی است این بهر دعاي شاه را   مرغ که آبکی خورد سر سوي آسمان کند

در کدام گزینه، معنی مقابل هر دو واژه، درست است؟  10

(نسیان: فراموشی) (دستار: تن پوش) (الجرم: ناگزیر) (ُجند: سپاه) (بیغوله: ویرانه) (غارب: فرورفتگی) (گلشن: باغ) (دشنه: شمشیر)

بیت «در نیابد حال پخته هیچ خام /  پس سخن کوتاه باید والّسالم»  با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  11

که مگو حال دل سوخته با خامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به ُدردي کش خویش 

کامروز آتش عشق، از وي نُبرد خامی فردا به داغ دوزخ ناپخته اي بسوزد

سوخته داند که چیست پختن سوداي خام هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست  

هرگز نبرد سوخته اي قّصه به خامی سعدي سخن یار نگوید بر اغیار

مفهوم بیت زیر در کدام بیت وجود ندارد؟  12
 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

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؟  13

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

در بیت «همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فزایی»  کدام یک از انواع «ي» وجود ندارد؟  14

نسبت مصدري نکره شناسه

( با توّجه به بیت «به راه اندر شتاب تو چنان باد / که گردت را نیابد در جهان باد» کدام گزینه نادرست است؟   (آزمایشی سنجش -   15

آرایۀ کنایه در بیت وجود دارد. بیت، ردیف دارد.

هر دو کلمۀ پایانی مصراع ها، کلمات قافیه اند. آرایۀ جناس تام در بیت مشاهده می شود.
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سپري شدن زمان

در بیت «همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فزایی»  کدام یک از انواع «ي» وجود ندارد؟  

نسبت

(  است؟   (آزمایشی سنجش - 

هر دو کلمۀ پایانی مصراع ها، کلمات قافیه اند.
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ِن الُْمناسَب لِلفراِغ:  21  َعیِّ
« .................. نِساُء َقریتهم .................. فی تربیۀ أوالِد .................. ! »

کانَْت – ُیحاِوْلَن – هنَّ کانَْت – ُتحاِوُل – هنَّ کاَن – ُیحاِوُل – َهم کانوا – یحاِولُوَن – هم

22  َعیَّن الَصّحیح: 
ِانَّ رسالۀ الَمرأة اُالولی هی عنایتها باُالسرة وتربیۀ ُاوالد ُمتخلقین بأخالق َحَسنۀ:

همانا اولین رسالت زن توجه به خانواده و تربیت فرزندان نیکو است. 

اّولین پیام شخص رو کردن به خانواده ي خود و تربیت فرزندان با اخالق نیک است. 

بدرستی که رسالت نخستین زن توجه او به خانواده و تربیت فرزندانی که متخّلق به اخالق نیکو هستند.  

پیام زن نخستین این بوده که باید به خانواده و تربیت فرزندان با اخالق خوب توجه شود.

23  عیِّن ما َیْخَتِلُف عن اَالجوبۀ اُألخري ِمن َحیُث أبوابِها:

 مجاِهد  ُمجاَهد  ُمَتَعلَّم  ُمناِفق 

بیت «چه غم دیوار اّمت را که دارد چو تو پشتیبان؟ چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟          16
(سراسري زبان – 87)

هم مشام دلم از زلف  سمن ساي تو خوش هم گلستان خیالم ز تو ُپر نقش و نگار

کرده ام خاطر خود را به تمنّاي تو خوش در ره عشق که از سیل بال نیست گذار

می رود خاطر خود را به توالي تو خوش در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطري است

غافل از آن که خدا هست در اندیشه ي ما مّدعی خواست که از بیخ کند ریشه ي ما

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  17

 حال ما باشد تو را افسانه پیش  تا تو را حالی نباشد هم چو ما

 بر آب دیده بیچارگان نبخشاید  کسی که در دل شب خواب بی غمی کرده ست

 که سجده گاه جز آن آستانه نتوان کرد  کسی که کعبۀ جان دید بی گمان داند

 که روشنش شود آب دو دیدة یعقوب  فراق روي چو تو یوسفی کسی داند

پیام کدام بیت متفاوت است؟  18

 معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟  سهو و خطاي بنده گرش اعتبار نیست

 فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم  هست امیدم که علی رغم عدو روز جزا

 همه نوري و سروري همه جودي و جزایی  همه عّزي و جاللی همه علمی و یقینی

 همه بیشی تو بکاهی همه کّمی تو فزایی  همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

در کدام گزینه به یکی از آرایه هاي مقابل آن اشاره نشده است؟  19

 زین مردم نحِس دیو مانند (استعاره و تشبیه)  تا وا رهی از َدم ستوران

 از ریشه، بناي ظلم برکند (تکرار و کنایه) برکن ز بُن این بنا که باید

 داد دل مردم خردمند (تشبیه و واج آرایی)  زین بی خردان سفله بستان

 اي گنبد گیتی اي دماوند (تلمیح و تشخیص)  اي دیو سپید پاي در بند

با توجه به بیت « کز نیستان تا مرا بُبریده اند / در نفیرم مرد و زن نالیده اند» در همۀ گزینه ها مفهومی معادل «نیستان» می توان یافت به جز گزینۀ  20
..................

 کی کند این جا ُمقام، مرغ کز آن بحر خاست  خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان

 جنبشی در آدم و حوا نهاد  از ُخِمستان جرعه اي بر خاك ریخت

 زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست  خود ز فلک برتریم، وز ملک افزون تریم

 نیستان را بین که ترك ُملک هستی کرده اند  خیز خواجو وز در خلوتگه مستان درآي
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24  عیِّن ما لیس فیه الُمتضاّد:

ا إّال ما شاء اهللا»   تظهُر غیَمۀ َسوداء فی الّسماء البیضاء فی بدایۀ المساء!  «ال أملُک لنفسی نَفعًا و ال ضرًّ

 ال َیسَتطیع أحد أن َیخرج من ناٍر ُیدخله اهللا فیها!  َیجُب أن َیرحل الَجمیل لیأتی األجَمل! 

حیَح: جاُل .................. َعَلی َصالِتِهم.» ِانَْتِخب الجواَب الصَّ 25  «.................. الرِّ

اولئَک- حافظاٌت َهذه- ُمحافظوَن تلَک- ُمحاِفظوَن هوالِء- حاِفظوَن

حیَحَۀ: 26  عیِّن الْعبارة الصَّ

وار عبارة َعن زینٍۀ فی ُعَنق الَمرَأِة.  نَعیُش نباناٌت کثیرُة فی الفلواِت.  َفِر.  اَلسُّ قَتَرَب َکِلمتان ُمتراِدفتاِن.  اَلَطیُّار ُهَو َمن ُیرِشُد اَلّناس فی السَّ  َدنَا و اَْ

یۀ: عرِّ 27  َعیِّن الَخطأ فی َترَجمِۀ العباراِت الشَّ

ب َحلَّت بِه النَّداَمۀ - هرکس تجربه شده اي را تجربه کند، پشیمان می شود. َب الُمَجرَّ  َمن َجرَّ

 َحّتی َیذوَق ِمْنُه َکأسًا َمَن الَکراَمۀ.  - تا جامی از بزرگواري از آن چشیده شود.

