
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 1 آذر

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

چند واژه در داخل کمانک  نادرست معنی شده است  1
افالك (چرخ) - پیرایه (زیور) - رّزاق(پروردگار) - فاضل(فزونی) - خلّاق(آفریدگار) - کام (دهان) - ُرخسار(گونه) - تعلل(بهانه آوردن)

چهار سه دو یک

در متن زیر چند واژه ي مرکب وجود دارد؟  2
به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم نماي جوفروش نباشی و اگر از بیگانه نا ایمن شوي، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وي ایمن گردان.

چهار سه دو یک

مفهوم کدام عبارت در کمانک روبروي آن نادرست آمده است؟  3

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش خاصه قرابت خویش را. (حق شناسی)

پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار ولیکن به ایشان مولِع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی، عیب نیز بتوانی دید.( پیروي از پیران محترم)

اگر از بیگانه نا ایمن شوي، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وي ایمن گردان (عاقبت اندیشی)

 از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ َرسته باشی (طلب دانش)

کدام بیت مفهوم مقابل ابیات گزینه هاي دیگر است؟  4

 داستانی است که بر هر سر بازاري هست عشق سعدي نه حدیثی است که پنهان ماند

 شکر خدا که سّر دلش در زبان گرفت افشاي راز خلوتیان خواست کرد شمع

 بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

 می گویم و بعد از من گویند به دوران ها گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

تمامی بیت ها به جز بیت ..................  با هم قرابت معنایی دارند.  5

  پس سخن کوتاه باید والسالم در نیابد حال پخته هیچ خام  

 آنچه جگرسوزه بود، باز جگرسازه شود راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود

  گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم اي که میان جان من تلقین شعرم می کنی

  تا عرضه دارم از دوست در حضرتت پیامی وان گاه گوش خود را بگشاي و باش خاموش

کدام گزینه درباره ي « اسرارالتوحید» درست است؟  6

نثر مسّجع دارد. نوشته ي محمدبن منور  است. نثر مصنوع و متکلف دارد. اثري از ابوسعید ابی الخیر است.

در کدام گزینه اجزاي جمله تغییر کرده است؟  7

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

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

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

این عوعو سگان شما نیز بگذرد   در مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت

واژة «َزهره در» در مصراع «دیده سیه کرده شده زهره در» به چه معناست؟  8

بی لیاقت کم جرأت خشمگین ترسناك

از بین گروه کلمات (قفا - غلغله زن - فرج - مهرکه - مفتاح) کدام واژه با غلط امالیی نوشته شده است؟  9

مفتاح مهرکه غلغله زن قفا

1

بی لیاقت

مفتاح
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بیت زیر با کدام یک از گزینه ها تناسب معنایی دارد؟   10
 عجایب نقش ها سازي سوي خاك»  «فروغ رویت اندازي سوي خاك

 اي بی خبر ز لذت شرب مدام ما  ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

 یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد  این همه عکس می و نقش نگارین که نمود

 که عاجز اوفتاد اندر کِف خاك  کجا وصف تو دانا کرد ادراك

 در هیچ مکان تو را نشان نتوان داد  با این که ز تو هیچ مکان خالی نیست

واژه اي به معناي «طمعکار» با کدام امال درست است؟  11

مولعه موله مولح مولع

کدام بیت با سایر ابیات تفاوت مفهومی دارد؟  12

 عیب خود را از زبان دشمنان باید شنید  دوستان را دیده هاي عیب بین پوشیده است

 عیب خود می پوشد از چشم خالیق عیب پوش  پردة مردم دریدن پردة عیب خود است

 مباش آینۀ عیب دیگران زنهار  به عیب خویش بپرداز تا شوي بی عیب

 چون رسد نوبت به عیب خلق، ستاریم ما  با هزاران چشم می جوییم عیب خویش را

کدام فعل مشّخص شده مضارع اخباري است؟  13

جانم ار مالک غم هاي محبّت گردد / من گدا گردم و نامش به داللت برود               گردد

فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن / که رو از شرم آن خورشید در دیوار می آورد           می آورد

شکر خدا که باز در این اوج بارگاه / طاووس عرش می شنود صیت شهپرم                می شنود

شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل / مملوك این جنابم و مسکین این درم             رسانم

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟  14

گفت: اي خواجه این تاس را بگیر تا من دوگانه اي بگذارم.

چون کار از حد گذشت خواجه سر در مسجد کرد تا ببیند که کیست که او را نمی هلد.

یکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مراقبت مستغرق گشته.

گفتم از این بوستان که بودي ما را چه تحفه کرامت کردي؟

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد / گفتا: مگوي با کس تا وقت آن درآید» قرابت معنایی ندارد؟  15

 جنگ بگذار آشتی کن آشتی  من ندارم طاقت آزار تو

 اي آفتاب هر چه کنی بنده پروري است  دشنام یا دعاي تو در حق من یکی است

 باشد که تفرج بکنم دست و کمانت  یک روز عنایت کن و تیري به من انداز

 یک ساعتم بگنجان در سایۀ عنایت  اي آفتاب خوبان می جوشد اندرونم غم

در کدام بیت «پرسش انکاري» به چشم نمی خورد؟  16

تو عشق میان من و میهن من؟ کجا می توانی ز قلبم ربایی

کجا به کوي حقیقت گذر توانی کرد؟  تو کز سراي طبیعت نمی روي بیرون

کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها؟ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟

هیچ واژه اي با ساختمان غیرساده در عبارت زیر نیست که نقش دستوري .................. داشته باشد.  17
«قّصه ي حال یوسف را نیک نه از حسِن صورِت او گفت، بلکه از حسِن سیرِت او گفت؛ زیرا که نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکورو و نیز گفت تا عالمیان

بدانند که هرگز کید کاید با خواست خداونِد غیب دان برابر نیاید.»

متّمم نهاد صفت بیانی مفعول
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ی نظام جدید 1 آذر
عموم
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ه ي حال یوسف را نیک نه از حسِن صورِت او گفت، بلکه از حسِن سیرِت او گفت؛ زیرا که نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکورو و نیز گفت تا عالمیان

ممتمممتّمم

www.alirezaafshar.org



َعیِّن الصحیح فی األمِر؟  21

َتْنِزالِن: اَْنِزال   َتْکُتْبَن: اُْکُتْبَن َتْعَلِمیَن: إعلِمیَن َتْفَتُحوَن: اَفتحوا

22  َعیِّن ُمضاُف و مضاٌف إلیه:

  المعلُم المؤمُن.  أشجاٌر جمیلٌۀ.   الدنیا َمزرعُۀ اآلخرِة.  الصّیادون حفروا بئراً.  

حیحفی الترجمۀ: َعیَّن الصَّ  23

و ُیَنزل منه الَمَطر.   ابر بخاري است در هوا که از آن باران می بارد: الغیم بخاٌر فی الجَّ شاخه هاي درختان در بهار تروتازه است:  َغصن األشجار فی الربیع نَْضرة.  

