
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم 15 اذر

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

مفهوم کلی بیت زیر، با کدام بیت تناسب ندارد؟  1
    بس که بپسندید باید ناپسند عشق  را خواهی که تا پایان بري                 

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا رابه دوستی که اگر زهر باشد از دستت          

کاین درد نپندارم از آن من تنهاستفریاد من از دست غمت عیب نباشد            

که خار دشت محبت گل است و ریحان استسفر دراز نباشد به پاي طالب دوست            

مرهم عّشاق چیست زخم ز بازوي دوستداروي مشتاق چیست زهر ز دست نگار            

معنی واژه هاي «توسنی، سبو،  نفیر» به ترتیب در کدام گزینه دقیق تر آمده است؟  2

رمندگی، جام زیبا، صداي گریستن حرکت اسب، پیمانۀ بزرگ،  آواز زاري

عصیان، کوزة سفالی،  فریاد بلند سرکشی، کوزه شکسته، نالۀ آرام

کدام گروه از ابیات، مفهومی مشترك دارند؟  3
 الف) منسوخ شد مرّوت و معدوم شد وفا

 ب) اگر هفت کشور به شاهی تو راست
 ج) هنر خوار شد، جادویی ارجمند

 د) همه سوي دوزخ نهادید روي
 هـ) گشته است باژگونه همه رسم هاي خلق

وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا
چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟

نهان راستی، آشکارا گزند
سپردید دل ها به گفتار اوي

زین عالم نبهره (فرومایه) و گردون بی وفا

ب - الف - ه ب - ج - د الف - د - ه الف - ج - ه

در همۀ ابیات به جز بیت .................. اشاره به یکی از داستان هاي شاهنامه شده است.  4

 هم کف و هم ترنج پاره کنند خیز تا در تو یک نظاره کنند       

 شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد شاه ترکان سخن مّدعیان می شنود    

 که مغز بی گنهان را دهد به اژدرها که پوست پاره اي آید هالك دولت آن     

 اینک اینک من و دل گر به دلی خرسندي ملک جمشید ندارم که زتو بوسه خرم     

مفهوم «بدبینی و ناسپاسی و فرجام بد آن» از کدام گزینه دریافت می شود؟  5

 زنی هر زمان بر دلم نیشتر از تو بر من آمد ستم بیش تر        

 جز از کشتن و غارت و سوختن ندانست خود جز بد آموختن        

 شکست اندرآورد و برگشت کار منی چون بپیوست با کردگار       

 بر نامدارانش بنشاندند ستم دیده را پیش او خواندند       

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. جا بجایی ضمیر (جهش ضمیر) صورت گرفته است.  6

نشیناد بر ماتمم پور سامکه رستم منم کم مماناد نام

همی آب شرمم به چهر آورددل من همی برتو مهر آورد 

ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدمگفتم: ببینمش مگرم درد اشتیاق

از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدمتا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

پیام کلّی عبارت «ن لم یکن لک دین فکونوا احرارًا فی دنیاکم» چیست ؟  7

تضاد بین دین داري و دنیا پرستی آزاد اندیشی و نپذیرفتن ظلم توّجه به امور دینی و دنیوي آزاد شدن از تعلّقات دنیا

1

تضاد بین دین داري و دنیا پرستی
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معنی چند واژه نادرست است؟  8
(بی روزي: درویش) (اقدس: پاك تر) (عصبیّت: طرفدار) (ملهی: آالت لهو) (کتم: پنهان داشتن) (مضایقت: تنگ گرفتن) (ضالل: تاریکی)

(مناعت: عالی طبع بودن) (دنائت: پست) (لجاج: ستیزگی)

پنج چهار سه دو

عبارت « ِاْن لَم َیُکن لَُکم دین فُکونوا َاحرارًا فی ُدنیاُکم » با همه ابیات، قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  9

 پیش کسان بد مگو که نیک نباشد  در پس آزادگان به هیچ طریقی

 دامان خود چو سرو ز دست خزان برآر  آزادگی و بی ثمري کن شعار خویش

 و آزاده ز هر چه هست می باید بود  آسوده ز هرچه نیست می باید زیست

 بریزند از دام جان  تارها مهین مهرورزان که آزاده اند

عبارِت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  10
«هر چه عاشق در راز پوشی بکوشد، باز نگاه دو دیده اش از سّر ضمیر خبر می دهد.»