ُر ِرَعیشی َو أنَت حاِمُل َشهٍد.  - چه بسیار زندگی ام را تلخ می کنی  در حالی که حامل عسل هستی.  َفَکْم ُتمرَّ

ِیر نُْحَن ِفی الُوکناِت.  - و اگر به پرندگان شکایت برم، در النه ها شیون کنند.  َو إن َشکَوُت إلَی الطَّ

28  فی أيِّ عبارة اسُم الفاعِل مفعوٌل؟

 َرأیُت معّلم الّلغۀ العربّیۀ فی قاعۀ اِالمتحانات یوَم أمِس!  قد جاء هؤالء المتعلَّمون إلی الُمخَتبر مع ُمدیر الَمدَرسۀ! 

عراء اإلیرانّیون أبیاتًا َممزوَجًۀ بالعربّیۀ!  اِشَتري والِدي لی ُمعَجمًا غالیًا فی سوِق الُکُتب!   أنَشد الشُّ

29  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم:
 «نَري فی حیاة الُعَلماء المسلمیَن أنَّ المعالی ُتْکَتَسُب بقدِر الکّد.»:

در زندگی دانشمندان مسلمان می بینیم که بزرگی ها به مقدار تالش به دست آورده می شود.

دانشمندان مسلمان در زندگی خود دریافته اند که بزرگی ها را به  مقدار سعی و تالش به دست می آورند.

در حیات علماي مسلمان دیده می شود که بزرگواري ها را به  مقدار تالش به دست می آورند.

در زندگی دانشمندان مسلمان به دست آمدن بزرگواري ها به مقدار تالش را می بینیم.

30  عّین الّصحیح فی الترجمۀ:

 أنظُر إلی اللِّیل و أسأُل: من َخَلَق فی الّسماء الَقَمر؟!:  به شب نگاه کن و سؤال کن: کیست که در آسمان ماه را آفرید؟!

 «الّذین یجعلوَن مع اِهللا إلهٌا آَخر فسوف َیعلموَن»:  کسانی  که همراه خداوند، خدایی دیگر قرار می دادند، پس خواهند دانست!

 جئُت للمّرة األولَی إلَی مدینِتکم و ما أجمَل غاباِتها!:  براي اولین بار به شهر شما آمده ام و چه زیباست جنگل هایش!

 من ترَك ولداً یستغفر لُه بَعَد َموتِه َیجري لُه أجُرُه و هَو فی قبرِه!: هرکس فرزندي را به جا بگذارد که بعد از مرگش برایش طلب آمرزش کند، اجر آن را برایش جاري می کند؛ درحالی که او در قبرش
است!

حیحۀ.: 31  َعّین التَّرجمۀ الصَّ

َقرابین: نزدیکان ِإْنقاذ: نجات دادن اِسِتهزاء: شوخی کردن أصنام: بت 

ٌر؟ 32  َأيُّ ِعبارٍة ُکلُّ َأسماِئها َجمٌع مَکسَّ

 آلِهۀ، َأْصنام، َشعاِئر  ُفؤوس، ُمحِسنین، ُشعوب  َأقوام، َأبیات، ِإرضاء  إجابات، َأکتاف، َأصوات 

َهُۀ بِالفعل:  حیح َعن نوع اسم الحروف الُمَشبَّ 33  َعیِّن الصَّ
َنُه ُیریُد َأن َیخَتِبَرنا َفَلیتنا نَْنَجُح فی هذا اِالختبار.»  « ِإنَّ اَهللا عالٌم بُِکلِّ شیٍء لکِّ

 اسم ظاهر، ضمیر مّتصل، اسم ظاهر  ضمیر متصل، اسم ظاهر، ضمیر مّتصل  اسم ظاهر، اسم ظاهر، ضمیر مّتصل  اسم ظاهر، ضمیر مّتصل، ضمیر مّتصل 

حیَح فی نَوِع الَخَبِر: 34  َعیِّن الصَّ

َق َکالَم َصدیقتی لَعّلها َتصُدُق. (جملۀ فعلیه)  ْلُت َأن ُأَصدِّ دِق النَّجاة.  (مفرد) حاَوِ  ِإنَّ فِی الصِّ

عاَدِة و ال َینُقُصهم َشیٌء. (جملۀ فعلیه)  خاِء و السَّ  اِْشَتَریُت ذلَک الُفستاَن لَِک لَیَتِک ُتحبَّینه. (مفرد)  ال َتْقَلق َعَلیهم، َفإنَُّهم فی الرَّ
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کتاف، أ إجابات، أکتاف، أ إجابات، أکتاف، أصوات 

ّصل، ضمیر مّتصل صل، ضمیر متصل صل، ضمیر مّتصل  ّ اسم ظاهر، ضمیر مّتصل، ضمیر مت اسم ظاهر، ضمیر متصل، ضمیر مت اسم ظاهر، ضمیر مّت

صُدُق. (جملۀ فعلیه) 

یءهم شیءهم َشیٌء. (جملۀ فعلیه)  هم شصهم شُص صنقصنُق َِة و ال َینقِة و ال ینقِة و ال َی
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حیح فی ُمفرِد الکلمات: 35  َعیِّن الصَّ

ه  ِذکریات  ذاکرة  ْسَرة  الخیام  اْلَخیم  اْلُحّجاج  اْلحاجَّ  اَُألَسر  اَْألُ

36  عّین األصّح و األدّق فی الجواِب للّترجمۀ: 
ْق غاَیُتهم فی التِّربیۀ!»  «یزعُم بعُض النِّاس أنّهم قاموا بواجباِتهم أماَم أوالِدهم، و لَم تتحقَّ

بعضی مردم می پندارند که به واجباتشان در مقابل فرزندانشان اقدام نموده اند ولی هدفشان را در تربیت محّقق نکرده اند!

برخی از مردم گمان می کنند که به تکالیف خویش در برابر فرزندانشان عمل کرده اند و هدفشان در تربیت محّقق نشده است!

برخی از مردم می پندارند که تکالیف خود را در برابر پسرانشان انجام نداده اند و هدفشان در امر تربیت به وقوع نپیوسته است!

از میان مردم، بعضی گمان می کنند که به تکالیف خویش در برابر اوالدشان عمل کرده اند و اهدافشان در تربیت انجام نشده است!