ساعت  به مدرسه می روم: اَذَهُب اِلی المدرسۀ فی الساعۀ الثامنۀ و النصف.    براي شما نامه اي خواهیم نوشت:  سوف اُکتب لکم رسالًۀ.  

24  َعیِّن الفاعل لیس ضمیر مستترًا:

 َیْعِرُف الُمَعلمیَن بأعمالهم.  هو َیْدرُس درَسُه.  اُْکُتْب هذا الّدْرَس.  هم َیْدرسوَن درَسُهم. 

در کدام گزینه مفعول به نیست؟  25

ال باَب المضِع.  هو َیْفَرُح لَِنجاِح َصدیِقِه   َفَحَص الطبیُب الماهُر المریَض.  ُیعالُِج األطباء بعَض األمراِض بأالعشاِب.  اَْغَلَق الُعمُّ

حیح فی التِّرجمۀ إلی العربّیۀ:«اي ُگشاینده ي درها! بر تو توّکل کردیم، پس بر ما رحم کن!» 26  َعّین الصَّ

 یا ُمفتِّح األبواب! نتوّکل علیَک فارَحمی علینا!  یا ُمفتح األبواب! توّکلنا علیَک فارَحم علینا! 

 یا ُمفتِّح األبواب! توّکلنا علیَک فارَحم علینا!  یا ُمفتح األبواب! نتوکُّل علیَک فارَحمی علینا! 

27  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ
«لّما دخَل التُّالمیذ إلی المدرسۀ الجدیدِة جاؤوهم بالوردِة!»:

زمانی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید داخل شدند، با گل آمدند! هنگامی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید وارد شدند، براي آن ها گل آوردند!

زمانی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید وارد شدند، به آن ها گل دادند! هنگام داخل شدن دانش آموزان به مدرسۀ جدید، آن ها گل آوردند!

28  َعّین الفعل الّذي یختلُف عدد حروفه الّزائدة عن البقّیۀ:

ُم هؤالء الّتالمیذ؟   ر قلوبنا بنور اإلیمان!   َمْن ُیَعلِّ  الّلهمَّ نَوِّ

 هل أنَت ُتطالُِع ُکُتبی فی حیاتک؟   القانون إشَتمل جهات مختلفۀ من حیاة اإلنسان!  

کدام بیت با عبارات زیر نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟  18
«بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بِنگردي، که بزرگان به هر حّق و باطلی از جاي نشوند و هر شادي که بازگشت آن به غم است، آن را

شادي مشمر و به وقت نومیدي امیدوارتر باش و نومیدي را در امید، بسته دان و امید را در نومیدي.»

انده مخور که بی خبر این نیز بگذرد ار دور روزگار نه بر وفق راي توست

شادي است که او را سر و برگ سفري هست  هرگز قدري غم ز دلم دور نبوده است

همه از تو خوش بود اي صنم چه جفا کنی چه وفا کنی  ز تو گر تفّقد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم        

مردن و زیستن مردم بی باك یکی است ما که از خویش گذشتیم چه هجران چه وصال      

چند تا از واژه هاي زیر نادرست معنا شده است؟  19
«جولقی: ژنده پوش/ حاذق: چیره دست/ زبون: ناتوان/ ندامت: تأّسف/ ارتجاًال: قطعًا / بدسگال: بداندیش/ پالس: جامه اي کم ارزش/ عربده: نعره/

سرگین: فضلۀ برخی چهارپایان/ اوان: طنین»

یکی دو تا سه تا چهار تا

در کدام بیت نادرستی امالیی وجود ندارد؟  20

 با چرخ چه معنی است جدل پیوستن  از چنگ غزا همی چو نتوان َجستن

 دست اگر کوتاه شد آهم رثا خواهد شدن  بی تالفی نیست شوقم در تگ و پوي وصال

 روح پاك اندر جوار لطف رب العالمین  غالب مجروح اگر در خاك و خون غلتد چه باك

 لیک کی بینند آن را طاغیان  زین نمط دارند بر خود صد نشان

7 30
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زمانی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید داخل شدند، با گل آمدند!

زمانی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید وارد شدند، به آن ها گل دادند!

مل جهات مختلفۀ من حیاة اإلنسان!  
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29  عیِّن الّصحیح لتوضیح المفردات:

  .................. هو بخاٌر فی الجّو الّذي الیخُرج من المطر. (الغیم)   .................. حجر جمیل و رخیص ذو الّلون األبیض. (الُدّر) 

مس)   .................. هو اإلنسان الّذي یعیش فی بقعۀ غیر معّینۀ. (المواطن)    .................. نجم تدور األرض حولها و ضیاُئها من نفسها. (الشَّ

30  عیِّن الّصحیح فی معدود األعداد:

ْمُت علی َخمسِۀ رجاٍل فی الّسوق.  أَخذت ثالَث جائزة مَن المدیِر.  َحِفْظُت بَیتیِن اِثَنَتیِن فی المکتبۀ.   لَِعَب أَحَد َعَشَر العبیَن فی الَملَعِب.  َسلَّ

31  عّین َیشَتمُل علی فعل الّنهی و األمر بالّترتیب:

رس و المدرسَۀ.  جرة»  لماذا ال َیْدُرُس أولئَک الطّالب؟ ألنّهم َتَرکوا الدَّ اء: «ال َتقَربا هذه الشَّ  قال اهللا ِآلدَم و حوَّ

 َتبَحث الطالباُت عن طریٍق سهٍل لهذا األمر َفاعملی بأْحَسن طریقٍۀ.  التنُظروا إلی کثرة صالِتِهم و لکن اُنُظروا إلی صدق الحدیث. 

32  ما هو الّصحیح:

 َطَبخت اولئک الّنساء المؤمنات لَنا أطعمۀ لذیذًة!: آن زنانی که مؤمن اند، براي ما غذاهایی لذیذ پخته اند!

َنۀ اإلیرانّیۀ، فصل الَّشتاء!: فصل چهارم در سال ایرانی، فصل زمستان است!  الفصل الّرابع فی السَّ

جل حدیقًۀ کبیرًة لَولَدیه!: آن مرد براي فرزندش باغ بزرگی به ارث گذاشت! ث ذلک الرَّ  َورَّ

هبّیۀ للفائزین؟!:  چه کسی با این هدایاي طالیی براي برندگان آمد؟!  َمن جاَء بِهذه الهدایا الذَّ

حیح فی الّترجمۀ:  33  عیِّن الصَّ
  «سَیسترجع مدیر المکتبۀ کتبًا أخذُت من هناَك للمطالعۀ بعد خمسۀ عشر یومًا!» مدیر...

کتابخانه کتاب هایی را که از آن جا براي مطالعه گرفته ام، پانزده روز بعد پس خواهد گرفت! کتابخانه کتاب هایی را که پانزده روز پیش از آن جا گرفته بودم تا بخوانم، پس گرفت!

