
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 29 آذر

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

بیت «در نیابد حال پخته هیچ خام /  پس سخن کوتاه باید والّسالم»  با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  1

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

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

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

هرگز نبرد سوخته اي قّصه به خامیسعدي سخن یار نگوید بر اغیار

در عبارت «عادت کرده بود همه چیز را گذران تلّقی کند و معتقد بود هیچ چیز ثابت نیست»، «گذران» در چه نقشی به کار رفته است؟  2

قید مضاف الیه مسند متّمم

در عبارت زیر، کدام کلمه نادرست معنا شده است؟  3
«مثال داد تا هزار هزار درم به غزنین و دو هزار هزار درم به دیگر ممالک به مستحّقان و درویشان دهند شکر این را و به توقیع موّکد گشت و مبّشران

برفتند»

ممالک: والیات مثال دادن: فرمان دادن هزار هزار: یک میلیون مبّشران: نوید دهنده

در کدام گزینه واژه اي آمده است که با واژة «صحرا» رابطۀ معنایی «ترادف» دارد؟  4

 می زد از عشق دستانها بلبلک شادر گلستانها

 می پریدي میان راغ درون زاغ دیدم به ِگرد باغ درون

 گشتی آخر تو ساکن از غلغل گفت زاغک به بلبل اي بلبل

 کودکی رفت و دامکی بنهاد زاغ دلتنگ و بلبلک دل شاد

شکل مجهول شدة کدام گزینه نادرست است؟  5

پیر میخانه همی خواند معّمایی دوش / از خط جام که فرجام چه خواهد بود: معّما خوانده می شد

خوش به جاي خویشتن بود این نشست خسروي / تا نشیند هر کسی اکنون به جاي خویشتن: هر کسی نشانده شد.

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند / تکیه آن به که برین بحر معلّق نکنیم: کشتی ارباب هنر شکسته می شود.

نیست در کس کرم و وقت طرب می گذرد / چاره آنست که سّجاده به می بفروشیم: سّجاده به می فروخته بشود.

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ  ..................  6

 نیست اندیشۀ زیاده مرا چون گهر قانعم به قطرة خویش

 بی نیاز از بحر دارد آب این گوهر، مرا نعمتی چون سیر چشمی نیست در خوان وجود

 ناتوانی را قناعت خوانده است هر که در قعر مذلّت مانده است

 اسب هّمت را به میدان قناعت تاز، تیز اي دل! ار خواهی که باشی در ره عّزت سوار

کدام گزینه غلط امالیی کم تري دارد؟  7

دلم از پختن صوداي وصال تو سوخت / تو من خوام طمع بین که چه سودا دارم

ز درویشان عبادت کس نجوید / خرابی را امارت کس نجوید

تو که پادشاه ُحسنی نظري به بنده گان کن / هذر از دعاي درویش و کف نیازمندیش

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین / بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است
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در ابیات زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟  8
الف) باز گرد شمس می گردم، عجب!

ب) به ترانه هاي شیرین، به بهانه هاي زّرین
هم ز فّر شمس باشد این سبب 

بکشید سوي خانه مه خوب خوش لقا را

چهار- یک شش - یک چهار - دو پنج - دو

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   9
محضر (حاضر شونده)، متّفق (موافق)، رضوان (نگهبان بهشت)، َمَلک (صاحب)، وعظ (اندرز دهنده)، کبریا (بارگاه خداوندي)، زهد (پارسایی)

چهار سه دو یک

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  ..................  با یک  دیگر قرابت معنایی دارند.  10

 رو بر فراز کنگرة عرش آشیانه گیر  اي دل از این خرابۀ وحشت کرانه گیر 

 زین خاکدان به عالم باال شویم ما  یا رب نصیب کن پر و بالی که چون مسیح

 که هر که وصل تو خواهد جهان بپیماید  تو همچو کعبه عزیز اوفتاده اي در اصل

 بس است چند اقامت در این خراب کنید  هواي عالم باال کنید چون شبنم

آرایه هاي عبارت زیر در کدام گزینه وجود دارد؟  11
«از لحاظ آشنایی با ادبیّات سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود.»

مراعت نظیر - استعاره تضاد - مجاز تشبیه - استعاره تشبیه - مجاز

در متن زیر به ترتیب چند واژة «وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» وجود دارد؟  12
«خانه یک اتاق داشت. خانۀ کهن سالی بود و بر سر هم نکبت بار، عاري از امکان آسایش در همان یک اتاق زندگی خود را متمرکز کرده بود. گاه به گاه به

دیدارش می رفتم و کنار پنجره می نشستیم.»

دو، یک، یک سه، یک، دو دو، دو، دو سه، یک، یک

آرایه هاي «کنایه، مجاز، اغراق و تشبیه» در کدام گزینه وجود دارد؟  13

 که بعد از رام گردیدن خطاکاري است رم کردن  صبا اي کاش می گفتی بدان آهوي مشکین مو

 گل به سر خواهی زدن از گلبن بستان عشق  فصل گل گر اشک گلگونت ز سر خواهد گذشت

 که او هست باقی و باقی فناست  جز این نیست پیدا که انسان دلی است

 جان من وقت نیامد که به تن، باز آیی؟  شمع من روز نیامد که شبم بفروزي

در کدام یک از گزینه هاي زیر آرایۀ «ایهام» مشهود است؟  14

 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است  در عالم پیر، هر کجا برنایی است

 با جان بودن به عشق در سامان نیست  در عشق کسی قدم نهد ِکش جان نیست

 الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست  صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع

 حال براي چون تویی اگر که الیقم بگو  من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم

هدف اصلی گویندة عبارت «ابوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگ دست اند و از کسی چیز نستانند و اندك مایه ضیعتی دارند، یک کیسه به  15
پدر باید داد و یک کیسه به پسر، تا ما حق این نعمت تندرستی که بازیافتیم لختی گزارده باشیم» با کدام بیت قرابت دارد؟

 از لطف بی دریغ، شهنشاه حق گزار  دست دعاي لشکر شب را به زر گرفت

 روزي تفقدي کن درویش بی نوا را  اي صاحب کرامت، شکرانۀ سالمت

 نه نعمتی است که باز آورد فقیر از دوست  جهان و هر چه در او هست با نعیم بهشت

 ولی گوي بخشش نه هر کس برند  همه کس به میدان کوشش درند
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21  «.................. طالبتان ناجحتان فى الحیاة!». عّین غیر المناسب للفراغ: 

 أنا نحن هما أنتما

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم.  22
عّین الصحیح:

ال تتکاسل، فإّن الّنجاح ال ُیناسب الکسل!: تنبلی مکن که موفقیت با تنبلی تناسب ندارد!

ال تتکاسل الممّرضه الحاذقه عن أعمالها!: اي پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن!

شاهد الّطالب درجاتهم فی الصّف فائزین!:   نمره ي دانش آموزان کالس را نگاه کن که چگونه موفق هستند!

صاِدق الّذي ُیشفق علیک و أنت فی غفله!: آنکه دلسوز تو است، با تو دوستی کرد در حالیکه غافل بودي!

23   عین الصحیح فی الترجمۀ: َعَزَم علی بَدِء الّدراسۀ للمّرة الثانیۀ من شَعر بالندامۀ بعد ترکها!

تصمیم گرفت براي بار دوم درس خواندن را شروع کند کسی که بعد از ترك کردن آن، احساس پشیمانی کرد!

کسی که بعد از ترك تحصیل، احساس پشیمانی کند تصمیم می گیرد دوباره شروع به درس خواندن کند!

کسی که درس خواندن را دوباره رها کرده بود، با احساس پشیمانی خواست درس خواندن را از سر بگیرد!

تصمیم گرفت به شروع دوباره درس خواندن کسی که احساس پشیمانی کرد پس از این که طرد شد!