تان: 37  عّین ما فیه کلمتاِن متضادِّ

 إنّما الَفخر لعقل ثابت / و حیاء و َعفاف و أدب  أّیها الفاِخر َجهًال بالّنسب / إنّما الّناس المٌّ و ألِبِ 

 الّناس من جهِۀ االباء أکفاء / أبوهم آدم و اٌالّم حّواء  فُفز بعلِمِ و ال تطلب به بدًال / فالّناس َموتی و أهل العلم أحیاء 

ین األصّح و األدّق فی الجواب لِلترجمۀ : 38    عَّ
  «کاَن الغاُر قد وقَع فوَق جبٍل مرتفٍع َفما إستطاَع صعوَده إّال الّشبان!»

غار، باالي کوه بلند قرار داشت، پس فقط جوانان توانستند از آن باال بروند! غاري، باالي کوهی بلند واقع شده بود، کسی جز دو جوان نتوانست باال برود!

یک غار، در بلندي کوهی واقع بود، پس جز جوانان آز آن باال نرفته بود! غار، باالي کوهی بلند واقع شده بود، بنابراین فقط جوانان توانسته بودند از آن باال بروند!

39  ما ُهو الخطأ حسب التوضیحات؟

ص لَهم المرَض!  الفأُس هی آلٌۀ ُتسَتعمل لتقطیع أغضاِن األشجاِر!  اء شخٌص ُهو ُیعاِیُن المرضی َو یشخِّ  الدُّ

یاراِت الَّتی ُتستعمل فی جرِّ االشیاء أو حملها!  الَعْظُم ُهو ُعضٌو َیکوُن جزءاً من الهیکِل!  ارة نوٌع ِمن السَّ  الجرُّ

40  عّین األصّح َو األدّق فی األجوبۀ للّترجمۀ:
رین و ُمنِذریَن و أنَزَل مَعُهم الکتاَب بالْحّق»: ۀ واِحدًة فَبعَث اُهللا الّنبیَّین ُمبشَّ «کاَن النُّاس أمًّ

مردم اّمت یگانه اي بودند؛ پس اهللا پیامبران را براي مژده  دادن و انذار کردن مبعوث کرد و با آنان کتاب حّق را فرستاد!

مردم ابتدا اّمتی یگانه بودند و خداوند پیامبرانی را مژده آور و اخطار کننده فرستاد و کتابی را به  حّق همراه آنان نازل کرد!

مردم مّلتی واحد بودند و خداوند پیامبران را براي مژده  دادن و بر حذر داشتن ارسال کرد و با آنان کتاب را به حّق فرستاد!

مردم اّمتی واحد بودند؛ پس خداوند پیامبران را مژده  دهنده و هشدار  دهنده مبعوث کرد و همراه آنان کتاب را به حّق نازل کرد!

اگر بگوییم انسان در پیدایش و بقا به خداوند نیازمند است از کدام عبارت قرآنی الهام گرفته ایم و چه مسأله اي را بیان نموده ایم؟  41

 أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَی اِهللا - پدیده نبودن خداوند متعال َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - پدیده بودن انسان

أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا - پدیده بودن انسان َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - پدیده نبودن خداي متعال

اگر گفته شود که خداوند پس از خلقت، مخلوقات را به حال خود رها نمی کند به مفهوم .................. اشاره شده که ..................  مؤید آن است.  42

کل یوم هو فی شان - گذر موجودات از نیستی به هستی  َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - گذر موجودات از نیستی به هستی

کل یوم هو فی شان - دوام موجودات پس از خلقت  َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - دوام موجودات پس از خلقت

وقتی می گوییم خداوند ولی مطلق عالم است، مقصودمان از این بیان چیست و کدام صفت را براي خدا به اثبات رسانده ایم؟  43

یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید - سرپرستی یعنی این خداست که می تواند در عالم تصرف و تغییر ایجاد کند - سرپرستی

یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید - تدبیر یعنی این خداست که می تواند در عالم تصرف و تغییر ایجاد کند - تدبیر

از مفهوم کدام گزینه نیازمندي عالم به خدا در مرحله بقاء مستفاد می شود؟  44

دوام هستی بخشی پدیدآورنده است که ضامن دوام وجود پدیده می شود. هر پدیده که وجودش عین ذاتش نباشد به پدیدآورنده نیازمند است.

موجودات جهان پدیده هایی هستند که در هستی شان به خدا تکیه دارند. بی نیاز یک موجود از دیگري مستلزم پدیده نبودن آن موجود است.
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وقتی می گوییم خداوند ولی مطلق عالم است، مقصودمان از این بیان چیست و کدام صفت را براي خدا به اثبات رسانده ایم؟  

یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید - سرپرستی

یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید - تدبیر

دوام هستی بخشی پدیدآورنده است که ضامن دوام وجود پدیده می شود.

موجودات جهان پدیده هایی هستند که در هستی شان به خدا تکیه دارند.
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گسترة شرك با حرکت از ربوبیت به خالقیت چه تغییري می کند و دلیل اصلی آن چیست؟  45

بیشتر می شود - به این دلیل که در این سیر، التزام عملی فرد هم باید بیشتر شود.

کمتر می شود - به این دلیل اینکه غالب افراد در خالقیت خدا دچار شرك می شوند.

بیشتر می شود - چرا که درك خالقیت خدا بسیار دشوار تر از درك سایر مراتب است.

کمتر می شود - زیرا پذیرش خالقیت مسئولیت کمتري براي فرد دارد تا پذیرش ربوبیت.

از دقت در پیام آیۀ شریفۀ  «و اّهللا هو الغنی الحمید»  کدام عبارت مفهوم می گردد؟  46

همۀ مخلوقات از جملۀ انسان در وجود و هستی خود نیازمند دیگري هستند.

چون وجود خداوند وابسته به چیزي نیست کسی نمی تواند وجود او را بگیرد و نابودش کند.

جهان همواره به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.

موجودات پس از پیدایش هم به همان اندازه به خداوند نیازمند هستند که در لحظۀ پیدایش نیاز دارند.

وقتی که انسان موّحد درمی یابد زارع حقیقی و پرورش دهندة اصلی زراعت او خداست، در اصل، معتقد به کدام مرتبۀ توحید گردیده است و باید  47
کدام وظیفه را انجام دهد؟

مالکیت - خالص بودن ربوبیت - شاکر بودن مالکیت - شاکر بودن ربوبیت - خالص بودن

کدام یک از جمالت زیر، حول مسأله قضا و قدر به مفهومی صحیح اشاره نکرده است؟  48

تقدیر، چیزي وراي قانون مندي جهان و نظم حاکم بر آن به شمار می رود.

بدون پذیرش قضا و قدر، هیچ نظمی در عالم هستی برقرار نمی شود.

رد قضا و قدر به معنی این است که هیچ زمینه اي براي کار اختیاري نباشد.

قضا و قدر همان مهندسی عالم است که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است.