کتابخانه کتابی را که از آن ها براي مطالعه گرفته ام، پنج روز بعد پس خواهد گرفت! یک کتابخانه کتاب هایی را که براي مطالعه از آن جا گرفته بودم، بعد پانزده روز پس گرفت!

.» َعیِّن الِفعَلْیِن الُمناِسَبْین لِلفراَغْیِن. سۀ و لکنَّها .................. صوَتُهنَّ 34  «اولئک الَْبناُت .................. الْمدرَّ

َسألُتنَّ - ما َسِمَعْت َسأْلَن - َسِمَعْت َسأْلَن - ما َسِمَعْت َسألََْت - ما َسِمْعَن

حیح: ِن غیَر الصَّ 35  َعیِّ

ّبیَِّۀ.   یور َتْعِرُف األعشاَب الطِّ ب ُمْجَتِهدوَن.   بَعُض: فاعل   بَعُض الطِّ الُّ   ُمجَتهدون: َخَبر    هؤالِء الطُّ

هّم! إْجَعْل عاِقَبَۀ أْمِرنا َخیراً.     ِك: مفعول   شاَهَدِك فی الطریق.    أْمِر: مضاٌف إلیه   اللُّ

حیح. 36  َ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 

َتْیِن: ِن الَکِلَمَتْیِن الُمتضادَّ 37  َعیِّ

َم - َدَفَع   اِْسَتَلَم - َسَتَر  أکثَر - َأَکَبر  َکَتَم - َأْظَهَر  َسلَّ

38  ِانَْتَخِب الَْخَبَر الُمناِسَب: «َمسؤوُل َتنظیِف الُْغَرِف .................. .»

ُح ُکلَّ شیٍء.  فیها نواِقُص.   َیتَِّصَل بِاْلُمشِرِف.  لَیَست فی اْلُفْنُدِق.  َسُنَصلَّ

حیحۀ: «ُعَلماُء الِبالد الُمسِلموَن َیعَتِقدوَن أنَّ لِکلِّ َشیٍء َیحُدُث ِحکمًۀ ُربَّما نحن ال ندرکها!».  39  عّین الّترجمۀ الصَّ

علماي کشورهاي اسالمی بر این باورند که هر چیزي که اتفاق افتاده است حکمتی دارد ولی درك نمی شود!

دانشمندان مسلمان کشور بر این باورند که هر چیزي که اتفاق می افتد حکمتی دارد که شاید درك نگردد!

دانشمندان مسلمان کشور معتقدند که هر چیزي که رخ می دهد حکمتی دارد و چه بسا ما آن را درك نمی کنیم!

حکیمان کشورهاي مسلمان معتقدند که در هر چیزي که رخ داده  حکمتی است، گرچه ما آن را درك نمی کنیم!

عّین أکثر موافقًا للمفهوم: «َمْن َعِمَل ِمنکم سُوءًا بجهالۀ ُثمَّ تاَب ِمن بَْعِده و أصلح فأنَّه غفور رحیم»  40

مشو نومید از ظلمی که کردي / که دریاي کرم توبه پذیریست بشارت بر به کوي می فروشان / که حافظ توبه از زهد ریا کرد

بخور شراب انابت بساز قرص ورع / ز توبه ساز تو معجون غذا ز استغفار هزار توبه و سوگند بشکنند آن دم /  که غمزه هاي دالرام طبل حسن زنند
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مشو نومید از ظلمی که کردي / که دریاي کرم توبه پذیریست

بخور شراب انابت بساز قرص ورع / ز توبه ساز تو معجون غذا ز استغفار
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منظور از کلمه ي «توّفی» در قرآن کریم ، چیست؟ و براي اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است؟  41

دریافت تمام و کمال نفس – بعد غیر مجرد انسان  دریافت تمام و کمال نفس – بعد مجرد انسان 

جهان پس از مرگ – بعد غیر مجرد انسان جهان پس از مرگ - بعد مجرد انسان 

پیامبر عظیم الشان اسالم .................. را موجب رستگاري و نجات انسان می شمردند و اسوه بودن در اموري است که ..................  42

انجام واجبات و ترك محرمات - به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می کند. پیروي از اهل بیت (ع) -  به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می کند.

پیروي از اهل بیت (ع) - همواره براي بشر خوب و با ارزش است. انجام واجبات و ترك محرمات - همواره براي بشر خوب و با ارزش است.

این کالم حضرت امام خمینی(ره) به مسلمانان جهان که سفارش «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت  43
و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند» موضوع .................. را دریافت می کنیم و دینداري با .................. آغاز می شود و .................. را به دنبال

دارد.

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - برائت از دشمنان - دوستی با خدا

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - دوستی با خدا - برائت و بیزاري از دشمنان خدا

دوستی با دوستان خدا - دوستی با خدا - برائت و بیزاري از دشمنان خدا

دوستی با دوستان خدا - برائت از دشمنان - دوستی با خدا

با توجه به رتبه بندي اهداف براي انتخاب صحیح و دل بستن به آن ها، کدام یک از گزینه هاي زیر، صحیح ترین مفهوم را به ذهن متبادر می سازد؟  44

اهداف پایان پذیر، ما را از رسیدن به اهداف اصلی باز می دارند. تنها اهداف پایان ناپذیر براي زندگی ما ضروري هستند.

دلبستگی به اهداف فرعی نباید مانع رسیدن به اهداف اصلی شود. دلبستگی به اهداف فرعی باید بتواند مانع رسیدن به اهداف اصلی شود.

به ترتیب «بی ارزش شدن زندگی» و «انرژي فوق العاده»، پیامد کدام نگرش در مورد معاد است؟  45

منکران - منکران معتقدان - معتقدان معتقدان - منکران منکران - معتقدان

آنچه موجب می شود مردم در روز قیامت همچون افراد مست به نظر برسند چیست و مصداقی از صعب بودن روز قیامت در کدام آیه ترسیم  46
گشته است؟

سختی عذاب الهی - «ِکَراًما َکاِتِبیَن َیْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن»  هیبت روز قیامت - «َوِإنَّ َعَلْیُکْم لََحاِفِظیَن ِکَراًما َکاِتِبیَن» 

ْرُض َو اْلِجباُل»  هیبت روز قیامت - «َیْوَم َتْرُجُف اْألَ ُمَنا َأْیِدیِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم»  سختی عذاب الهی - «ُتَکلِّ

کلمۀ توحید در جملۀ  «الاله اّال اهللا» خالصه می شود به ترتیب بر دو رکن .................. و .................. استوار است.  47

بیزاري – تبّري اشتیاق – تنّفر تبّري - تولّی حّب – بغض

از دقت در پیام ترجمۀ آیه  شریفه   «آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» و آیه  شریفه   «خداست که بادها را می فرستد تا ابرها  48
را برانگیزد، سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین
گونه است.»، به ترتیب ..................  و  .................. برپایی رستاخیز، مفهوم می گردد که «عادالنه بودن نظام آفرینش»، پیام آیۀ شریفۀ  ..................  است.