نه عارف است که هر روز خاطرش جایی است نه عاشق است که هر ساعتش نظر به کسی

نهاده بر سر و خاري شکسته در پایی است ز دست عشق تو هر جا که می روم دستی

لیکن از شوق حکایت به زبان می آید شرط عشق است که از دوست شکایت نکنند

که در حدیث نمی گنجد اشتیاق درون همین تغیّر بیرون دلیل عشق بس است

کدام گزینه بر اساس الگوِي  «صفت + صفت + اسم + نقش نماي ِ- + صفت + نقش نماي ِ- + اسم + نقش ِ- + صفت»  ساخته شده است؟  11

همان پهلوان نامی شاهنامۀ فردوسی آن دو مرِد دانشمنِد درستکاِر ایرانی

همان چهار دانشجوي موفِّق مسابقات کشوري آن رزمندة وارسته ي ایران اسالمی

امالي چند کلمه با توجه به معنی آن ها، نادرست است؟  12
شبح: سایه – حاذم: هوشیار – صولت: هیبت – مخذول: زبون گردیده – مذموم: زشت – مضغ: جویدن – مذلّت: خواري – غضنفر: شیر – عقار: آب و زمین

– ضیعت: زمین زراعتی

چهار دو سه یک

مفهوم عبارت  «حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وي را به می و معشوق و لهو لهب کشیدند، بی سر و صدا به گوشه اي خزید دیگر مرد میدان  13
نبود.» از کدام بیت دریافت نمی شود؟

    خرمن عقل و عافیت سوزد  حسد آنجا که آتش افزود

    حسد می برم مردگان را به مرگ  زبس رنج و آفت که در زندگی است  

 بترشد بر شاه بازار من  حسد برد بدگوي در کارمن  

 میان دو آزاده َگردآورد  حسد مرد را دل به درد آورد  

در کدام گزینه وابستۀ «شاخص»  دیده می شود؟  14

دائرة المعارف فارسی به سرپرستی غالمحسین مصاحب تدوین شده است. محّمد کدخداي روستاي ماست.

عموي دوست من مهندس برق است. علّامه محّمد حسین طباطبایی از فالسفۀ بزرگ ایران است.

کلمه ي«مذمومه» یعنی :  15

همراه نکوهیده سرزنش پیوسته

در کدام گزینه جاي مضاف و مضاف الیه جابجا شده است؟  16

همی آب شرمم به چهر آورد بخواهد هم از تو پدر کین من گرگ را برکند سر آن سرفراز از خدا جوییم توفیق ادب

2

ی نظام قدیم 15 اذر
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

دائرة المعارف فارسی به سرپرستی غالمحسین مصاحب تدوین شده است.

عموي دوست من مهندس برق است.

همراه

همی آب شرمم به چهر آورد
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21  أي عبارة الیشتمل علی الفعل المبنی للمجهول؟

. ُتْعرف األشیاء بأضدادها. خلق االنسان ضعیفًا. یرزق الشهید عند ربه. و جعلنا من الماء کل شیٍء حیٍّ

عّین العبارة التی لها معنی المضارع:  22

کانت شیِمل ُتْلقی ُمح?اَضراٍت بالُلغِۀ الفارسیۀ. تزیَّن الطالب باألخالق الحسنۀ.

لم تنجْح من لَم َتنظر فی عواقب عملها. إْن قرأت الدروس بدّقۀ انتفعت بها!

23  أّي عبارة تشتمل علی الفعل المبنی للمجهول ؟

 َیسقی الشهداء شجرة الثورة بالدم. ُتقیم المدرسۀ احتفاًال بمناسبۀ ذکري انتصار الثورة.

  أرسَل اهللا اْالنبیاء رحمۀ للناس.   الُیري المؤمُن فی معصیۀ نهی عنها.

24  عّین النعت لیس مجرورًا:

 ُیحَمل النفط بالناقالت الکبیرة إلی خارج البالد!  زاد ورق األشجار الربیعّیه و ُزّینت الحدائق! 

 تألّفت کلُّ فئاتنا الدراسّیۀ بهّمۀ اُستاذاتنا الفاضالت!  علینا أن نُعّرف منتجاتنا الوطنّیۀ إلی اآلخرین! 