ابیات همه گزینه ها به استثناي بیت گزینۀ ..................  با عبارت «بنابراین خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت، به زندگی درویشانه اي قناعت کرده  16
بود.» تناسب دارد.

برگزید آن فقر بس باریک حرف کاو رها کرد آن چنان ملکی شگرف 

به ملک نقد، درویشی خریدند بزرگانی که سّر فقر دیدند

میانش خشتی از زر خشتی از سیم کنارش را حراج هفت اقلیم

می زند بر دلق سوزن چون گدا ترك کرد او ملک هفت اقلیم را

کدام ابیات با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟  17
الف) به سخن هر که شود زنده نمیرد هرگز

ب) هر که شود صید عشق کی شود او صید مرگ
ج) دیگرم بخت رهایی از کمند عشق نیست

د) هر که شد مردة درد تو نمیرد هرگز

دم عیسی است هواي نفس آباد سخن 
چون سپرش مه بود کی رسدش زخم تیر

کار صید خسته با صیدافکنی افتاده است
کشتۀ عشق تو جاوید حیاتی دارد

د، ب ج، د ب، ج الف، ب

معناي ذکرشده براي واژگان درون کمانک در چند مورد نادرست است؟  18
(اقبال: سعادت) (نژند: زبون) (چاشنی: مزه) (تیره راي: گمراهی) (ادبار: تدبیر کردن) (چنگ: نوعی ساز) (توفیق: سازگار گردانیدن)

چهار سه دو یک

در همۀ گزینه ها، آرایه هاي ذکرشده در کمانک مقابل آن درست است، به جز ................... .  19

 ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي (جناس، استعاره)  روي جانان طلبی آینه را قابل ساز

 گسترده یکی جنبه به فرمان تو داده است (پارادوکس، واج آرایی)  وان نارون سبز کهن سال جوان بخت

 بامداد و شام، دامان افق، گلگون نبودي (حسن تعلیل، تشبیه)  رنگ خون را گر طبیعت عاشق و مفتون نبودي

 خون می رود از دل چو نمک خورده کبابی (حس آمیزي، تشبیه)  از خندة شیرین نمکدان دهانت

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  20

نشود شکر بِر ما به تغافل نسیان  بگزاریم بر آن سان که توانیم گزارد 

حق سعیت به وجه بگزارم  ضایع این رنج را بنگذارم 

چونت گوید مکن، برو مگزار  چونت گوید نماز کن، بگزار 

در دو عالم حوایجم بگزار  از دو عالم معاصی ام بگذر 
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حیح عن الضمیر (علی حسب مرجعه): عیِّن الصِّ  24

کان هذا الّطفل یبکی ألن اُّمها لم تکن فی جنبه!  فی مدرستنا مدیرة ذکّیۀ، ُترجع اُالموُر کّلها إلیه! 

قال أحد العلماء: النخاف من الموت ألنّه سفر لَنا?ِمن مکان إلی مکان آخر!  اِشتریت أشیاء کثیرة من الّسوق، بعضه ألّمی، فدفعتها له، ففرحت! 

حیح: َعیِّن الصَّ  25
«لَّما َیْذَهب الَغّواصون ِالی َأعماق المحیطات یستطیعوَن أن ُیشاِهدوا مئات الَمصابیح الکهربائیۀ.»

هنگامی که غّواص ها به اعماق اقیانوس ها می رفتند می توانستند صدها چراغ برقی مشاهده کنند.

زمانی که غّواص ها به اعماق اقیانوس ها می روند می توانند صدها چراغ  برقی ببینند.

وقتی که غّواص ها به عمق اقیانوس ها رفتند توانستند صدها چراغ برقی مشاهده کنند.

غّواص ها موقعی که به عمق اقیانوس رفته بودند توانسته بودند صدها چراغ برقی مشاهده کنند.

َکْم اسَم تفضیٍل فی هذِه العبارة؟  26
هم عبادًة و ...» «إنَُّه َأْفَضُل الِرجاِل ُخْلقًا و َاْکَثُرهم قراءًة للقرآِن و َأقواهم إیمانًا و َأَشدُّ

إثناِن!  خمسۀ!  ثالثۀ!  اربعۀ! 

عّین الّصحیح فی الحوار بیَن البائع و الزائر :  27

اُریُد َسراویَل أفَضَل ِمن هذه. هذه األسعار غالیٌۀ . راویل؟  الّسراویل النساّئیۀ بِخمسۀ َو ِتسعیَن ألَف تومان . بَِکم توماٍن هذه السَّ

َکم صاَر الَمبلغ؟  أعطینی بعَد التَّخفیِض . َکم ِسعُر هذا القمیص الّرجالّی؟  أبیُض َو أسوُد َو أزرُق .

ر: 28  َعّین الِعبارَة الّتی فیها َعَدٌد أکثر ِمَن الَجمع الُمکسَّ

 هِذه اَألسماُك ُتداِفُع َعن ِصغارها فی میاه الَبحِر.  َأخذوا َسیِّاراتهم ِإلَی موِقِف التَّصلیح قبَل َأّیام. 

 ال َأَحَد َیسَتطیُع صعوَد هِذه الجباَل اِّال اَألقویاُء.  هؤالِء اَألوالُد َیَتَمنَّون الحضوَر فِی الُمباراِة. 

حیح للکلمات لتکوین ُجملٍۀ مناسبٍۀ.  29  ما ُهَو التَّرتیب الصَّ
 «نحترم، یؤّدي، َعَلینا، َأن، َمْن ُکّل، لنا، خدمۀ، األطفال، لیتعّلم، ِمّنا»

َم األطفاُل ِمّنا.  لیَتَعلَّم اَألطفاُل مّنا کّل من یؤدي لنا خدمۀ علینا أن نحترم.   أن نحترَم ُکلَّ من ُیؤدي لنا ِخدَمًۀ َعَلینا لیَتَعلَّ

 ُکّل من یؤدي لَنا خدمًۀ لیتعلَّم األطفال ِمّنا علینا َأن نحترم.  َعَلینا َأن نَحتِرَم ُکلَّ َمن یؤدي لنا خدمًۀ لیتعلَّم األطفال ِمّنا. 

حیح حول نوع الکلمات. ِن الصَّ 30  َعیِّ

مِس. / اسم مبالغه  ِۀ الشَّ  َأخی ُمصلِّح الّسیِّارات، َیعَمُل لَیًال و نَهاراً. / اسم مفعول  اِْسَتعِمل الّنّظارات لِلوقایۀ َعن اَألضرار الّناتجۀ ِمن اشعَّ

 َتکلَّم بوضوح ألفَهمک یا ابنی. / فعل ماٍض  اِقتربَت الحافلُۀ ِمَن الَموقِف َفَتَوقََّفت فیه. / مصدر 

31  عیِّن اَألبَْعَد إلی مفهوِم هذه العبارة: «عداوُة العاِقِل خیٌر ِمن صداقِۀ الجاِهل!»

 دشمن دانا که غم جان بَُود          بهتر از آن دوست که نادان  بَُود دشمن دانا بلندت می کند           بر زمینت می زند نادان دوست

 ُربَّ ُخسرانِنا ِمن الّصدیق الجاهِل أْکَثُر ِمن العدوِّ العاقل!  نحُن نَْنَتِفُع ِمن صداقِۀ أصدقاِءنا فی جمیِع األحوال! 

32  عّین الخطأ عن العملّیات الحسابیۀ التالیۀ:

 َثمانیۀ و َثمانوَن تقسیٌم عَلی إثنیِن ُیساوي أربعۀ و أربَعیَن!  َسبعوَن ناقُص ثالثیَن ُیساوي سّتین! 