(با تغییر) 

ضرورت - امکان - دوم امکان - ضرورت - دوم ضرورت - امکان - نخست   امکان - ضرورت - نخست

با توجه به آیۀ شریفۀ «حتی ِاذا جاء احدهم الموت قال َرّب ارجعون لعّلی اعمُل صالحًا فی ما ترکت...» کدام مطلب مفهوم نمی گردد؟ (با تغییر)  49

انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درك می کند. انسان در جهان آخرت اختیار ندارد، ولی بساط تکلیف باز است.

انسان ها در هنگام مرگ از آگاهی بیش تري برخوردار هستند. انسان پس از مرگ وارد عالم  برزخ می شود و تا قیامت در آن جا است.

قرآن مجید می فرماید: «دوزخیان پس از آن که دچار عذاب شدند، نالۀ حسرتشان برمی خیزد و می گویند .................. » (با تغییر)  50

دیگران مقصر هستند، شیطان، بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. ما را از این جا بیرون بر که اگر ما به دنبا بازگردیم عمل صالح انجام می دهیم.

اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت می کردیم. به نگهبانان جهنم رو می آوریم تا آن ها براي ما از خداوند تخفیف بگیرند.

بر اساس آیات قرآن کریم بهشت داراي هشت در است و از یک در .................. و از در دیگر .................. وارد می شوند.  51

پیامبران و امامان – صالحان پیامبران و صالحان – شهیدان پیامبران و شهیدان – صالحان پیامبران و صدیقان – شهیدان
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انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درك می کند.

انسان ها در هنگام مرگ از آگاهی بیش تري برخوردار هستند.

قرآن مجید می فرماید: «دوزخیان پس از آن که دچار عذاب شدند، نالۀ حسرتشان برمی خیزد و می گویند .................. » (با تغییر)  

دیگران مقصر هستند، شیطان، بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند.

اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت می کردیم.

بر اساس آیات قرآن کریم بهشت داراي هشت در است و از یک در .................. و از در دیگر .................. وارد می شوند.  

–پیامبران و امامان –پیامبران و امامان – صالحان
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عبارت «اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید»  در عالم   .................. به   .................. که گویا  .................. می باشند، خطاب  52
می شود. (با تغییر)

برزخ - مکّذبین به آیات الهی - همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیر را تکذیب می کردیم.

برزخ - بدکاران معّذب به عقوبت - در زمان توانگري و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند.

قیامت - بدکاران معّذب به عقوبت - همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیر را تکذیب می کردیم.

قیامت - مکّذبین به آیات الهی - در زمان توانگري و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند.

مخاطب، «خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و براي همیشه در آن زندگی کنید.» .................. اند، و جملۀ  «خداي را سپاس که حزن و اندوه را از ما  53
زدوده و از رنج و درماندگی، دور کرده است.» از زبان  .................. است. (با تغییر)

نیکوکاران - طیبین طیبین - طیبین نیکوکاران - نیکوکاران طیبین - نیکوکاران

با توجه به فرمایش خداوند از زبان منکران معاد، در سورة مبارکۀ یس، «گفت: کیست این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» کدام  54
موضوعات مفهوم می گردد؟

اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان- امکان معاد اشاره به پیدایش نخستین انسان- ضرورت معاد

اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان- ضرورت معاد اشاره به پیدایش نخستین انسان- امکان معاد

اگر پرسیده شود: «پیامبر (ص) انسانی معصوم است؛ چگونه می توان ایشان را اسوه قرار داد و چگونه باید عمل کنیم؟» در پاسخ چه می گوییم؟  55

باید ایشان را اسوة خویش قرار دهیم و همانند ایشان عمل کنیم.

چون می دانیم هرکاري که انجام می دهند مطابق دستورات الهی است، لذا باید عین ایشان عمل کنیم.

باید خویش را به روش ایشان نزدیکتر کنیم و در حّد توان پیروي کنیم.

باید در حد ایشان عمل کنیم و راه و روش آنان را انجام دهیم.

قرآن کریم در مورد پاداش راستگویان کدام یک را بیان می کند و تعبیر قرآن کریم از وسعت بهشت چه می باشد؟  56

براي آن ها باغ هایی از بهشت است. - وسعت آن بی انتها و تمام نشدنی است.

آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند. - وسعت آن بی انتها و تمام نشدنی است.

براي آنان باغ هایی از بهشت است. - وسعت آن آسما ن ها و زمین است.

آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند. - وسعت آن آسمان ها و زمین است.

بیت «تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاري صعبت بر راه» با کدام یک از قوانین زیر ارتباط دارد و کدام آیۀ شریفه مؤّکد این مطلب  57
است؟

لزوم دفع خطر احتمالی -  «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ» 

معاد الزمۀ عدل الهی -  «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ» 

لزوم دفع خطر احتمالی  -  «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض» 

معاد الزمۀ عدل الهی -  «ان نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض» 

در مسیر رسیدن به قرب الهی بعد از مراقبت، نوبت .................. است تا .................. و قرآن کریم تعبیر اسوة نیکو را براي  .................. به کار  58
برده است.

محاسبه - ثمرات موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - اهل بیت (ع) ارزیابی - ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود- اهل بیت (ع)

محاسبه - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - پیامبر (ص)  ارزیابی - ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود- پیامبر (ص)

کدام عبارت، رابطۀ میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت مفهوم کدام آیه را تبیین و تأکید می نماید؟  59

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ

 «ِ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

 «ِ  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ
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 ارزیابی - ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود- اهل بیت (ع)

محاسبه - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - پیامبر (ص)

کدام عبارت، رابطۀ میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت مفهوم کدام آیه را تبیین و تأکید می نماید؟  
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61  Which one of the following sentences is grammatically wrong?

What will they buy next week? Who is he going to the town with?

Who will he visit the museum? How are you going to travel?