انتخاب مسیر زندگی و رفتارهاي انسان بازتاب چیست و انتخاب نوع سبک زندگی توحیدي انسان ها متأثر از کدام مورد است؟  49

گزینش اهداف فرد - علم او به فرامین توحیدي اعتقادات فرد - علم او به فرامین توحیدي

گزینش اهداف فرد - میزان درجۀ ایمان افراد به توحید و یکتاپرستی اعتقادات فرد - میزان درجۀ ایمان افراد به توحید و یکتاپرستی

عبارات «قرار دادن منافع خود به عنوان محور فعالیت اجتماعی» و «استقامت در مقابل سختی ها»، ما را متوجه کدام بُعد از توحید و شرك عملی می   50
سازد؟

شرك عملی در بعد اجتماعی - توحید عملی در بعد فردي توحید عملی در بعد فردي - توحید عملی در بعد اجتماعی

شرك عملی در بعد فردي - توحید عملی در بعد فردي توحید عملی در بعد اجتماعی - توحید عملی در بعد اجتماعی

«ستون خیمه دین» و علت «راهوار و مطیع بودن اسب سوارکار» در مثال امام علی (ع) کدامند؟  51

الة تنهی عن الفحشاء و المنکر ». نماز – « انَّ الصَّ روزه – خود نگهداري و حفاظت خود از گناه.

نماز – خود نگهداري و حفاظت خود از گناه. الة تنهی عن الفحشاء و المنکر ». روزه - « انَّ الصَّ

«بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی» را .................. نام دارد و با حدیث شریف .................. هم آوایی دارد.  52

آراستگی - پیامبر(ص) "سبیل و موهاي بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید".

مقبولیت - علی (ع) "سبیل و موهاي بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید".

آراستگی - علی (ع) "لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ چرا چنین لباس نشانه ء سستی و ضعف است".

مقبولیت - پیامبر(ص) "لباس نازك و بدن نما نپوشید؛ چرا چنین لباس نشانه ء سستی و ضعف است.

مورد اذیت و آزار هوسرانان قرار نگرفتن .................. حفظ حجاب است و این موضوع را می توان در عبارت شریفۀ .................. جست وجو کرد.  53

معلول - «یدنین علیهّن من جالبیبهّن» علت - «یدنین علیهّن من جالبیبهّن» 

معلول - «ذلک ادنی ان ُیعَرفَن فال یؤذین»  علت - «ذلک ادنی ان ُیعَرفَن فال یؤذین» 
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مورد اذیت و آزار هوسرانان قرار نگرفتن .................. حفظ حجاب است و این موضوع را می توان در عبارت شریفۀ .................. جست وجو کرد.  

 فال یؤذین»
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61  You’ve never heard of Albert Einstein? You .................. be joking!

must may can should

62  You mustn’t smoke .................. a bus. It’s against the rule.

in by at on

63  Mr. Smith looked .................. when he came into the room.

in an angry way angrily angry anger

64  I must go to the dentist. My tooth is aching .................. .

terrible terribly more terrible as terrible

65  Turn right .................. the end of the street and then it will be right .................. front of you.

on / at on / in at / on at / in

امام صادق (ع) چه چیزي را نشانۀ سستی و ضعف دینداري فرد معرفی کرده و جنگ با خدا از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟  54

آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه – پوشیدن لباس نازك و بدن نما

آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه – نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن

پوشیدن لباس نازك و بدن نما – آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه

پوشیدن لباس نازك و بدن نما – نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن

«بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو» به کدام مفهوم اشاره دارد و با توّجه به سخن رسول اکرم (ص) خداوند دوست دارد وقتی  55
بنده اش به سوي دوستان خود می رود، چگونه باشد؟

عفاف – معّطر و جّذاب آراستگی - معّطر و جّذاب آراستگی – آماده و آراسته عفاف – آماده و آراسته

آن جا که امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟» فرمود: «چهره و دست تا مچ». این حدیث  56
شریف بیانگر .................. است که هم مفهوم آن، عبارت قرآنی .................. می باشد. (با تغییر)

علت حجاب - «ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفوراً رحیمًا»   « حد حجاب - «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ

حد حجاب - «ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفوراَ رحیمَا»   « علت حجاب - «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ

بازدارندگی از گناه که از آثار نماز است، با کدام اثر روزه ارتباط داشته و کدام امر باعث باطل شدن روزه می شود؟  57

«تنهی عن الفحشاء و المنکر» - غیبت کردن از مسلمان «تنهی عن الفحشاء و المنکر» - فرو بردن تمام سر در آب

«لعلّکم تتّقون» -غیبت کردن از مسلمان «لعلّکم تتّقون» - فرو بردن تمام سر در آب

مطابق با آیات قرآن کریم، شرط اصلی دوستی با خدا چیست و مطابق با احادیث اهل بیت (ع) کدام عمل موجب افزایش رابطۀ دوستی انسان با  58
خدا می شود؟

«فاتّبعونی» - اطاعت خداوند در جوانی و پیري «فاتّبعونی» - توبه از گناهان خود

«ُیحِببُکم اُهللا» - اطاعت خداوند در جوانی و پیري «ُیحِببُکم اُهللا» - توبه از گناهان خود

احکام ویژه اي که خداوند براي زن قرار داده است، تابع چیست و ثمرة عرضۀ به جاي زیبایی چه می باشد؟  59

احساسات لطیف زن که با زیبایی باطن او عجین شده است. - حرارت بخشی به کانون خانواده

گوهر زیباي وجود زن از نگاه نااهالن دور بماند. - حرارت بخشی به کانون خانواده

احساسات لطیف زن که با زیبایی باطن او عجین شده است. - دوري از نگاه هوسرانان و جلب مغفرت الهی

گوهر زیباي وجود زن از نگاه نااهالن دور بماند. - دوري از نگاه هوسرانان و جلب مغفرت الهی

چه تعداد از موارد زیر باطل کنندة روزه است؟  60
«آب خوردن سهوي - استفراغ عمدي - سیگار کشیدن - استمناء - فرو بردن تمام بدن و سر در آب»

سه پنج چهار دو
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in

63  Mr. Smith looked .................. when he came into the room.63  Mr. Smith looked .................. when he came into the room.63  Mr. Smith looked .................. when he came into the room.

in an angry way

64  I must go to the dentist. My tooth is aching .................. .64  I must go to the dentist. My tooth is aching .................. .64  I must go to the dentist. My tooth is aching .................. .

terrible 

65  Turn right .................. the end of the street and then it will be right .................. front of you.65  Turn right .................. the end of the street and then it will be right .................. front of you.65  Turn right .................. the end of the street and then it will be right .................. front of you.

on / at 
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66  He booked two seats for the concert .................. Friday night.

at  on in over

67  People mustn’t use cell phones .................. airplanes.

at over on by

68  Domestic tourists travel to different parts of .................. countries.

other their own foreign european

69  People may have different suggestions but you yourself should do whatever .................. best to
you.

enjoys seems donates chooses

70  Is there any .................. about how best to solve the problem?

emotion suggestion possibility creativity

71  They haven’t been able to .................. the importance of the first experiment.

contract highlight reproduce exchange

72  Somebody told me that there was a traffic jam on Ajibarang highway, .................. ?

Wasn't there Didn't somebody Doesn't they Don't she

73  Betty is usually on time, .................. tonight she arrived half an hour late.

so but then and

74  We weren't the most .................. employees, so we did a bit of learning on the job.

physical dedicated simple afraid 

75  Which sentence uses the passive voice?

Yesterday, the old farmer painted the bard. I usually let my brother play with my toys.