 َخمسٌۀ فی َخمسَۀ َعَشَر ُیساوي َخمسُۀ و َسبعیَن!  َخمسٌۀ و أربعوَن تقسیٌم علی ثالثٍۀ ُیساوي خمسۀ َعَشَر! 

33   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
َك للنِّاس و ال َتمِش فی األرِض َمَرحًا إنَّ اَهللا ال ُیحبُّ کلَّ ُمختاٍل َفخوٍر»: ر خدَّ   «و ال ُتصعِّ

و از مردم روي برنگردان و در زمین با ناز راه مرو که خداوند هر گناه پیشۀ فخرفروشی را دوست ندارد!

و از مردم با کبر رویت را برنگردان و در زمین با خودپسندي راه مر، همانا خداوند هیچ زورمند فخرفروشی را دوست ندارد!

و با تکّبر رویت را از مردم برنگردان و در زمین با ناز و غرور راه مرو که همانا خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد!

و از روي تکّبر با مردم روبه رو مشو و در زمین با ناز و شادمانه حرکت نکن چرا که خداوند هیچ یک از فخرفروشان مغرور را دوست ندارد!
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رشرَشَر!  َساوي خمسۀ َعشساوي خمسۀ عشساوي خمسۀ َع
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عاِم....!» 34  عیِّن الخطأ للفراغ إلیجاد اسلوب الحال: «إنِّی أجَلسُت األوالَد علی مائدة الطَّ

 َمسروریَن  ُمبتسمًۀ  الَمسرورَة  ُمبتسمًا 

35  عیِّن الّصفۀ جملَۀ اسمیَّۀ:

 فی أحِد األیِّام کان شابُّ َیسبُح فی البحر و یتظاهر بِالغرق.  و کاَن إلبن المقفَّع کتٌب لها دوٌر عظیٌم فی هذا الّتأثیر. 

 تباُدل المفردات بین الّلغات أمٌر یجعلها غنیًّۀ.  هو عالٌم مشهوٌر قد ألَّف ُمعجم المعّربات الفارسّیۀ و العربّیۀ. 

36  عّین الخطأ عن اسم التفضیل:

 الحدیقۀ الّصغري مع األشجار المثمرة أحسن من الحدیقۀ الکبري من دون األثمار!  اإلخوان الّذین یساعدوننا فی اُمورنا الّصعبۀ خیر إخوان فی حیاتنا! 

رنا فی الیوم الواحد أقّل من نومنا عادًة!   إّن األعمال الّتی نعلمها لکسب الحالل ُفضلی من بقّیۀ أعمالنا!  ساعات تفکُّ

37  عّین الفعل الماضی مضارعًا فی المعنی:

م اهللا للعباد شیئًا أفضل من العقل!  إن َتسَمع ِمن ُمعّلمک حکایُۀ تعرُفها َفاسَتمع إلیها!   ما قسَّ

ُم أنَّ الطالَب َیهِمُس إلی الّذي یجلُس جنبُه!   فی صّفنا طالٌب ُمشاغٌب، إن َتَنبََّه الیوم فال تقرأ إنشائَک!  ما َعِلَم الُمَعلَّ

38  عیِّن الصحیح فی الِحوار:
َکْم ِسعٌر هذا الَقمیِص الرجالّی؟

 ِتسعوَن ألَف تومان.  هذا القمیص الرجالّی أبیُض.  ِسعُر هذا القمیِص الرجالّی جدیٌد.  رجاُء أْعِطنی هذا القمیص الرجالّی. 

39  عیِّن الخطأ حوَل الَمفهوِم:

 أِحبَّتی َهَجرونی َکما َتَشاُء ُعداتی.  از دشمنان برند شکایت به دوستان / چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

 َسِل الَمصانَِع َرکبًا تهیُم فی الَفَلواِت   قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید!

 «و اقِصد فی َمشیَک»  خیُر اُالمور أوَسُطها. 

 شّر الناس ُذوالَوجهیِن.  ِمن ِصفاِت الُمتکبِّریَن. 

40  أيُّ جواب ٍ ال یحتوي َعلی کِلماٍت قریبِۀ الَمعنی؟

 حرباء/ بّط / حمار/ بوم  أنف / خّد / عین / وجه  فخور / ُمعجب بنفسه/ ُمختار / َمواعظ  آباء / اُّمهات/ بنات / أبناء 

با تعمق در پیام سخن گوهربار امام هفتم به شاگرد خود معلوم می شود که داناتر بودن نسبت به فرمان هاي الهی  .................. ، علت فرستادن  41
انبیاي الهی به سوي مردم .................. بوده است.

برخورداري از معرفت برتر - تعالی رتبه انسان ها در دنیا و آخرت برتري در تعقل و تفّکر - تعالی رتبه انسان ها در دنیا و آخرت

برخورداري از معرفت برتر - تعقل در پیام الهی برتري در تعقل و تفکر - تعقل در پیام الهی

به ترتیب «از دست دادن عمر» و «استفاده از سرمایه هاي ویژه» در حیطۀ کدام نیازهاي بنیادي انسان است؟  42

شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی درك آیندة خویش - کشف راه درست زندگی

شناخت هدف زندگی - درك آیند ة خویش درك آیندة خویش - شناخت هدف زندگی

تمامی گزیه هاي زیر به جز گزینه ي .................. صحیح می باشند.  43

قرآن کریم اصلی ترین معجزة پیامبر اکرم (ص) می باشد.

قرآن کریم تنها معجزة پیامبر اکرم(ص) می باشد.

حضرت عیسی (ع) وقتی مبعوث شد که برخی شاخه هاي علم، مانند پزشکی پیشرفت زیادي کرده بود و پزشکان جایگاه ویژه اي در جامعه داشتند.

ساحران بعد از معجره حضرت موسی (ع) نه تنها به اعجاز آن اعتراف داشتند بلکه به خداي یگانه نیز ایمان آوردند.

«امتناع شدگان از رفت و آمد مردم به خانه پیامبر (ص)» «آیات قرآن همانند اعضاي یک بدن هستند» «موضوعاتی چون عدالت خواهی و علم  44
دوستی» «آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره وسعت می دهیم» مربوط به کدام یک از وجه هاي قرآن است؟

محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی لفظی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی

محتوایی ـ لفظی ـ محتوایی ـ لفظی  لفظی ـ لفظی ـ لفظی ـ محتوایی
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حضرت عیسی (ع) وقتی مبعوث شد که برخی شاخه هاي علم، مانند پزشکی پیشرفت زیادي کرده بود و پزشکان جایگاه ویژه اي در جامعه داشتند.

«امتناع شدگان از رفت و آمد مردم به خانه پیامبر (ص)» «آیات قرآن همانند اعضاي یک بدن هستند» «موضوعاتی چون عدالت خواهی و علم  
دوستی» «آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره وسعت می دهیم» مربوط به کدام یک از وجه هاي قرآن است؟

محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی
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با توجه به ایات قرآن کریم «خداوند به هرکس از زن و مرد عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد» چه وعده اي خواهد داد و این مفهوم مرتبط با  45
کدام یک از جنبه هاي اعجاز محتوایی است؟

 «لما یحییکم» - تأثیرناپذیري از عقاید جاهلیت «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» - تأثیرناپذیري از عقاید جاهلیت

 «لما یحییکم» - ذکر نکات علمی بی سابقه «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» - ذکر نکات علمی بی سابقه

با توجه به تعالیم دینی «چه کسانی توسط قرآن کریم ناسپاس نامیده شده اند» و کدام عبارت شریفه هم مضمون با این مفهوم است؟  46

برنامۀ دیگري غیر از برنامۀ الهی برگزینند -  «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس» 

بشارت و انذار پیامبران را نادیده بگیرند - «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس»

بشارت و انذار پیامبران را نادیده بگیرند -  «من یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه» 

برنامۀ دیگري غیر از برنامۀ الهی برگزینند - «من یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه»

بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما َکفورًا» چیست؟ مقصود از عبارت  «ِاّما شاکرًا و ِاّما کفورًا» در آیۀ   «ِانّا َهَدیناُه السَّ  47

اختیار بهره مندي یا عدم بهره مندي از هدایت خداي متعال شکر نعمِت اختیار یا کفران این نعمت گرانبها

اختیار بهره مندي از اختیار یا گرفتاري در دام جبر و بردگی مجوز انتخاب بین هدایت یا گمراهی که از سوي خدا به انسان داده شده است.