62  We are making new buildings for the animals in the city zoo. I think  .................. are going to love
them.

the visitors the police the counties the dolphins  

63  The letter is somewhere  .................. these papers on her desk.

among around just  about

64  The bed was hard, but it was better than  ..................   .

something  nothing everything anything

65  We usually .................. a two-week winter holiday in Kish Island every year.

will take   are going to take take took

66  She drives the least carefully of all my friends. All my other friends drive much  .................. .

less carefully more carefully the most carefully the least carefully

67  He is a hard – working student. I can’t work as hard as .................. .

him he his himself

68  I  .................. you know what you're doing.

am hoping was hoping will hope hope

69  Everyone was talking but stopped  .................. Mr. Smith arrived.

at that time the moment in time next time

70  Do you boys think you can do this  .................. ?

yourself themselves ourselves yourselves

71  People  .................. according to their own understanding of situations.

observe develop narrate behave

72  Everyone respected the young man because he always  .................. in a friendly way.

fought sought observed behaved

73  Fortunately, his father is going to   .................. smoking. He is also planning to start going to the
gym.

continue burn quit hit

74  The .................. pictures of the past memories made her cry at her miserable life.

dangerous strange great dark

75  I was .................. warned not to work so hard.

repeatedly poorly peacefully successfully

سرنوشت ابدي انسان ها بر چه اساسی تعیین می شود و براي دستیابی به موفقیت در این مسیر، به ترتیب چه اقداماتی الزم است؟  60

اهداف انتخاب شده - توکل و عزم رفتار انسان ها در دنیا - توکل و عزم

اهداف انتخاب شده - مراقبت و محاسبه رفتار انسان ها در دنیا - مراقبت و محاسبه
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73  Fortunately, his father is going to   .................. smoking. He is also planning to start going to the73  Fortunately, his father is going to   .................. smoking. He is also planning to start going to the73  Fortunately, his father is going to   .................. smoking. He is also planning to start going to the
gym.

continue

74  The .................. pictures of the past memories made her cry at her miserable life.74  The .................. pictures of the past memories made her cry at her miserable life.74  The .................. pictures of the past memories made her cry at her miserable life.

dangerous

75  I was .................. warned not to work so hard.75  I was .................. warned not to work so hard.75  I was .................. warned not to work so hard.

repeatedly
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76  After seven years hard-working he finally became a careful .................. .

physician physic pity pigeon

77  A storm hit Tokyo on Wednesday with .................. winds and .................. rains stopping public
transportation.

heavy - heavy strong- heavy strong - strong heavy - strong

78  She can`t go out to work because she has to stay at home to .................. her elderly mother.

hug look for care for bring up 

79  After the war between two neighboring countries came to an end, a lot of mass  .................. were
found by the local people.

problems stories pains graves

80  I am sorry to say so, but    ..................    of all is that they have grown used to this pattern of
behavior.

things worst  worse things  the worst thing  the worst of things 
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» رّزاق: بسیار روزي دهنده -  فاضل: فزونی یابنده پاسخ: گزینه ي«  1
متوسط

واژگان مرکب: گندم نما ، جوفروش / توضح: «ي» میان گندم نما و جو فروش، واج میانجی است که براي کسرة اضافه بعد از «الف» آمده است.  2
متوسط

» مفهوم عبارت احترام بر پیران و واقع بینی و دوري از شیفتگی است. »  3
سخت

مفهوم متضاد (مقابل) پنهان داشتن راز عشق است ولی مفهوم ابیات دیگر افشاي راز عشق است.  4
سخت

مفهوم بیت تأکید بر سخن گفتن است و خاموشی را شکستن فرمان معشوق می داند ولی گزینه هاي دیگر بر خاموشی و سکوت دعوت می کنند.  5
سخت

اسرار التوحید از محّمد بن منّور است.  6
آسان

آب اجل هست گلوگیر خاص و عام.  آب اجل گلوگیر خاص و عام هست.  7
متوسط

َزهره در: ترسناك  8
آسان

معرکه با این امال درست است.  9
آسان

مفهوم صورت سؤال: پرتوي روي خداوند بر روي زمین باعث ایجاد تمام موجودات و عجایب عالم می گردد. شاعر در گزینۀ  نیز می گوید تمام این عظمت و  10
عجایب که در عالم مشاهده می شود فقط یک پرتو از نور خداوندي است.

نکته: ساقی در ادبیات عرفانی منظور خداوند و راهنماست.
متوسط

«مولع» از «ولع» می آید بنابراین با این امال درست است.  11
آسان

مفهوم مشترك سایر ابیات: باید عیب هاي خود را ببینیم و عیب هاي دیگران را بر زبان نیاوریم.  12

) دوستان از بیان عیب هاي ما خودداري می کنند، باید عیب هاي خود را از زبان دشمنانمان بشنویم.
متوسط

تکلیف گزینۀ  که کامًال مشخص است چون اصًال زمان ماضی است آن هم از نوع استمراري، گزینه هاي  و  هم با خواندن ابیات متوجه می شویم در معناي  13
؛ طاووس عرش چیست (آوازه) شهپرم را می شنود. بگردد و برسانم هستند که هر دو می شوند مضارع التزامی پس جواب به راحتی می شود گزینۀ 

سخت
«بگزارم» با این امال به معناي «ادا کردن» و صحیح است.  14

آسان
مفهوم بیت سؤال: طلب لطف و مهربانی از سمت معشوق به قلِب عاشق بیچاره است، این مفهوم در گزینه هاي  و  و  دیده می شود، اما گزینۀ  می گوید:  15

هرچه از سمت معشوق به عاشق برسد لطف است و خیر و برکت.
متوسط

» شاعر فقط سؤالی براي درگیرکردن ذهن » در پاسخ به سؤاالت مطرح شده می توان تکذیب و یا انکار را متوجه شد اما در گزینۀ « » و « » و « در گزینه هاي «  16
مخاطب با حقیقت حیات آدمی مطرح کرده است.

سخت
در عبارت سؤال «قصه» مفعول است که ساختاري ساده دارد.  17

نیکوخو   مرکب (نهاد)، نیکورو   مرکب (متمم)

عالمیان   وندي (نهاد)، غیب دان   مرکب (صفت)
سخت

مفهوم عبارت صورت سؤال این است که آدم دانا هیچ وقت از سختی هاي روزگار عصبانی و ناراحت نمی شود؛ چرا که می داند باألخره همۀ سختی ها می گذرند و  18

راحتی و آسایش با داشتن امید به سراغ انسان می آید. این مفهوم تنها در گزینۀ  دیده می شود.
مفهوم گزینه هاي دیگر:

) شاعر زندگی اش را همیشه غمگین و به دور از شادي می داند.

) عاشق بین جور و جفا و دلجویی و محبت معشوق فرقی نمی بیند و هر چیزي را که از سمت معشوق برایش فرستاده شود عین عنایت می داند؛ چه جفا و ظلم، چه محبت.