The bill was passed with an unanimous vote.  Going to the park can be a lot of fun for kids.

76  Police hoped that showing the missing girl’s face on the news would  .................. new interest in
her case.

lower compare pause generate

77  So the question is: What are the truly .................. things, the basic building blocks from which our
world is made?

intermediate unusual expensive elementary

78  The building isn't .................. very well from the point of view of wheelchair access.

informed collected considered designed

79   I see no point in getting off the main topic again and again. Let’s focus on the important things,
.................. ?

won’t you will you don’t we shall we

80  Be careful with the kind of the job you are going to get involved in. The only thing that is very
important is your  ..................  which may begin to fail under the heavy pressures of the job.

patience power health action
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informed

79   I see no point in getting off the main topic again and again. Let’s focus on the important things,79   I see no point in getting off the main topic again and again. Let’s focus on the important things,79   I see no point in getting off the main topic again and again. Let’s focus on the important things,
.................. ?

won’t you

80  Be careful with the kind of the job you are going to get involved in. The only thing that is very80  Be careful with the kind of the job you are going to get involved in. The only thing that is very80  Be careful with the kind of the job you are going to get involved in. The only thing that is very
important is your  ..................  which may begin to fail under the heavy pressures of the job.

patience
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مایع   مایه   1
متوسط

«دل» مناداست ← اي دل  2
سخت

ویژگی مشترك: پنهان بودن ابدال و مردان خدا از چشم خلق است.  3
سخت

متن، واژة مرّکب ندارد. واژه هاي وندي و وندي – مرّکب متن:  4
وندي:

ـِ ش / روان: رو + ان / ناله اي: نال + ه + (ا)ي / تشنگی: تشنه + (گ)+ ي / بی تاب: بی + تاب عالقه مند: عالقه + مند / نابینا: نا + بین + ا / اندوخته : اندوخت + ه  / سوزان: سوز + ان / تابش: تاب + ـ
/ دیده: دید + ه
وندي – مرّکب: 

جست وجو: جست + و + جو / بدذاتی: بد + ذات + ي 
سخت

در بیت پاسخ و در جملۀ «امسال روز و شبم مثل پار بگذرد» جهش ضمیر داریم. «اي فیض» شبه جمله و «فیض» مناداست.   5
متوسط

مفهوم ابیات:  6
« الف و ج » : مفهوم مشترك : بی حاصلِی درخِت بیِد مجنون.

« ب » : تواضع بید مجنون.
« د » : شیوة حرکت بید مجنون.

متوسط
معنی عبارت عربی: از هر ظرفی، آنچه در آن است تراوش می کند. معادِل « از کوزه همان برون تراود که در اوست ».  7

» قرابت معنایی دارد. که این مفهوم با گزینۀ «
متوسط

مفهوم بیت صورت سؤال: چیزهاي زیادي در عالم وجود دارد که ظاهرًا یکسان و شبیه به هم هستند، ولی در باطن تفاوت هاي فراوانی دارند. این مفهوم در گزینه   8

» نیز دیده می شود. » و « » و « هاي «

» : اگر می خواهی تفاوت خوب یا بد را متوجه بشوي باید آن ها را بدون ترس و واهمه امتحان کنی. مفهوم بیت «
سخت

در گزینۀ  «ك» نشانۀ شفقت و تجیب است؛ اما در گزینه هاي دیگر نشانۀ تقلیل و تصغیر است.  9
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  10

) گلشن: گلستان، گلزار / دشنه: خنجر گزینۀ 

) بیغوله: کنج، جایی دور از مردم / غارب: میان دو کتف گزینۀ 

) دستار: سربند، عّمامه، پارچه اي که دور سر می بندند. گزینۀ 
متوسط

: انسان بی بهره از عشق و خام در راه حقیقت، شایسته و سزاوار آتش جهنّم است. مفهوم گزینۀ   11
مفهوم سایر گزینه ها: حال عاشق را تنها عاشق می فهمد. انسان بی بهره از عشق، حال عاشق واقعی را درك نمی کند.

متوسط
در سایر ابیات، این نکته آمده است که افراد سطحی و خام، سوز دل عارفان و اندیشمندان را در نمی یابند.  12

سخت

،  صفحۀ  پیش دانشگاهی گزینۀ یک مناسب تر است. چون می گوید: «عاشق،  عمري غمگین است و روزها را با سوز با توجه به معنی مصراع در توضیح شمارة   13
دل به پایان می برد.»

متوسط
«ي» نسبت مشخصه ي صفت نسبی است که در این بیت وجود ندارد، «ي» در فعل هاي بدانی، بپوشی، بکاهی و فزایی شناسه است. به واژه هاي «عیب» و «غیب»، «ي»  14

نکره افزوده شده است. 
«ي» در بیشی و کمی عالمت مصدري است.

متوسط
واژة (باد) در آخر دو مصرع چون هم معنی نیست، ردیف به حساب نمی آید.  15

متوسط
در گزینه هاي 2و 3و 4 به حمایت و پشتیبانی محبوب (خدا یا پیامبر او) اشاره شده است.  16

سخت

4

134

2

2

1

2

4

2

126
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،  صفحۀ  پیش دانشگاهی گزینۀ یک مناسب تر است. چون می گوید: «عاشق،  عمري غمگین است و روزها را با سوز با توجه به معنی مصراع در توضیح شمارة 

«ي» نسبت مشخصه ي صفت نسبی است که در این بیت وجود ندارد، «ي» در فعل هاي بدانی، بپوشی، بکاهی و فزایی شناسه است. به واژه هاي «عیب» و «غیب»، «ي»
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» معتقد است، کسی که به » بر این مفهوم داللت دارند که فقط درد کشیدگان، حال رنج دیده را می فهمند، ولی شاعر در گزینۀ « ،  و  ابیات گزینه هاي «  17
معرفت خداوند رسیده است، می داند که فقط آستان او شایستۀ کرنش است.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: تا زمانی که حال مرا تجربه نکرده اي، روزگار من در نظرت افسانه است. گزینۀ «

»: کسی که شب آسوده خوابیده است، بیداري و گریستن بیچارگان را درك نمی کند. گزینۀ«

»: درد جدایی تو را که هم چون یوسف هستی، فقط کسی می فهمد که اشک چشم یعقوب را شناخته باشد. گزینۀ «
متوسط

: به ستار العیوب بودن خدا اشاره دارند. گزینه هاي   18
سخت

»، واج آرایی صورت گرفته است. ـِ در این بیت، تشبیه وجود ندارد، امّا در واج «د» و «  19

) ستوران: استعاره از «مردم بی خیال و حیوان صفت» است. مردم دیو مانند: تشبیه است. در بیت (

) واژة «بنا» تکرار شده است. «از ریشه برکندن» و «از بُن برکندن»: کنایه از نابود کردن است. در بیت (

) به داستان دیو سفید در هفت خان رستم اشاره دارد: تلمیح است. آوردن «اي» براي دماوند: تشخیص است. در بیت (
سخت

در این گزینه با توجه به مفهوم کلی آن واژة «نیستان» به معنی مردگان است و از «نیست + ان» ساخته شده است؛ یعنی (اي خواجو بیا و در زمرة مستان و  20
بی خبران از دنیاي مادي باش و به آن توجه نکن؛ همانند مردگانی که هستی خود را رها کرده و کنار گذاشته اند.)