اگر گفته شود «هر کس از امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته استفاده کند، پیش خواهد رفت»، به کدام سنت اشاره شده است؟  48

بُوا بِآیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن ...  ِۀ المیزاِن ُکلَّما زیَد فى ایمانِه زیَد فى بَالِئه  )2 َوالَِّذیَن َکذَّ  اِنََّما الُمؤِمُن بَِمنِزلَِۀ َکفَّ

 َأَحِسَب النَّاُس َأْن یْتَرُکوا َأْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفَتُنوَن  ُکالًّ نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا 

ابیات «مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار»، «تا به یکی تجربه آموختن / با دگري تجربه بردن به کار» بیانگر کدام یک از  49
نیاز هاي برتر است و با کدام سؤال ارتباط مفهومی دارد؟

درك هدف زندگی - براي چه زندگی کنیم؟ کشف راه درست زندگی - براي چه زندگی کنیم؟

درك هدف زندگی - چگونه زندگی کنیم؟ کشف راه درست زندگی - چگونه زندگی کنیم؟

یکی از علل فرستادن پیامبران متعدد رشد تدریجی سطح فکر مردم بود، کدام مفهوم در ارتباط با این موضوع می باشد؟  50

به علت پایین بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت تعلیمات انبیا فراموش می شد.

در حقیقت هر پیامبر که مبعوث می شد، دربارة دین پیامبر خاتم سخن می گفت و بیان او در سطح فهم و درك مردم همۀ دوران ها بود.

َم النَّاس على َقدِر ُعقولِِهم» در این موضوع می باشد. شأن نزول آیۀ «إنّا َمعاِشَر األنبیاِء اُِمرنا أن نُکلِّ

الزم بود در هر عصر و دوره اي پیامبران جدیدي مبعوث شوند تا اصول ثابت دین را در خور فهم و اندیشۀ انسان هاي دوران خود بیان کند.

به فرمودة خداوند متعال در سورة عصر عدم  گرفتارشدن انسان به خسران و زیان، در برخورداري از چه اوصافی است؟  51

ُسول»  ِ َو لِلرَّ ا َکُفوراً»  «ِإَذا َدَعاُکم لَِما ُیْحِییُکْم»  «آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصالحات»  «اْسَتِجیُبوا ِهللاَّ ا َشاِکراً َو ِإمَّ «ِإمَّ

علت آمدن پیامبران متعدد براساس رشد تدریجی سطح فکر مردم کدام است و کدام عامل می توانست از تحریف در تعالیم پیامبران پیشین  52
جلوگیري کند؟

بیان اصول ثابت دین الهی در خور فهم و درك مردم زمانه - رشد سطح فکري مردم جامعه

ماندگاري و جاودان ماندن پیام الهی در میان مردم - رشد سطح فکري مردم جامعه

ماندگاري و جاودان ماندن پیام الهی در میان مردم - بیان دوبارة تعلیمات اصیل و صحیح به مردم توسط پیامبران بعدي

بیان اصول ثابت دین الهی در خور فهم و درك مردم زمانه - بیان دوبارة تعلیمات اصیل و صحیح به مردم توسط پیامبران بعدي

ْسالِم دینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن الْخاِسریَن» از لحاظ کدام یک از گزاره هاي زیر، با توجه به آیۀ  سورة آل عمران، «َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ  53
مفهومی، ارتباطی با این آیه ندارد؟

اگر کسی به آخرین پیامبر الهی و دینش ایمان آورده باشد، در واقع به تمام پیامبران سابق و دینشان ایمان آورده است.

تسلیم همه جانبۀ خداوند بودن، عاملی اصلی است که مانع خسران و زیان انسان در دنیا و آخرت می شود.

قبول بندگی و اطاعت انسان از خداوند، در گرو اعتقاد و عمل به آموزه هاي دین اسالم است.

تنها دین معتبر و پذیرفته شده و تحریف نشده نزد خداوند متعال، اسالم است.

85
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بیان اصول ثابت دین الهی در خور فهم و درك مردم زمانه - بیان دوبارة تعلیمات اصیل و صحیح به مردم توسط پیامبران بعدي

َخاِسریَنخاِسریَن» از لحاظ خاِسرین الخاِسرین الْ َِخَرِخَرِة ِمَن و هو ُهَو ِفی اْآل ه ِمنه ِمْنُه َو
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کدام یک از جمالت زیر در بحث قانونمندي و سنن حاکم بر عالم به مفهوم صحیحی اشاره کرده است؟     54

قانونمندي حاکم بر جهان تجلی قضاء الهی و زمینه آن به کارگیري اراده انسان است.

امتحانات الهی تا جایی پیش می رود که فرد سربلند از بیرون آمده و کمال یابد.

 خداوند طی سنت امالء به آنانی که به دنبال دنیا هستند، بدون کم کاست دنیا را می دهد.

اینکه فرد پس از شکست در ابتالئات الهی فرصت توبه می یابد بیانگر سنت توفیق است.

یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم کدام نظریه است و ترجمۀ کدام آیه به آن اشاره دارد؟  55

نیروي جاذبه - «آسمان ها را با ستون هایی که براي شما دیدنی نیستند، برپا داشته است.»

نیروي جاذبه - «آسمان ها را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.»

انبساط جهانی - «آسمان ها را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.»

 انبساط جهانی - «آسمان ها را با ستون هایی که براي شما دیدنی نیستند، برپا داشته است.»

با توجه به قرآن در چه صورتی شک کج اندیشان دربارة حقانیت قرآن درست بود و ترجمۀ قرآنی: «هرکس از مرد و زن عملی صالح انجام دهد و  56
اهل ایمان باشد خداوند به او حیات پاکیزه می دهد.» با کدام یک هم مفهوم است؟

ه بیمینک اذاً الرتاب المبطلون» - تساوي زن و مرد در انسانیت  «و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و التخطُّ

 «ام یقولون افتریه قل قاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا ان کنتم صدقین»» - تشابه حقوقی زن و مرد

ه بیمینک اذاً الرتاب المبطلون» - تشابه حقوقی زن و مرد  «و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و التخطُّ

 «ام یقولون افتریه قل قاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا ان کنتم صدقین»»  - تساوي زن و مرد در انسانیت

پیام مستنبط از آیۀ کریمۀ «ذلک بما قدمت ایدیکم و اّن اهللا لیس بظلّام للعبید» در کدام مورد به درستی ذکر شده است؟  57

انسان در روز قیامت به اعمالی که پیش از مرگ و پس از مرگ فرستاده است، آگاه می گردد.

عدل الهی ایجاب می کند که جهان دیگري براي تحقق وعدة الهی و رسیدن انسان به پاداش اعمالش موجود باشد.

مزرعۀ آخرت، کشت گاه دنیاست و هرکس مرهون وزر و وبال اعمال خود و دیگران است.

سرنوشت اخروي انسان متأثر از کردار پیشین اوست و هرکس مسئول سرنوشت خویش است.

نیازهاي برتر انسان  .................. اوست و «چگونه زیستن» و «چرا زیستن» را می توان به ترتیب در نیاز هاي بنیادین  .................. و  ..................  58
یافت.