) انسان هاي ازخودگذشته ترسی از سختی ها و مشکالت و حتی مرگ ندارند.
متوسط

دو واژه موجود است که نادرست معنا شده است:  19

 -  ارتجاًال : بی درنگ - بدون اندیشه /  - اوان: وقت - هنگام
متوسط

2

2

2

1

214
3

1342

1234

1

2

3

4

12
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مفهوم عبارت صورت سؤال این است که آدم دانا هیچ وقت از سختی هاي روزگار عصبانی و ناراحت نمی شود؛ چرا که می داند باألخره همۀ سختی ها می گذرند و

) عاشق بین جور و جفا و دلجویی و محبت معشوق فرقی نمی بیند و هر چیزي را که از سمت معشوق برایش فرستاده شود عین عنایت می داند؛ چه جفا و ظلم، چه محبت.
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امالي درست واژه هاي نادرست امالیی:  20

) غالب  قالب ) رثا  رسا /  ) غزا  قضا / 
آسان

سؤال از ما می خواهد که افعال داده شده را به أمر همان صیغه تبدیل کنیم.  21
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

» «َافْتحوا» درست است و همزه باید با کسره بیاید و فتحه نادرست است. (ِافتحوا) در گزینۀ «

» «ِاْعَلِمی» درست است و باید حرف نون حذف شود.  در گزینۀ «

» «ِانزال» درست و آوردن همزه با فتحه نادرست است.   در گزینۀ «
متوسط

» است که مزرعۀ (مضاف) و اآلخرة (مضاف إلیه) است.  تنها گزینه اي که مضاف و مضاف إلیه دارد، گزینۀ «  22
آسان

بررسی نادرستی گزینه ها:  23

: ُغصن         غصون (شاخه ها)

: سوف أکتب         سوف نکُتُب (متکلّم مع الغیر)

: الثامنۀ و النصف     السابعۀ و النصف
متوسط

»: «انَت» مستتر فاعل است. »: «هو» مستتر و در گزینه ي « »: «هم» مستتر، در گزینه ي « در این گزینه واو فاعل ضمیر بارز است، ولی در گزینه ي «  24
آسان

»: «باَب» مفعولٌ به است. »: َ«بعَض» در گزینه ي « »: «المریَض» و در گزینه ي « در این گزینه مفعول وجود ندارد ولی در گزینه ي «  25
آسان

) نتوّکل به معناي توّکل می کنیم است که مضارع و نادرست است. در گزینه هاي ( و   26

: «ُمفتَّْح» آمده است که ما به اسم فاعل و ُمفتِّْح نیاز داریم. در گزینۀ 
متوسط

«لّما»: هنگامی که، زمانی که / «دخل»: داخل شدند، وارد شدند / «إلی المدرسۀ الجدیدة»: به مدرسۀ جدید / «جاؤوهم بالوردة»: برایشان گل آورند.  27
» بعد آن، متعّدي شده و «آورد» ترجمه می شود. ـِ نکتۀ مهم درسی: همانطور که می دانید، فعل «جاء» به معنی «آمد» و فعلی الزم است که با آوردن حرف اضافۀ «ب

سخت
«إشَتَمَل» دو حرف زائد دارد (ا - ت)، در حالیکه سایر گزینه ها تنها یک حرف زائد دارند.  28

تشریح گزینه هاي دیگر

»: ماضی «نوِّر»، «نوََّر» است که یک حرف زائد دارد. گزینۀ «

»: ماضی «یَُعلِّم»، «َعلََّم» است که یک حرف زائد دارد. گزینۀ «

»: ماضی «تطالع»، «طالََع» است که یک حرف زائد دارد. گزینۀ «
نکته: براي بررسی تعداد حروف زائد هر فعلی، باید به شکل «سوم شخص مفرد ماضی» آن توّجه کنیم.

سخت
ستاره اي است که زمین پیرامون آن می گردد و نورش از خودش است. (خورشید)  29

تشریح دیگر گزینه ها:

»: آن بخاري در هوا است که از آن باران بیرون نمی آید. (ابر) گزینۀ «

»: سنگی زیبا و ارزان داراي رنگ سفید است. (مروارید)  گزینۀ «

: او انسانی است که در زمینی نامعیّن زندگی می کند. (شهروند)  گزینۀ «
آسان

تشریح دیگر گزینه ها:  30

» به صورت مفرد و با تنوین «ـٌـ» می آید؛ العبًا. »: معدود اعداد « و  گزینۀ «

» به صورت جمع می آید؛ (جوائز) »: معدود عدد « گزینۀ «

»: «بیتیِن» مثناي مذکر است و عدد آن نیز به صورت مذّکر (ِاثَنیِن) می آید. گزینۀ «
سخت

«ال تنُظروا»: نگاه نکنید (فعل نهی جمع مذّکر مخاطب)، «اُنُظروا»: نگاه کنید (فعل أمر جمع مذّکر مخاطب) که به ترتیب شامل فعل نهی و امر می شود.  31
آسان

: آن زنان مؤمن براي ما غذاهاي لذیذي پختند. گزینۀ   32

: آن مرد باغی بزرگ را براي  پسرش به ارث گذاشت. گزینۀ 

: چه کسی این هدایاي طالیی را براي برندگان آورد. گزینۀ 
متوسط

«َسَیسَترِجُع» پس خواهد گرفت / «المکتبۀ»: کتابخانه / «کتبًا»: کتاب  هایی / «أخذُت»: گرفتم، گرفته ام / «ِمن ُهناَك»: از آن جا / «للمطالعۀ»: براي مطالعه / «بعد  33
خمسۀ عشر یومًا»: پانزده روز بعد

آسان
) هر دو فعل به صورت مثبت آمده اند، در صورتی که به دلیل وجود «لکنَّ» یکی از دو فعل باید ) صیغۀ فعل ها مناسب نیست و در گزینۀ ( در گزینه هاي ( و   34

منفی بیایند.
متوسط

123

1

3

4

3

1

3

4

123

123

14

2

1

2

3

1

2

4

11112

33

4

1

32

4

123
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ُ»: گرفتم، گرفته ام / «ِمن ُهناك»: گرفتم، گرفته ام / «ِمن هناك»: گرفتم، گرفته ام / «ِمن ُهناَك»: از آن جا / «للمطالعۀ»: براي مطالعه / «بعد

) هر دو فعل به صورت مثبت آمده اند، در صورتی که به دلیل وجود «لکنَّ» یکی از دو فعل باید ) صیغۀ فعل ها مناسب نیست و در گزینۀ ( در گزینه هاي ( و 
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«َبعُض» مبتدا است که در ابتداي جمله آمده است.  35
سخت

پس خداوند آرامشش را بر پیامبر و مؤمنان فرو فرستاد. / اُهللا فاعل است.  36
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

»: َکَتم: پنهان کرد / َأْظَهَر: آشکار کرد 37  گزینۀ «

»: ِاْسَتَلم: دریافت کرد / َسَتَر: پوشاند گزینۀ «

»: َأکَثر: بیشتر / َأْکَبر: بزرگتر گزینۀ «

»: َسلََّم: تسلیم کرد / َدَفَع: پرداخت گزینۀ «
سخت

ترجمۀ عبارت: «مسئول تمیز کردن اتاق با  .................. تماس می گیرد.»  38
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

»: در آن نقص هایی هست. »: همه چیز را تعمیر خواهیم کرد.               گزینۀ « »: در هتل نیست. (لیست به صورت مؤنث آمده است)             گزینۀ «  گزینۀ «
یادمون باشه: خبر باید از نظر جنس و تعداد با مبتدا متناسب بوده و از نظر معنی آن را کامل کند.