» به ترتیب؛ منظور از «دریاي جان»، «ُخمستان» و «کبریا»، ُقرب الهی و پیشگاه با عظمت اوست که معادل همان واژة «نیستان» هستند. ،  و  اما در گزینه هاي «
سخت

) و با توجه به این که قسمت دوم فعل بعد از «نساء» آمده است باید زیرا با توجه به «نساء» زنان، فعل اول عبارت بصورت مفرد مؤنث می آید. (رّد گزینه هاي  و   21

( با آن مطابقت کند، پس به صورت جمع مؤنث می آید. (رّد گزینه ي 
سخت

22  رسالۀ المرأة االُولی: پیام(رسالت) أولیه یا نخستین زن                                عنایُتها: توجه او 
متوسط

) همگی اسم فاعل یا مفعول از باب «ُمفاَعَلۀ» می باشند اما گزینه ي  در باب «َتَفعُّل» می باشد.  23  زیرا گزینه هاي ( و  و 
سخت

در سایر گزینه ها: «َسوداء / َبیضاء، َنفع / َضّر، َیرحل / َیأتی» با هم متضاد هستند. دقت کنید که «َیخرج» به معناي «خارج می شود» و َیدخُل» به معناي «داخل می کند»  24
متضاد نیستند.

سخت
اسم هاي اشارة «تلَک» و «هذه» مناسب الّرجال نیستند و حاِفظاٌت در گزینۀ  خبر مناسبی براي الّرجال نیست.  25

متوسط
گزینۀ (الف) پاسخ درست است.  26

: «َدنا» و «اقترب» (نزدیک شد) دو کلمۀ مترادف هستند. ترجمۀ گزینۀ 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

) خلبان کسی است که مردم را در سفر راهنمایی می کند. گزینۀ 

) دستبند زینتی براي گردن زن است. گزینۀ 

) گیاهان زیادي در بیابان ها زندگی می کنند. گزینۀ 
سخت

ترجمۀ صحیح گزینۀ (ب): تا جامی از بزرگواري را از آن بچشد.  27
سخت

«ُمَعلِّم» اسم فاعل از ثالثی مزید باب تفعیل است که در اینجا مفعول به براي فعل «َرأیُت» است. من معلم زبان عربی را در سالن امتحانات دیروز دیدم.  28
متوسط

( ) - تُْکَتَسُب: به دست آورد می شود، کسب می شود - به دست می آید (رد گزینۀ  َنري: می بینیم (رد گزینه هاي  و   29
متوسط

تشریح سایر گزینه ها:  30

»: «اُنظُر» به معنی «نگاه می کنم» و (أسأْل) به معنی «سؤال می کنم» است. گزینۀ «

»: «یجعلوَن» به معنی «قرار می دهند» است. گزینۀ «

»: «َیجري» باید به صورت «جاري می شود» ترجمه شود و «آن را» به صورت «آن» می آید. گزینۀ «
متوسط

ترجمۀ صحیح گزینه هاي دیگر:  31

: أصنام: بت ها گزینۀ 

: ِاْسِتهزاء: به مسخره گرفتن گزینۀ 

: َقرابین: قربانی ها گزینۀ 
متوسط

آلهۀ  إله (معبود)  َأصنام  َصنم (بت) َشعاِئر  َشعیرة  (مراسم)  32

: ُفؤوس  فأس (داس)    ُمحسنین جمع مذکّر سالم است  ُمحِسن (نیکوکاران) گزینۀ 

1243

1

2

4

1 2 4

1

2

4
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12

3
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َقوم (گروه) أبیات  َبیت (بیت شعري) إرضاء مصدر و مفرد است، راضی کردن. : أقوام  گزینۀ 

: إجابات  إجابۀ (پاسخ) جمع مؤنث سالم است. َأکتاف  ِکتف (شانه)  َأصوات  َصوت (صدا) گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ عبارت: «قطعًا خداوند بر همه چیز عالم و داناست؛ ولی او می خواهد که ما را بیازماید، پس کاش از این امتحان پیروز بیرون بیاییم.»  33
اسم حرف مشبهۀ بالفعل دو نوع است: اسم ظاهر و ضمیر متصل

اسم ِإنَّ «اللّه» است که یک اسم ظاهر است و اسم لکّن (ضمیر متصل ـه) و اسم لیت (ضمیر متصل نا) می باشد.
سخت

ترجمۀ گزینۀ درست: سعی کردم حرف دوستم را باور کنم، شاید که راست بگوید. (تصدق خبر لعلَّ است)  34
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

): بی گمان نجات در راستگویی است. / «فی الصِّدِق» خبر از نوع شبه جمله است. گزینۀ (

): آن پیراهن را براي تو خریدم، کاش آن را دوست داشته باشی، خبر «تحبین» است که جملۀ فعلیه می باشد. گزینۀ (

): براي آنان نگران نباش، پس بی گمان آنها در راحتی و خوشبختی هستند و چیزي کم ندارند. گزینۀ (
«فی الّرخاء» خبر و از نوع جار و مجرور است. (شبه جمله)

سخت
خانواده ها  خانواده  35

تّرجمه و تصحیح گزینه هاي دیگر:

: الخیام: چادرها  الخیَمۀ: چادر گزینۀ 

: الُحّجاج: حاجی ها  الحاج: حاجی گزینۀ 

: ذکریات: خاطرات  ذکري: خاطره گزینۀ 
سخت

نکته: «لم» بر سر فعل مضارع آن را به ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل می کند.  36

) / «غاَیُتهم»: ) / «أماَم أوالِدهم»: در برابر فرزندانشان / «لَم تتحقّْق»: محقق نشده است (رد گزینۀ  «یزعٌم»: (در این جا) گمان می کنند / «قاموا بواجباِتهم»: تکالیفشان را انجام داده اند (رد گزینۀ 

( هدفشان (رد گزینۀ 
سخت

)، کلمۀ «أحیاء» (زندگان) با «َموتی» (ُمردگان) متضاد است. در گزینۀ (  37
متوسط

«الغاًر»: «غار»/ «کاَن ... قد وقع»: «واقع شده بود»/ «جبِل مرتفِع»: «کوهی بلند، کوه بلندي»/ «ما استطاع إلّا الّشبان»: «فقط جوانان توانسته بودند»  38
سخت