منشأ دل مشغولی و دغدغه - کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی

ناشی از دل مشغولی و دغدغه - شناخت هدف زندگی - درك آیندة خویش

منشأ تفّکر در مورد روزمّرگی - شناخت هدف زندگی - درك آیندة خویش

ناشی از تفّکر در مورد روزمّرگی - کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی

از این کالم الهی که به بندگان خود می فرماید: «پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است» کدام مفهوم به دست می آید؟  59

هدایت و رحمت واسعۀ الهی همۀ افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار را شامل می شود.

خداوند با همۀ بندگان خود، چه نیکوکار و چه بدکار به لطف و مهربانی رفتار می کند.

یکی از جلوه هاي توفیق الهی، نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت است.

زندگی هر فرد و اتفاقاتی که براي او رخ می دهد، در موارد بسیاري تحت تأثیر رفتار هاي گذشته او، اعم از خوب و بد است.

با بررسی تاریخ زندگی انبیا، وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر چیست؟  60

بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی می تواند در هر زمان پاسخگوي نیاز هاي مردم باشد.

تداوم در دعوت انبیا سبب شد تعالیم الهی هر پیامبر جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم باشد.

رشد تدریجی سطح فکر مردم سبب شد تا پیامبران متعددي متناسب با اندیشه هاي انسان دوران خود مبعوث گردند.

پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و به معناي سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروي از پیامبران گذشته است.
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61  Everybody seemed worried at the air-traffic control tower when the plane suddenly  .................. 
from the radar screen.

took off flew over disappeared explained

62  There is one  ..................   point I want to make about the project before we decide between the
various options we have.

skillful additional sociable midterm

63  If you want to improve your English or any other foreign languages, you should  ..................  some
of these helpful hints I have written on the board.

forget consider mention escape

64  Choose the word that is different.

American Brazilian Persian Australian

65  'Would you like  ..................  more coffee?' 'No, thank you. I've had  ..................  .'

much / enough any / lots of some / enough many / much

66  There  ..................  on the roads this morning.

was much traffic was many traffics were much traffic were many traffics

67  Jenny bought  ..................  new  ..................  when she went shopping.

much / jeans much / jean some / jeans some / jean

68  Ramsar has a pretty good  ..................  .

seaside beach seasides beaches

69  If you don't make a move, we'll miss our flight to London. There isn't  ..................  time to waste.

a lot of much many some

70  There are  ..................  programs on television that I want to watch. I prefer to download a film or
read a book.

a few few little a little

71  Many adults seem to know little about some of the most  .................. sciences.

emotional elementary lingual voluntary

72  Every living thing has its place in nature, and ecology is the study of how things live in relation to
their .................. .

surroundings circumstances familiarity accessibility

73  This chocolate is too .................. for me to eat. Give it to someone else.

delicious tasty unreal sweet

74  Water is the most common substance on the earth as it covers 70% of its surface. It is there in the
.................. of oceans, seas, rivers.

type shape sort ostrich

75  Many drugs, including some of those .................. by doctors, are addictive.

designed generated recommended supposed
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73  This chocolate is too .................. for me to eat. Give it to someone else.73  This chocolate is too .................. for me to eat. Give it to someone else.73  This chocolate is too .................. for me to eat. Give it to someone else.

delicious

74  Water is the most common substance on the earth as it covers 70% of its surface. It is there in the74  Water is the most common substance on the earth as it covers 70% of its surface. It is there in the74  Water is the most common substance on the earth as it covers 70% of its surface. It is there in the
.................. of oceans, seas, rivers.

type

75  Many drugs, including some of those .................. by doctors, are addictive.75  Many drugs, including some of those .................. by doctors, are addictive.75  Many drugs, including some of those .................. by doctors, are addictive.

designed
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76  I was terribly shocked to see their little and poor living place (I’m sorry to say I can’t even call it a
home) as I had .................. that it would be much bigger and also more lively.

disappeared imagined scanned enjoyed

77  It’s known to all that people who are lying can’t make eye .................. with the person they are
speaking to.

communication meaning experience society

78  Their government’s policies on education have .................. in too much difficulty for the families to
pay for the fees and prices of education.

imagined resulted improved increased

79  I never forget those happy days during which we were busy .................. a list of the guests’ names
we were to invite for my sister’s wedding ceremony.

publishing depressing measuring compiling

80  Suddenly, a whole series of most distant memories rose in his  ..................   and he remembered
the days when he first loved her.

condition combination imagination situation
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: انسان بی بهره از عشق و خام در راه حقیقت، شایسته و سزاوار آتش جهنّم است. مفهوم گزینۀ   1
مفهوم سایر گزینه ها: حال عاشق را تنها عاشق می فهمد. انسان بی بهره از عشق، حال عاشق واقعی را درك نمی کند.

متوسط
همه چیز را گذران تلقّی کند: گذران بشمارد.  2

جملۀ  جزئی گذرا به مفعول و مسند
سخت

واژة «مبّشران» جمع مبّشر است و باید جمع معنا شود   نوید دهندگان، مژده رسانان  3
سخت

واژه هاي «راغ» و «صحرا» با یکدیگر رابطۀ معنایی ترادف دارند؛ یعنی دامنۀ کوه، صحرا  4
متوسط

فعل هایی می توانند مجهول شوند که گذرا به مفعول باشند. در گزینۀ  فعِل «نشیند» به مفعول نیاز ندارد بنابراین نمی تواند مجهول شود.  5
سخت

: هر که به خواري و زبونی دچار شده است ناتوانی خود را قناعت نام نهاده است. مفهوم گزینۀ   6
مفهوم سایر گزینه ها و عبارت سؤال «ستایش قناعت کردن» است نه سرزنش آن.

سخت
بررسی گزینه هاي دیگر:  7

) واژة صودا نادرست است و شکل درست آن سودا/ خوام  خام  دو غلط گزینۀ 

) واژة امارت نادرست است و شکل  درست آن عمارت  یک غلط گزینۀ 

) واژة بنده گان نادرست است و شکل درست آن بندگان/ هذر  حذر   دو غلط گزینۀ 

) واژه هاي سور و خواسته نادرست است و شکل درست: صور- خاسته  دو غلط اگزینۀ (
سخت

- مه خوش لقا - مِه خوب -  - بهانه هاي زّرین -  - ترانه هاي شیرین -  - این سبب -  ترکیب هاي وصفی  مورد:   8

ترکیب هاي اضافی ( مورد): گرد شمس - فّر شمس
واژه ي «سوي» حرف اضافه است و واژة بعد از آن متّمم است به همین دلیل ترکیب اضافی نمی سازد.

متوسط
معناي درست واژه ها:   9

محضر: محل حاضر شدن، محل حضور  /  َمَلک: فرشته (َمِلک، صاحب) / َوعظ: اندرز دادن، اندرز
سخت

» بیان شده است. و  و  مفهوم «بازگشت به عالم معنا» مشترکًا در ابیات گزینه هاي «  10
متوسط

تشبیه:     /   مجاز: سعدي مجاز از آثار سعدي  11

متوسط
واژه  هاي وندي: آسایش - زندگی - دیدار   12

واژه هاي مرّکب: نکبت بار
واژه هاي وندي - مرّکب: کهن سالی - گاه به گاه

سخت
کنایه: گل به سر زدن                                   مجاز: گل مجاز از فصل ُگل   13

اغراق: گذشتن اشک از سر شاعر               تشبیه: بستان عشق (اضافۀ تشبیهی)
سخت

- دیوانگی آمده است و بیت با هر دو معنی قابل تفسیر است. - تجارت  در گزینۀ  وازة «سودا» ایهام دارد و به دو معنی   14
سخت

در این گزینه رسیدگی و تفقّد از فقیران مورد بحث است که در عبارت مورد سؤال نیز مطرح شده است اما در گزینه هاي دیگر:  15

) سپاسگزاري از پادشاه

) نعمت هاي دنیا و بهشت ارزشی ندارد.