25  أّي عبارة فیه الترکیب الوصفی ؟

 دع محبۀ الدنیا، فعابر السبیل الیتوّطن المعاصی سّم و القلیل منه یقتل

 و هللا لیس إخوة یوسف لّما باعوا یوسف بثمن بخس أعجب منک علیک بتدبیر دینک کما َدبِّرَت دنیاك

26  عّین ما لیس فیه نعت:

  کانت رسالتک أجمل هدیۀ أخذتها فی هذا العید! خیر األعمال لک هو ما یقّربک من الکمال و الّسعادة! 

  کان فی إحدي المدارس معّلم یسعی فی تربیۀ تالمیذه! یحتاج المریض إلی اِستراحۀ تتبعها سالمۀ الجسم و الّروح! 

در عبارت«نوشته یا سخن هرگاه با عناصر ادبی درآمیزد و یک شکل هنري بگیرد، بر خواننده یا شنونده اثري مطلوب می گذارد؛ عواطف و  17
احساسات را برمی انگیزد، به اندیشۀ وي حرکت می بخشد و گاه حتّی به تغییر رفتار او منجر می شود.» نسبت وابسته هاي پیشین به پسین در کدام گزینه

آمده است؟

دو به هشت یک به نه یک به هشت دو به نه

در کدام بیت «نقش تبعی» یافت نمی شود؟  18

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

تو خویشتن دلیل بیاري به هر سخن گر من نگویمت که تو شیرین عالمی

صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد گر در جهان بگردي و آفاق درنوردي

و آن دست که نقش می نگارد فریاد ز دست نقش، فریاد

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟   19

 دریاب که هفتۀ دگر خاك شده است  ساقی گل و سبزه بس طربناك شده است

 تا سبزة خاك ما تماشاگه کیست  این سبزه که امروز تماشاگه ماست

 کان سبزه ز خاك الله رویی ُرسته است  پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی

 از خاك یکی سبزه خطی گلگون ُرست  هر سبزه و گل که از زمین بیرون ُرست

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  20
قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام» «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید

شمع ناحق کشته را خشنود می دانیم ما در شبستان رضا تیغ زبان شکوه نیست

چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم نیست امید صالحی ز فساد حافظ

که هر روزي از وي شب قدر بود  قضا روزگاري ز من در ربود

بر آن رمیده که تیر قضا همی آید به دست حیلت و افسون سیر نشاید ساخت

3

ی نظام قدیم 15 اذر
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ۀ إلی اآلخرین! 

ّبک من الکمال و الّسعادة! بک من الکمال و السعادة! بک من الکمال و السعادة! 
ّ یحتاج المریض إلی اِستراحۀ تتبعها سالمۀ الجسم و الّر یحتاج المریض إلی اِستراحۀ تتبعها سالمۀ الجسم و الروح! 
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«عّین الخطأ (عن المضاف و المضاف إلیه):»   27

األجمل الحیوانات فى رأیى ظبٌى یسکن فى إحدي الُجزر االستوائّیۀ!   هذاِن البدویِّان وجدا فى طریقهما بئراً َسِمعا منها صوتًا ... النَّجدة الّنجدة! 

صیادو البحار ال یذهبون عادًة إلى قرب البحر إذا کان هائجًا!  الجّو الحاّر َجّفف وردة المزهرّیۀ الّتى اشتراها لى والدى من الّسوق! 

28  عّین الخطأ فی األفعال المضارعۀ:

طلبت من أقربائی لیساعدوننی فی الحصاد غداً! قال الطائر لصغاره: لُنفّتش عن حّل لهذه المشکلۀ!

حین یعتمد اإلنسان علی اآلخرین لن یعمل أعماًال مهّمۀ! من لم یجعل حیاة العظماء مشعًال لهدایته یهلک!

عّین الخطأ:  29

یصّلى مسلمون مدینتنا فى مساجٍد مختلفۀ. شاهدت مدیرة مدرستى فى الطریق و سّلمت علیها! 

لن أحضر فى الصّف قبل أن اُطالع دروسى کّلها! حضر والدى فى المدرسۀ لیتکّلما مع معّلمینا!

30  عّین العبارة الّتی یوصف فیها المفعول:

 کّنا نري کّل صباح راعیًا یذهب إلی الصحراء مع أغنامه و نعرفه بأنّه کّذاب، لذلک لم نساعده، 

 عندما صرخ و طلب مساعدتنا لدفع الذئب المهاجم فبقی وحیداً مع أغنامه، و کان هذا نتیجۀ کذبه!