»: بیماري شخصی است که بیماران را معاینه می کند و برایشان بیماري را تشخیص می دهد، نادرست است. ترجمۀ گزینۀ «  39
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: تبر همان وسیله اي است که براي قطعه قطعه کردن شاخه هاي درختان استفاده می شود. گزینۀ «

»: تراکتور نوعی از ماشین هایی است که براي کشیدن یا حمل اشیاء استفاده می شود. گزینۀ «

»: استخوان همان عضوي است که جزئی از هیکل می باشد. گزینۀ «
متوسط

» کلمۀ «ابتدا» اضافی است و معادل عربی ندارد.) / «فَبَعَث اُهللا»: پس «کاَن النّاُس»: مردم بودند / «أمًّۀ واحدًة»: امّتی (ملّتی) واحد، امّت (ملّت) یگانه اي (در گزینۀ «  40

» نادرست است، چرا که به صورت نکره ترجمه شده است.) / «ُمبّشریَن و ُمنذرین»: مژده   دهنده و هشدار  ) / «النّبیّیَن»: پیامبران را («پیامبرانی» در گزینۀ « خداوند فرستاد، مبعوث کرد (رد گزینۀ 

(« دهنده (این واژگان در اینجا حال (قید حالت) از «النّبیّین» هستند) / «و أنَزَل َمَعُهم الکتاَب بالحّق»: و با آن ها (همراه آنان) کتاب را به حق فرستاد، نازل کرد (رد گزینه هاي « و 
متوسط

دقت کنید که قسمت اول آیه با آوردن کلمه «فقراء» به نیازمندي ما نسبت به خدا اشاره کرده اما قسمت دوم به بی نیازي خدا اشاره دارد / چون ما پدیده هستیم  41
پس به خدا نیازمندیم.

متوسط
وقتی به پس ازخلقت اشاره می شود پس مقصود همان نیازمندي درمرحلۀ بقاست. و این مسأله سبب دوام انسان ها پس از خلقتشان است.   42

رد گزینه: دقت کنید که گذر از نیستی به هستی همان پیدایش است نه بقا
متوسط

والیت به معناي سرپرستی و این مرتبه از توحید به خداوند حق تصرف و تغییر در عالم را می دهد. (رد گزینه: دقت کنید که مسالۀ تدبیر مربوط به ربوبیت است  43
نه والیت.)

سخت
در گزینه دوم بیان شده است که پدیده براي ادامه هستی خود نیازمند به این است که پدیده  آورنده اش مدام به او هستی ببخشد و این همان نیازمندي در بقاء  44

است.
سخت

هر چه از خالقیت به سوي ربوبیت برویم، مسئولیت سخت تر شده و طبعًا دایرة شرك هم باال تر می رود. (عکس این مسئله هم برقرار است به این معنا که شرك  45
در خالقیت خیلی فراگیر نیست.)

سخت
کلمۀ «غنی» در  «اهللا هو الغنی الحمید» به معناي «بی نیاز» است. خداوند بی نیاز است این بی نیازي خداوند باعث می شود که وابسته به چیزي نباشد و کسی نتواند  46

وجود او را بگیرد و نابودش کند.
سخت
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در گزینه دوم بیان شده است که پدیده براي ادامه هستی خود نیازمند به این است که پدیده  آورنده اش مدام به او هستی ببخشد و این همان نیازمندي در بقاء

 دایرة شرك هم باال تر می رود. (عکس این مسئله هم برقرار است به این معنا که شرك

 به معناي «بی نیاز» است. خداوند بی نیاز است این بی نیازي خداوند باعث می شود که وابسته به چیزي نباشد و کسی نتواند
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کشاورز وقتی رابطۀ خود را با خدا مقایسه می کند و می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست در نتیجه در می یابد که زارع حقیقی و پرورش  47
دهندة اصلی زراعت او خداست و باید شکرگزار باشد. این موضوع بیانگر توحید بر موهبت است.

متوسط
دقت کنید که تقدیر چیزي وراي قانون مندي جهان نیست بلکه همان قانون مندي جهان خلقت است.  48

سخت
هر فردي متناسب با اعتقادات خویش مسیر زندگی خود را انتخاب و برهمان اساس رفتار می کند.  49

از آنجا که ایمان همۀ افراد یکسان نیست و داراي شدت و ضعف است، میزان این تأثیرگذاري نیز بستگی به درجۀ ایمان افراد به توحید و یکتاپرستی دارد.
متوسط

اگر قرار باشد همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوي خود را دنبال کنند و تنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند، شرك عملی در بعد اجتماعی به   50
وجود می آید. یکی از موارد توحید عملی در بعد فردي این است که انسان موحد در برابر سختی ها و مشکالت، صبور و استوار است.

متوسط
نماز، ستون خیمه ي دین و نشانه ي وفاداري ما به عهد خویش با خداست.  51

امام علی(ع) براي دریافت حقیقت تقوا مثالی بیان فرموده است: «... امّا مثل آدم هاي با تقوا، مثل سواري رانی است که بر اسب هاي رام سوار شده اند و گام اسب را در اختیار دارند و راه می پیمایند تا
اینکه وارد بهشت شوند.»

رهواري و مطیع بودن در انسان با تقوا به چه معناست؟ «تقوا» به معناي «حفاظت» و «نگهداري» است. انسان با تقوا خود نگهدار است و خود را از گناه حفاظت می کند.
متوسط

آراستگی به معناي «مرتبوضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این «و» است.  52
و در این باره پیامبر اکرم (ص) می فرماید: سبیل و موهاي بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛ زیرا این کار بر زیبایی شما می افزاید.

متوسط
، احزاب، زنان و دختران پیامبر اکرم (ص) و زنان مؤمنان را مخاطب قرار داده و می فرماید: «یدعین علیهنَّ من جالبیهنَّ؛ پوشش هاي قرآن کریم در آیۀ شریفۀ   53
خود را به خود نزدیک تر کنند» و علت آن را این گونه بیان می کند: «ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین؛ این براي آنکه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است»، پس مورد اذیت و

آزار افراد بی بندوبار هوسران قرار نگرفتن علت حفظ حجاب است.
سخت

 54

سخت
55  آراستگی به معناي «بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو» است.

 پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «خداي تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوي دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.»
متوسط

» پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند.» ، احزاب عبارت قزآنی: «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ در آیۀ شریفۀ   56
حدود پوشش را مشخص کرده و زنان را به رعایت آن دعوت کرده است. و اما در ادامۀ آیۀ عبارت قرآنی:«ذلک ان یعرفن فال یوذین ؛ این براي آنکه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار

نگیرند.» علت پوشش را بیان کرده است.
عالوه بر قرآن کریم، پیشوایان ما، حدود پوشش را مشخص کرده اند و ما را به رعایت آن دعوت کرده اند. مثال امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم

جایز است؟» فرمود: «چهره و دست تا مچ»
سخت

اثر روزه «لعلّکم تتّقون» است و تقوا معلول دوري از گناه است. یکی از مبطالت روزه فرو بردن تمام سر در آب است.  57
متوسط

خداوند در قرآن کریم عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند:  «ُقل ِان کنُتم ُتحّبون اهللا فاّتبعونی ُیحببُکم اهللا و  58
َیغفر َلُکم ُذنوَبکم و اُهللا غفوٌر رحیم:  بگو اگر خدا را دوست دارید (شرط)، از من پیروي کنید (مشروط)، تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.» 

در احادیث آمده است «خداوند بندة گناهکار توبه کننده را دوست دارد.»

): «خداوند کسی که جوانی اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد.» ) و ( رد گزینۀ (
سخت

 59
احساسان لطیف زن که بیانگر زیبایی هاي درونی وي است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است. براي حفظ همین نعمت است که خداوند احکام ویژه اي براي زن قرار داده، تا گوهر زیباي وجودش

از نگاه نا اهالن دور مانده و روح بلندش تحقیر نشود. عرضۀ نا به جاي زیبایی، به جاي گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد.
سخت

 60
استفراغ عمدي، سیگار کشیدن، استمناء، فرو بردن تمام بدن و سر در آب از مبطالت روزه است.

متوسط
آیا چیزي از آلبرت انیشتین نشنیده اي؟ حتمًا داري شوخی می کنی؟   61

در این سؤال از فعل کمکی must استفاده می کنیم زیرا احتمال قوي انجام کار با این فعل بیان می شود. با توجه به شواهد موجود در فعل must را برمی گزینیم.
سخت

شما نباید در اتوبوس سیگار بکشید. خالف قانون است.  62
حرف اضافه ي on براي روي یا داخل هواپیما - کشتی - اتوبوس و غیره

سخت

59

 امام علی (ع): « مبادا خود را برای جلب توجھ دیگران بیارایی کھ در
این صورت ناچار می شوی با انجام گناه بھ جنگ با خدا بروی».

امام صادق (ع): «لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی
نشانۀ سستی و ضعف دینداری فرد است ».

رابطۀ مستقیم میان عفاف و آراستگی

59
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از نگاه نا اهالن دور مانده و روح بلندش تحقیر نشود. عرضۀ نا به جاي زیبایی، به جاي گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد.

 را برمی گزینیم.
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وقتی آقاي اسمیت وارد اتاق شد، ظاهرًا عصبانی بود.   63
فعل جمله (look :به نظر رسیدن) یک فعل ربطی است و باید براي توصیف آن از صفت استفاده کنیم.

سخت
باید به یک دندان پزشک بروم. دندانم به شدت درد می کند.   64

براي توصیف فعل (ache: درد کردن) از قید استفاده می کنیم.
سخت

در انتهاي خیابان به دست راست بپیچ، سپس دقیقًا روبه روي شما خواهد بود.   65
حرف اضافه ي at براي مکان و in جزیی از in front of به معنی روبه روي است.

متوسط
او دو صندلی را براي کنسرت جمعه شب رزرو کرد.  66

حرف اضافه ي روز و یا قسمتی از روز که با خود روز شروع شود (on Friday night) می باشد.
متوسط

مردم نباید در هواپیما از گوشی هاي همراه استفاده کنند.   67
حرف اضافه اي که براي هواپیما استفاده می شود on می باشد.

متوسط
جهانگردهاي داخلی به بخش هاي مختلفی از کشورهاي خودشان سفر می کنند.  68

a: دیگر             b: خودشان             c: خارجی             d: اروپایی
متوسط

69  ممکن است مردم نظرات متفاوتی داشته باشند اما تو خودت باید کاري را انجام دهی که به نظرت بهترین است.
a: لذت بردن            b: به نظر رسیدن            c: اهدا کردن            d: انتخاب کردن

سخت
پیشنهادي براي اینکه چگونه به بهترین نحو مشکل را حل کنیم، وجود دارد؟  70

a: احساس، عاطفه              b: پیشنهاد               c: امکان               d: خالقیت
متوسط

آنها قادر به تولید دوباره نتایج آزمایش اول نبودند.  71

. قرارداد بستن

. مورد تاکید قرار دادن

. دوباره تولید کردن

. تبادل کردن
سخت

پرسش تاکیدي به ترافیک بزرگراه مربوط است.  72
کسی به من گفت که یک ترافیک (راهبندان) در بزرگراه اجیبارانگ وجود داشت ، اینطور نیست؟

متوسط
بتی معموَال آن تایم (وقت شناس) است، اما امشب او با نیم ساعت تاُخیر رسید.   73

متوسط
ما کارکنان بیشتر اختصاص داده شده نبودیم، بنابراین کمی به یادگیري در این کار پرداختیم.   74

- جسمی، فیزیکی 

- ساده 

- ترسیده
متوسط

این الیحه با یک راي موافق تصویب ( قبول ) شد .  75
-مجهول زمان گذشته ساده    

سخت
پلیس امیدوار بود که نشان دادن تصویر دختر گمشده در اخبار عالقه جدیدي به پروندة او ایجاد کند.   76

- کاهش دادن

- مقایسه کردن 

- مکث کردن
سخت

پس سوال این است: چیزهاي واقعا ابتدایی (بنیادي) کدامند؟ همان قالب هاي سازنده اساسی که جهان ما از آن ها ساخته می شود.  77

. ابتدایی، بنیادي . گران                         . نامعمول                                    . متوسط                           
سخت

ساختمان از نظر دسترسی به صندلی چرخدار خیلی خوب طراحی نشده است.  78
سخت

ترجمۀ جمله: «دلیلی در انحراف از موضوع اصلی به صورت مکرر نمی بینم. بیایید روي چیزهاي مهم متمرکز شویم، باشد؟»  79
نکتۀ مهم درسی

وقتی جمله با "Let's" یا "Let us" شروع شود، دنبالۀ سؤالی مناسب آن به صورت "shall we" خواهد بود.
متوسط
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پس سوال این است: چیزهاي واقعا ابتدایی (بنیادي) کدامند؟ همان قالب هاي سازنده اساسی که جهان ما از آن ها ساخته می شود.

ترجمۀ جمله: «دلیلی در انحراف از موضوع اصلی به صورت مکرر نمی بینم. بیایید روي چیزهاي مهم متمرکز شویم، باشد؟»
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ترجمۀ جمله: «مواظب نوع کاري که قصد دارید درگیرش بشوید، باشید. تنها چیزي که خیلی مهم است سالمتی شماست که ممکن است زیر فشار سنگین کار  80
شروع به از بین رفتن کند.»

) عمل ) سالمتی          ) قدرت      ) صبر     
متوسط
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