) کوشش مردم همیشه نتیجۀ موفقیت آمیزي ندارد.
متوسط

در این گزینه صحبت از «قناعت» نیست اما در گزینه هاي دیگر «قناعت» توصیه شده است.  16
متوسط

بیت هاي «ب - د» مفهوم مشترك دارند که هر دو بر زندگی بخشی عشق تأکید دارند.  17
بیت «الف» بر تأثیر سخن اشاره دارد.

بیت «ج»: رهایی از کمند عشق غیرممکن است.
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د از فقیران مورد بحث است که در عبارت مورد سؤال نیز مطرح شده است اما در گزینه هاي دیگر:
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متوسط
تیره راي: بداندیشی، گمراهی (تیره راي: گمراه) / ادبار: سیه روزي، بدبختی  18

متوسط
واج آرایی در تکرار صامت «ن» و مصوت بلند «ا» دارد؛ اما پارادوکس ندارد.  19

بررسی سایر گزینه ها:

»: «آینه»: استعاره از دل / جناس: «روي» (چهره) و «روي» (فلز روي) گزینۀ «

»: حسن تعلیل: سرخی دامان افق در صبح و شام از عالقه مندي طبیعت به خون است، تشبیه: گلگون، گون: پسوند شباهت گزینۀ «

»: حس آمیزي: خندة شیرین / تشبیه: دهان به نمکدان تشبیه شده و دل مثل کبابی است که نمک به آن زده اند. گزینۀ «
متوسط

مگزار  مگذار  20
مفهوم بیت: اگر گوید نماز بگزار، حتمًا نماز را به جا بیاور و اگر بگوید عملی را انجام نده، برو انجام نده (مگذار).

بررسی سایر گزینه ها:

) بگزاریم: ادا کنیم / توانیم گزارد (می توانیم به جا آوریم). گزینۀ 

) بنگذارم (نمی گذارم، رها نمی  کنم) / حقّت بگزارم (حقّت را ادا می کنم). گزینۀ 

) بگذر (عفو کن) / حوائجم بگزار (خواسته هایم را اجابت کن). گزینۀ 
سخت

نقش کلمۀ داخل جاي خالی، مبتدا و مرفوع است که با توجه به کلمۀ بعد از جاي خالی که «طالبتان» یک اسم مثنی است، احتیاج به ضمیري داریم که براي اسامی  21
مفرد نباشد پس گزینۀ نامناسب «أنا» است زیرا فقط براي مفرد به کار می رود. ضمیر متکلم مع الغیر «نحُن» براي مثنی و جمع به طور یکسان به کار می رود.

متوسط
رد سایرگزینه ها:  22

) «التتکاَسل» فعل «غائبۀ» مفرد مونث غائب است و لها در اعمالها مؤید آن است و «الممرضۀ» فاعل َان است. «پرستار ماهر در کارهایش تنبلی نمی کند.»

) «شاَهَد» غائب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دانش آموزان پیروزمندانه نمراتشان را در کالس مشاهده کردند.»

) «صاِدق» با توجه به کسرة عین الفعل «ِد» امر مخاطب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دوستی و همنشینی کن با کسی که دلسوزي می کند براي تو در حالی که تو در غفلت هستی.»
سخت

«َعَزَم علی»: تصمیم گرفت/ «بَدء»: شروع کند (گاهی مصدر را می توان به صورت مضارع التزامی ترجمه کرد.)/ «شَعر بـ»: احساس .... کرد/ «ترکها»: ترك کردن  23
آن/ للمرة الثانیۀ : باردوم

سخت
بررسی موارد در سایر گزینه ها:  24

در گزینۀ  «ه» در «الیه» به «مدیرة» که مؤنّث است برمی گردد که نادرست است.

در گزینۀ  «ها» در «اُمّها» به «الطفل» که مذکر است برمی گردد که نادرست است.

در گزینۀ  «ه» در َبعُضُه به «أشیاء» که جمع غیر عاقل است برمی گردد پس باید بصورت مفرد مؤنث یعنی «ها» َبعُضها بیاید.
سخت

» فعل به صورت ماضی «َیْذَهُب الغّواصون» فعل مضارع است، یعنی غّواصان می روند. در هیچ یک از گزینه ها فعل به صورت مضارع نیامده است، در گزینۀ «  25

» فعل به صورت ماضی بعید است. » فعل ماضی و در گزینۀ « استمراري است، در گزینۀ «

»: «اقیانوس» به صورت مفرد آمده است. ) به صورت مفرد آمده است، «یستطیعون» یعنی می توانند، «الُمحیطات» یعنی اقیانوس ها، در گزینۀ « اعماق جمع مّکسر است، در  گزینۀ ( و 
متوسط

«َأفَْضل، َأْکَثر، َأقوي?، َأشّد» اسم تفضیل هستند.  26
متوسط

» صحیح است. با توجه به  ترجمۀ عبارات، تنها گزینۀ «  27
ترجمه ها به ترتیب:

: این شلوارها چند تومان است؟  شلوارهاي زنانه نود و پنج هزار تومان. گزینۀ 

: شلوارهایی بهتر از این می خواهم.  این قیمت ها گران است. گزینۀ 

: قیمت این پیراهن مردانه چند است؟  سفید و مشکی و آبی. گزینۀ 

: مبلغ چقدر شد؟  بعد از تخفیف به من بده. گزینۀ 
متوسط

تّرجمۀ گزینۀ صحیح: این ماهی ها از بچه هایشان در آب هاي دریا، دفاع می کنند.  28

اسم هاي جمع مکّسر: األسماك  َسمک (ماهی) / ِصغار  َصغیر (کوچک) / میاه  ماء (آب)
تّرجمۀ گزینه هاي دیگر:

: چند روز پیش ماشین هایشان را به تعمیرگاه خودرو بردند. گزینۀ 

اسم هاي جمع مکّسر:  َأیّام  َیوم (روز)

: تنها افراد نیرومند می توانند از این کوه ها باال روند. گزینۀ 

اسم هاي جمع مکّسر: الجبال  الجبل (کوه) / اَألقویاء  قوي (نیرومند)

: این پسرها آرزو دارند در مسابقه حاضر شوند.  گزینۀ 

اسم جمع مکّسر: أوالد  َولد (پسر)
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سخت
ترجمۀ عبارت: باید به هرکس که براي ما خدمتی انجام می دهد احترام بگذ اریم تا کودکان از ما یاد بگیرند.  29

سخت
ترجمۀ گزینۀ درست: از عینک براي حمایت در برابر آسیب هاي ناشی از پرتوهاي خورشید استفاده کن. َنّظارات که اسم آلتی است نوعی اسم مبالغه به حساب  30

می آید. 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: برادرم تعمیرکار ماشین است، شب و روز کار می کند / ُمصلِّح اسم فاعل است. گزینۀ 

: پسرم واضح صحبت کن که حرفت را بفهمم. / تکلَّم فعل امر است. گزینۀ 

: اتوبوس به ایستگاه نزدیک شد و در آن توقف کرد. / َموقف بر وزن َمفِْعل و اسم مکان است. گزینۀ 
سخت

» به گونه اي دیگر مطرح می شود (ما از دوستِی عبارت داده شده به این موضوع اشاره دارد که دشمنِی عاقل بهتر از دوستِی نادان است و این در گزینۀ «  31
دوستانمان در همۀ حاالت بهره می بریم!) که با عبارت داده شده تناسب ندارد.