متوسط
بررسی سایر گزینه ها:  39

»: دانشمندان کشورهاي مسلمان و اتفاق می افتد، درست است. گزینۀ «

»: درك نگردد، نادرست است. گزینۀ «

»: حرف (در) اضافه است. حکیمان کشورهاي مسلمان باید حکیمان یا دانشمندان مسلمان کشور ترجمه شود. «لِکلِّ» به معناي دارد است و کلمۀ «ربّما» باید به صورت چه بسا ترجمه شود. گزینۀ «
متوسط

ترجمۀ صورت پرسش: «هر کس از شما کار زشتی از روي نادانی کرد؛ سپس بعد از آن توبه کرد و اصالح نمود؛ پس او (خداوند) بسیار آمرزندة مهربان است.»  40

» هر دو به آن اشاره دارد که خداوند توبه پذیر است. صورت پرسش و گزینۀ «
متوسط

پس از مرگ گرچه فعالیت هاي حیاتی بدن متوقف می شود؛ اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح (نقس) توفی می کنند، یعنی آن را به طور تمام و  41
کمال دریافت می نمایند  پس مربوط به بعد غیر جسمانی یعنی مجرد است.

متوسط
پیامبر(ص) همواره از اهل بیت علیهم السالم به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده اند و پیروي از آنان موجب رستگاري و نجات انسان  42

می شود، یاد کرده و ما را به الگو گرفتن از آنان دعوت کرده است.
اسوه بودن در اموري است که همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده اند و با گذشت زمان، حتی درك بهتري از آن ها نیز به دست آمده است.

متوسط
از دقت در کالم امام خمینی(ره) که به مسلمانان جهان سفارش می کنند: "باید مسلمانان فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملی  43

نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند."
ناظر بر موضوع، بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان است.

و دینداري با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاري از دشمنان خدا را به دنبال می آورد.
متوسط

هدف هاي اصلی و فرعی هر دو خوب می باشند و براي زندگی ما ضروري هستند. مهم این است که  هدف فرعی را به جاي هدف اصلی قرار ندهیم یعنی دلبستگی  44
به اهداف فرعی نباید مانع رسیدن به اهداف اصلی شود.

سخت
دو دیدگاه دربارة زندگی پس از مرگ:  45

آسان
«... مردم از هیبت آن روز (قیامت) همچون افراد مست به نظر می رسند؛ در حالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است»، مصداقی از سختی قیامت، شدت  46

ْرُض َو اْلِجباُل..» ترسیم گشته است. ، مزمل: َیْوَم َتْرُجُف اْألَ زمین لرزه است؛ به طوري که زمین خرد می شود، کوه ها سخت در هم کوبیده شده و متالشی می شوند که این حقیقت در آیۀ شریفۀ 
سخت

کلمۀ «الاله الّا اهللا» که پایه و اساس بناي اسالم است، مرّکب از یک «نه» و یک «آري» است: «نه» به هرچه غیر خدایی است، و «آري» به خداي یگانه.  47
پس دین داري بر دو پایه استوار است: تولّی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبّري (بیزاري از باطل و پیروان او).

آسان
اِر ؛ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد»،  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی، مفهوم می گردد. 48  از دقت در آیۀ شریفۀ  «َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقیَن َکاْلُفجَّ

 از تأمل در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «خداست که بادها را می فرستد تا ابرها را برانگیزد، سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی
بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.» امکان معاد جسمانی در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت، مفهوم می گردد.
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اعتقاد بھ معاد: با این دیدگاه، پنجرۀ امید و روشنایی بھ روی انسان باز می شود و شور و نشاط 1
و انگیزه فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد.

چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و ھمتی خستگی ناپذیر می شود و از کار خود لذت می برد.
انکار معاد: اما گروھی دیگر کھ نمی توانند فکر مرگ را از ذھن خود بیرون برانند، ھمین2

زندگی چند روزه نیز برایشان بی ارزش می شود.
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«... مردم از هیبت آن روز (قیامت) همچون افراد مست به نظر می رسند؛ در حالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است»، مصداقی از سختی قیامت، شدت

ِجبال الِجبال اْلِجباُل..» ترسیم گشته است. ْرُض َو فجفُجُف اْألَ ر تر َتْر وَم

ب از یک «نه» و یک «آري» است: «نه» به هرچه غیر خدایی است، و «آري» به خداي یگانه.

 ؛ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد»،  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی، مفهوم می گردد.

 از تأمل در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «خداست که بادها را می فرستد تا ابرها را برانگیزد، سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی
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 عادالنه بودن نظام آفرینش؛ پیام آیۀ نخستین یعنی:  «ام نجعل الُمّتقین کالُفّجار»  است.
متوسط

آیۀ  شریفۀ «حّتی ِاذا جاَء َاَحدُهم الموت قاَل َرّب ارجعون ِلعّلی َاعمُل صالحا فی ما ترکت...» مربوط به زمانی است که گناهکاران و بدکاران از دنیا می روند و واقعیت مرگ  49

) جواب قطعی خداوند را جلوي چشم خویش می بیند، از خداوند درخواست می کند که او را به زندگی دنیا بازگردانند تا درباره آن چه انجام نداده عمل صالحی انجام دهند (سورة  مؤمنون آیۀ  

) و عبارت بساط تکلیف باز این است که هرگز این تنها سخنی است که او می گوید در صورتی که بین االن تا وقتی که در روز قیامت برانگیخته شود، برزخ و فاصله اي است (سورة  مؤمنون آیۀ  
است، غلط است.

سخت
قرآن کریم می فرماید، دوزخیان پس از آن که دچار عذاب شدند، نالۀ حسرتشان برمی خیزد و می گویند «اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت  50

می کردیم.»
آسان

بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند. یک در مخصوص پیامبران و صدیقان، یک در مخصوص شهیدان و درهاي دیگر براي گروه هاي  51
دیگر است.

آسان
52  دوزخیان در رستاخیز به خداوند می گویند: ... ما را از اینجا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.

پاسخ خداوند به دوزخیان  

)، مدثر است که می فرماید: «جهنمیان می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیري نمی کردیم، همراه بدکاران غرق در معصیت و گویا بر مطلب فوق ترجمۀ آیات (
خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.»

سخت
در هر دو عبارت به نیکوکاران و رستگاران که جایگاهشان بهشت است، اشاره شده که نگهبانان بهشت به آن ها سالم می کنند و می گویند خوش آمدید؛ وارد  53

بهشت شوید و براي همیشه در آن زندگی کنید. و آن ها نیز در بهشت حمد و ستایش خدا را می گویند.
سخت

یکی از دالیل امکان معاد که نشان می دهد معاد امري ممکن و شدنی است و خداوند برانجام آن کار تواناست «اشاره به پیدایش نخستین انسان است» که خداوند  54
در پاسخ به کسانی که گفتند «کیست این استخوان هاي پوسید را دوباره زنده کند؟» گفت :«بگو همان خدایی که آن ها را براي نخستین بار آفرید و او بر هر خلقتی داناست.»