متوسط
.« » باید نوشته شود «أربعیَن:  » صحیح است، بنابراین به جاي «ستّین:  »  32

تشریح گزینه هاي دیگر

» عملیات ریاضی درست نوشته شده است. » :« گزینۀ «

» عملیات ریاضی درست نوشته شده است. »  :« گزینۀ «

» عملیات ریاضی درست نوشته شده است. » :« گزینۀ «
متوسط

«ال تُصعِّر خدََّك للنّاِس»: با تکبّر رویت را از مردم برنگردان / «ال َتمِش»: راه مرو / «َمَرحًا»: با ناز و غرور و شادمانی / «ال یُحبُّ»: دوست ندارد / «ُمختاٍل َفخوِر»:  33
خودپسند فخرفروش

سخت
حال همیشه باید به صورت نکره بیاید؛ پس تمام گزینه ها به جز گزینۀ  کلمه به صورت نکره بیان شده است، درست می باشند.  34

متوسط
جملۀ اسمیّه (لها دوٌر ...) نقش صفت براي «کتُب» دارد.  35

سخت
زیرا اسم تفضیل در مقام مقایسه بین دو چیز به صورت مذکر به کار می رود؛ حتّی اگر آن دو چیز مؤنث باشد، امّا زمانی که اسم تفضیل به عنوان صفت به کار رود  36

باید از نظر جنس مطابقت کند.
سخت

»: «َتَنبََّه» ماضی باب تفعُّل است که چون فعل شرط واقع شده، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  گزینۀ «  37
تشریح سایر گزینه ها:

»: «ما» در «ما قّسم» ماي نفی است. گزینۀ «

»: «إن» با فعل مضارع آمده است. گزینۀ «

»: «ما» در «ما علم» ماي نفی است. گزینۀ «
سخت

» می گوید: نود هزارتومان ترجمۀ صورت سؤال: قیمت این پیراهن مردانه چند است؟  گزینۀ «  38
تشریح سایر گزینه ها:

»: این پیراهن مردانه سفید است. گزینۀ «

»: قیمت این پیراهن مردانه جدید است. گزینۀ «

»: لطفًا این پیراهن مردانه را به من بده. گزینۀ «
متوسط

بدترین مردم دوروها هستند.  از صفات متکبّران است. (نادرست است، بلکه از صفات منافقان و افراد دورو است.)  39
ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: دوستانم مرا ترك کردند، آن طور که دشمنانم می خواهند. گزینۀ «

»: دربارة انبارهاي آب از سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردانند بپرس. گزینۀ «

»: در راه رفتنت (رفتارت) میانه روي کن  بهترین کارها حّد وسط آن ها است. گزینۀ «
متوسط

فخرفروش/ خودپسند/ برگزیده / پندها  40
بررسی گزینه هاي دیگر:

»: آفتاب پرست / مرغابی / خر / جغد گزینۀ «

»: بینی / گونه / چشم / چهره گزینۀ «

»: پدران / مادران / دختران / پسران گزینۀ «
متوسط

امام کاظم (ع) به شاگرد برجسته ي خود، هشام بن حکم، فرمود:  41
اي هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرستاد، جز براي آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند  که از معرفت برتري برخوردار باشند و آنان که در
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اي هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرستاد، جز براي آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند  که از معرفت برتري برخوردار باشند و آنان که در
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تعقل و تفکر برترند،  نسبت به فرمان هاي الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.
متوسط

 42

متوسط
خداوند معجزة اصلی پیامبر اکرم(ص) را قرآن کریم قرار داد. معجزه اي از جنس کتاب.  43

سخت

 44

متوسط
با توجه به بخش اندیشه و تحقیق، خداوند وعده داده هرکس از زن و مرد اهل ایمان باشد و عمل صالح انجام دهد خداوند به او حیات پاك و پاکیزه می بخشد  «لما  45

یحییکم» و این عبارت در ارتباط با اعجاز محتوایی قرآن و تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است.
سخت

با توجه به متن درس اول: کسانی که برنامه اي غیر الهی را برگزینند ناسپاس نامیده می شوند و زیان خواهند کرد و با دست خالی دنیا را ترك خواهند کرد و این  46
عبارت با آیۀ  «من یبتغ غیراالسالم دینا...» در ارتباط است.

سخت
خداي متعال، متناسب با همین قّوه اختیار، بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از راهنمایی خداوند استفاده کند و سپاسگزار باشد، یا ناسپاسی کند  47

و از هدایت و لطف الهی بهره نبرد:
بیَل ِاّما شاِکراً و ِاّما َکفوراً»    «ِانّا َهَدیناُه السَّ

: دقت کنید که اختیار انسان به معناي مجوز خدا براي هر انتخابی نیست.  رّد گزینۀ 
سخت

سنت دیگر، سنت امداد الهی است. وقتی انبیا مردم را به دین الهی فرا می خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته مى شوند: دسته اى به نداى حقیقت پاسخ  48
مثبت مى دهند و هدایت الهى را مى پذیرند و دسته اى لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند، سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند،
بتواند از همین امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده (مانند قدرت اراده، توان جسمی و فکري، امکانات موجود در جهان خلقت و…) استفاده کند تا در همان مسیرى که انتخاب کرده است به

پیش رود و باطن خود را آشکار کند.
متوسط

بیت «مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار» اشاره به کشف راه درست زندگی دارد.  49
بیت «تا به یکی تجربه آموختن / با دگري تجربه بردن به کار» نیز بیانگر کشف راه درست زندگی است و مربوط به سؤال چگونه زیستی می باشد.

متوسط
با توجه به اینکه سطح فکر مردم در هر دوره اي متفاوت است، پیامبران در هر عصري ارسال می شدند تا اصل ثابت را در خور فهم انسان ها بیان کنند.  50

سخت
ْبِر» باشند. اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ با توجه به سورة عصر کسانی دچار خسران نمی شوند که شامل چهار ویژگی «الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  51

متوسط
52  از آنجا که سطح فکر مردم به تدریج رشد می کرد الزم بود در هر عصري پیامبري نازل شود تا اصول ثابت را در خور فهم و اندیشۀ  انسان ها بیان کند.

 پیامبران متعدد به منظور جلوگیري از تحریف تعلیمات پیامبران نازل می شدند تا تعلیمات اصل و تحریف نشده را ابالغ کنند.
سخت

گزینۀ  پیام آیۀ «َو َمْن َیبَْتِغ َغیَْر الِْإْسالِم ...» نمی باشد.  53
سخت

: امتحانات الهی همیشگی است، گزینۀ  سنت امداد است نه امالء. گزینۀ  به جاي قضا باید قدر باشد، گزینۀ   54
سخت

انبساط جهان از مهمترنی کشفیات نجومی قرن بیستم است و ترجمۀ آن آیه «آسمان ها را با قدرت برافراشتیم...» است.  55
متوسط

56  آیۀ «ما کنت تتلو من قبله من کتاب... » به معناي آن است که اگر پیامبر پیش از نزول قرآن خواندن و نوشتن می آموخت، کج اندیشان در باور حقانیت قرآن به
شک و شبهه می افتادند.

(ترجمه آیه: و پیش از آن هیچ نوشته اي را نمی خواندي و با دست خود آن را نمی نوشتی که در آن صورت کجروان به شک می افتادند.)
قرآن کریم با بیان کرامت زن و تساوي وي با مرد در انسانیت اعالم می کند که هر کس از زن و مرد عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد خداوند به او حیات پاك و پاکیزه می بخشد. 

سخت
ترجمۀ آیۀ در سؤال: «این (عقوبت) به خاطر کردار پیشین شماست و نیز به خاطر آن است که خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند»  57

با توجه به ترجمۀ آیۀ فوق «سرنوشت اخروي انسان (عقوبت) نتیجه و بازتاب اعمال و کردار پیشین اوست که در دنیا انجام داده است و هرکس مسئول سرنوشت خویش است.
متوسط

نیاز هاي برتر منشأ (علت) دل مشغولی و دغدغه است.  58

چگونه زیستن  کشف راه درست زندگی

چرا زیستن  درك هدف زندگی

 اشاره بھ
شناخت ھدف زندگی

کشف راه درست زندگی

عبارت
«از دست دادن عمر»

« استفاده از سرمایھ ھایی ویژه»

اشاره بھ
اعجاز لفظی

اعجاز محتوایی ـ انجام درونی درعین نزول تدریجی
اعجاز محتوایی ـ تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاھلیت

اعجاز محتوایی ـ ذکر نکات علمی بی سابقھ

عبارت
(ص) امتناع شدگان از رفت و آمد مردم بھ خانھ پیامبر

ھمانند اعضای یک بدن ھستند
ذکر موضوعاتی چون عدالت خواھی، علم دوستی

آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و ھمواره آنرا وسعت دادیم
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 به معناي آن است که اگر پیامبر پیش از نزول قرآن خواندن و نوشتن می آموخت، کج اندیشان در باور حقانیت قرآن به

قرآن کریم با بیان کرامت زن و تساوي وي با مرد در انسانیت اعالم می کند که هر کس از زن و مرد عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد خداوند به او حیات پاك و پاکیزه می بخشد. 

ترجمۀ آیۀ در سؤال: «این (عقوبت) به خاطر کردار پیشین شماست و نیز به خاطر آن است که خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند»
با توجه به ترجمۀ آیۀ فوق «سرنوشت اخروي انسان (عقوبت) نتیجه و بازتاب اعمال و کردار پیشین اوست که در دنیا انجام داده است و هرکس مسئول سرنوشت خویش است.
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سخت
از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همۀ آنان چه نیکوکار و چه گناهکار به لطف و مهربانی رفتار می کند او به بندگان خود اعالم می کند: پروردگارا،  59

رحمت را بر خود واجب کرده است. این موضوع بیانگر سنت «سبقت رحمت بر غضب» خداوند است.
متوسط

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند. این کار به معناي سر  پیچی از فرمان خدا و عدم  60
پیروي از پیامبران گذشته است.

متوسط
61  وقتی که هواپیما به طور ناگهانی از صفحه رادار ناپدید شد، همه در برج کنترل ترافیک هوایی نگران بودند.

) توصیف کردن ) ناپدید شدن       ) پرواز بر فرازه         ) شروع پرواز    
سخت

قبل از اینکه بین انتخاب هاي مختلفی که داریم، تصمیم بگیریم، یک نکته اضافه در مورد این پروژه وجود دارد که می  خواهم آن را بیان کنم.  62

) میان ترم ) اجتماعی         ) اضافی       ) ماهر     
سخت

اگر می خواهید زبان انگلیسی خود یا هر زبان خارجی دیگر را بهبود ببخشید، باید بعضی از این نکات مفیدي که روي تخته نوشته ام را مورد توجه قرار دهید.  63

) فرار کردن ) اشاره کردن          ) موردتوجه قرار دادن           ) فراموش کردن        
متوسط

کلمه متفاوت را انتخاب کنید.  64

) استرالیایی ) فارسی                ) برزیلی              ) آمریکایی          
متوسط

قهوه ي بیشتري می خواهی؟ نه، ممنون. کافی است.  65

 coffee یک اسم غیر قابل شمارش است پس گزینه هاي  گرامري و  معنایی غلط هستند. در گزینه ي  هم استفاده از much در حالت سؤالی غلط است.
متوسط

امروز صبح در جاده ها ترافیک زیادي بود.   66

کلمه ي traffic یک اسم غیر قابل شمارش است بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند. با اسامی غیر قابل شمارش فعل به شکل مفرد به کار می رود.
متوسط

هنگامی که «جنی به خرید رفت، تعداد شلوار جین جدید خرید» .   67

) پس نمی توانیم  را با آن به کار ببریم. شلوار جین همیشه به شکل جمع نوشته می شود (
سخت

رامسر یک دریاکنار زیبایی دارد.   68

به دلیل وجود a قبل از جاي خالی گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. دقت کنید که beach قابل شمارش است در حالی که seaside غیرقابل شمارش است.
سخت

اگر عجله نکنی، پرواز به لندن را از دست خواهیم داد. وقتی براي تلف کردن نداریم.  69

کلمه ي time به معنی زمان یک اسم غیر قابل شمارش است پس گزینه ي  غلط. توجه کنید که در حالت رسمی از a lot of  در جمالت مثبت و much / many در جمالت منفی و سوالی استفاده
می شود.

سخت
تعداد برنامه هاي تلویزیونی که می خواهم تماشا کنم، کم است. ترجیح می دهم یک فیلم دانلود کنم یا یک کتاب بخوانم.  70

programs یک اسم قابل شمارش جمع است پس گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. از طرفی مفهوم جمله منفی است، پس few جواب درست است.
سخت

به نظر می رسد بسیاري از بزرگساالن اطالعات کمی در مورد اغلب علوم پایه دارند.  71

. هیجانی

. پایه اي – ابتدایی

. زبانی

. داوطلبانه
سخت

هر موجود زنده در طبیعت جاي خودش را دارد و بوم شناسی دانشی است که زندگی موجودات و رابطه با اطرافشان را مطالعه می کند.  72

. اطراف

. موقعیت ها، شرایط

. شباهت

. دسترسی
سخت

این شکالت براي من خیلی شیرینه. بده به یک نفر دیگه.  73

. خوشمزه

. خوشمزه

. غیر واقعی

. شیرین
متوسط
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آب رایج ترین ماده بر روي زمین است که  درصد سطح زمین را پوشانده است. که این آب به شکل اقیانوس ها، دریاها و رودخانه هاست.  74

. نوع

. شکل

. جور

. شترمرغ
سخت

بسیاري از داروها شامل بعضی از آن ها که توسط دکترها هم پیشنهاد می شوند، اعتیاد آورند.  75

. طراحی شده

. تولید شده

. پیشنهاد شده

. فرض شده
سخت

من واقعا از دیدن مکان زندگی کوچک و فقیرانه آن ها شوکه شدم (متاسفم که بگویم حتی نمی توانم آن را خانه بنامم) از آنجاییکه تصور می کردم آن بزرگ تر و  76
همچنین سرزنده تر باشد. 

. لذت بردن . مرور اجمالی کردن          . تصور کردن              . محو شدن، ناپدید شدن          
متوسط

همه می دانند آدم هایی که دروغ می گویند، نمی توانند با کسانی که در حال صحبت با آن ها هستند، ارتباط چشمی برقرار کنند.  77

- جامعه - تجربه              - معنی              - ارتباط                 
متوسط

سیاست هاي دولت شان در مورد آموزش منتج به مشکالت زیادي براي خانواده ها شده است تا شهریه ها و هزینه هاي آموزش را بپردازند.  78

. افزایش دادن . بهبود بخشیدن                   . منتج شدن               . تصور کردن      
متوسط

هرگز آن روزهاي خوش را فراموش نمی کنم که همۀ ما سرگرم گردآوري کردن لیست اسامی مهمان هایی بودیم که قرار بود براي مراسم عروسی خواهرم  79
دعوت کنیم. 

. گردآوري کردن . اندازه گرفتن                . افسرده کردن           . منتشر کردن                   
متوسط

ترجمۀ جمله: «ناگهان انبوهی از دور ترنی خاطرات در تصّوراتش پدیدار شد و او به یاد ایامی افتاد کع نخستین بار عاشقش شده بود.»  80

) شرط گزینۀ 

) ترکیب گزینۀ 

) تصّور، تخیّل گزینۀ 

)موقعیت گزینۀ 
متوسط
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