متوسط
اسوه قرار دادن ایشان بدان معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم! بلکه بدان معناست که: در حد توان از ایشان پیروي کنیم و خود را به راه و  55

روش ایشان نزدیک تر کنیم.

توجه: گزینه هاي  و  و  به علت بکار بردن «همانند ایشان»، «عین ایشان» و «در حد ایشان» اشتباه است.
سخت

- امروز روزي است که راستی راستگویان به آن ها سود می بخشد. براي آن ها باغ هایی از بهشت است.  56
- به بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است و براي متقیان آماده شده است ...

متوسط
» نیز به مفهوم بیت اشاره دارد و بیانگر وقوع معاد است. بیت صورت سؤال با قانون لزوم دفع خسارت یا خطر احتمالی در ارتباط است و آیۀ گزینۀ «  57

متوسط
بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود. قرآن کریم پیامبر را به عنوان  58

الگو معرفی می کند و می فرماید: رسول خدا براي شما نیکوترین اسوه است.
آسان

حدیث: «ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاه»  بیانگر رابطۀ نافرمانی خداوند و دوستی با او «َفاتَِّبُعوِنی»  مفهوم فرمانبرداري از خدا  59
آسان

تعیین سرنوشت ابدي انسان ها  وابسته به رفتار آن ها  60

الزمۀ دستیابی به موفقیت  مراقبه و محسابه
متوسط

گزینه هاي  و  ساختار جمله ي سوالی را حفظ کرده اند بنابراین صحیح هستند گزینه ي   مفعول جمله را خطاب کرده پس درست است اما در گزینه ي  به  61
دلیل اینکه فاعل مورد سوال قرار گرفته اما از جمله حذف نشده. بنابراین از لحاظ گرامري غلط است.

متوسط
ما براي حیوانات باغ وحش ساختمان هاي جدیدي می سازیم. فکر می کنم که بازدیدکننده ها آن ها را دوست داشته باشند.  62

) دلفین ها ) کشورها         ) پلیس             )  بازدید کننده ها       
آسان

آن نامه یه جایی بین این کاغذها روي میزش است.  63

) درباره ) فقط         ) اطراف     ) در میان        
متوسط

 64
nothing

تخت سخت (سفت) بود، امّا بهتر از هیچ چیز بود.
آسان

 65
take

ما هر سال یک تعطیلی دو هفته اي زمستانی را در کیش می گذرانیم. 

99

100

آیا در دنیا بھ اندازۀ کافی بھ شما عمر ندادیم تا ھرکس بھ راه راست آید؟1
ما می دانیم کھ اگر بھ دنیا بازگردید، ھمان راه گذشتھ را پیش می گیرید.2
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چون حالت عادت یا تکرار در هر سال را دارد از حال ساده براي بیان آن استفاده می کنیم.
متوسط

 66
more carefully

او کم دقت تر از همه دوستان من رانندگی می کند. همه دوستانم با دقت خیلی بیش تري رانندگی می کنند.

باتوجه به اینکه او با تمام دوستان دیگرم مقایسه می شود و تمام دوستان یک گروه تلقی می شوند استفاده از فرم تفضیلی صحیح است. اگر از فرم عالی استفاده کنیم خود او را هم شامل می شود که
درست نیست.

سخت
 67

he
او یک دانش آموز سخت کوش است. من نمی توانم به سختی او کار کنم.

توجه کنید که گزینه ي  هم در حالت غیررسمی رایج است اما گزینه ي بهتر گزینه ي  می باشد.
آسان

 68
hope

امیدوارم بدانی داري چیکار می کنی؟
hope نمی تواند به شکل استمراري بکار رود چون یک فعل انتزاعی است. در ضمن باتوجه به فعل جمله ي دوم، جمله ي اول نیز باید حال ساده باشد.

سخت
 69

the moment
همه داشتند صحبت می کردند اما زمان ورود آقاي «اسمیت» همه ساکت شدند.

the moment به معنی لحظه است.
سخت

شما پسرها فکر می کنید که می توانید این کار را خودتان انجام دهید؟   70
چون boys جمع است پس از ضمیر انعکاسی جمع نیز استفاده می کنیم.

متوسط
71  مردم براساس درك شخصی خودشان از شرایط، رفتار می کنند.

: رفتار کردن : تعریف داستان               : توسعه دادن               : مشاهده کردن              
سخت

همه به مرد جوان احترام می گذاشتند. چون او همیشه از راه دوستانه رفتار می کرد.   72

: رفتار کرد : مشاهده کرد                  : جستجو کرد                    : دعوا کرد                   
متوسط

خوشبختانه پدرش تصمیم گرفت سیگار را ترك کند. همچنین تصمیم گرفته باشگاه را شروع کند.  73

: ضربه زدن : ترك کردن                      : سوزاندن                      : ادامه دادن                     
آسان

تصاویر تیره و تار خاطرات گذشته اش باعث شد که به زندگی رقت بارش بگرید.  74

) تار، تیره ) مشهور، عالی           ) عجیب           ) خطرناك          
سخت

مکررًا به من اخطار شده بود که سخت کار نکنم.  75

: مکرراً، به طور پی در پی گزینۀ 

: به طور فقیرانه گزینۀ 

: به طور صلح آمیز گزینۀ 

: به طور موفقیت آمیز گزینۀ 
آسان

بعد از هفت سال سخت کوشی، در نهایت یک پزشک با دقت شد.  76

: پزشک گزینۀ 

: فیزیک گزینۀ 

: افسوس، حیف گزینۀ 

: کبوتر گزینۀ 
متوسط

یک طوفان با بادهاي قوي روز چهارشنبه توکیو را درمی نوردید و باران هاي شدید سبب متوقف شدن حمل و نقل عمومی می شود.  77
به همنشینی کلمات strong wind  و heavy rain  دقت کنید.

سخت
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 روز چهارشنبه توکیو را درمی نوردید و باران هاي شدید سبب متوقف شدن حمل و نقل عمومی می شود.
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او نمی تواند براي کار به بیرون برود، زیرا مجبور است براي مراقبت کردن از مادر پیرش در خانه بماند.  78

- بغل کردن

- جستجو کردن

- پرورش دادن 
متوسط

بعد از اینکه جنگ بین دو کشور همسایه به اتمام رسید، گور هاي دسته جمعی زیادي توسط افراد محلی پیدا شد.  79

) مشکل گزینۀ 

) داستان گزینۀ 

) درد گزینۀ 

) گور، قبر گزینۀ 

متوسط
ترجمۀ جمله:«از این گونه حرف زدن متاسفم، اما بدترین چیز این است که آن ها به عادت به این الگوي رفتاري بزرگ شده اند.»  80

نکته ي مهم درسی

Of all نشانۀ صفت عالی است و وجود فعل is که مفرد است، گزینه هاي  و و  که اسم جمع دارند را رد می کند.
آسان
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