31  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ : 
 «إذا رأینا ربَّنا سبحانَه ُیعطینا نَعمه کرارًا و إنّا نَعصیه، فلنحذر غضبه!»:

زمانی که خداوند منّزه ما کراراً به ما نعمت می دهد و ما آن ها را فراموش می کنیم، پس باید از غضب او بپرهیزیم!

چون پروردگار منّزه ما نعمتش را مکّرر به ما عطا می کند و ما دائمًا عصیان می کنیم، باید از خشم او حذر کنیم!

آن گاه که پروردگار پاك و منّزه ما نعمت هاي بسیارش را به ما ارزانی داشت و ما آن ها را فراموش کردیم، باید از خشم او برحذر باشیم!

 هرگاه ببینیم که پروردگار منّزه ما نعمت هایش را پی در پی به ما عطا می کند در حالی که ما او را معصیت می کنیم، باید از غضب او برحذر باشیم!

32  عّین الخطأ فی إعراب المضارع:

 إن تنظروا إلی الحیاة تدرکوا عظمۀ اهللا! ال تسمحی لنفسک أن تقنط فی اُالمور!

 سنذهب جمیعًا إلی الصحراء نشاهَد العجائب! هم لم یمیلوا إلی الّراحۀ فنجحوا فی أعمالهم!

33  عیِّن المضارع المنصوب فیما یأتی:

صاحُب المزرعۀ یطلب المساعدة من جیرانه لجمع المحاصیل! إنَّ الّذي َخَلَقنی یحفظنی من ُکّل سوء!

ب یتعّلمون الّلغۀ العربّیۀ و یفهمون لغًۀ حیًّۀ! الّطالُّ ِألطالع هذا الدرَس جیًّداذهبُت إلی المکتبِۀ!

34    عّین الصحیح فی البناِء للمجهول:

َک الحنوُن!   َک الحنوَن!   ُتنَصُر أمُّ  اَکَرَمکم معّلم العربّیۀ فی المدرسۀ!  اُکِرَم معلُّم العربّیۀ فی المدرسۀ! َینُصر أبوَك الفاضُل اُمَّ

 اَنصر التالمیذ فی دروسهم الصعبۀ!    نََصروا فی دروسهم الصعبۀ!   یحترم والداي أخوّي احترامًا کثیراً!    ُیحترم أخوانی احترامًا کثیراً!  

عّین ما لیس فیه المبنی للمجهول:  35

«و إذا ُقرئ القران فاسَتِمعوا له و أنِصتوا لَََعلَّکم ُترحمون»  «و ال تحَسَبّن الّذین ُقتلوا فی سبیل اهللا أمواتًا ... عند ربّهم ُیرزقون» 

«ُقل إّن الَّذیَن َیفترون علی اهللا الکذب ال ُیفلحون»  «أ حِسب الّناس أن یترکوا أن یقولوا آَمنَّا و هم ال ُیفتنون» 

36   عّین ما لیست فیه «الّالم الجازمۀ»:

إّن المعّلمین لیجتهدوا کثیراً للوصول إلی العّزة!  کان معّلمنا یقول فلنجتهد فی دروسنا کثیرا! 

لیعرف اإلنسان حقیقۀ الحیاة للوصول إلی غایته!  لنتقّدم فی الحیاة علینا أّن نسعی کثیراً! 

37  عّین الفعل الذي یمکن أن یبنی للمجهول:

 تعّجبت من أعماله الکبیرة مع أنّه کان أصغر سنًّا من اآلخرین!  علی المؤمنین أن یکتسبوا العلم و األخالق فی حیاتهم! 

 فی حدیقتنا أزهار جمیلۀ یفرح الناظرون برؤیتها!  إن یصبر قلیًال یقترب من مطلوبه فی الّنهایۀ! 
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فلحون» فترون علی اهللا الکذب ال یفلحون» فترون علی اهللا الکذب ال یفلحون» 

ّ للوصول إلی العّز للوصول إلی العّزة! 
لیعرف اإلنسان حقیقۀ الحیاة للوصول إلی غایته! 

 علی المؤمنین أن یکتسبوا العلم و األخالق فی حیاتهم! 

هایۀ! 
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عّین نائب الفاعل لیس أسمًا ظاهرًا:  38

لم ُیشاهد فی الّصف من إشترك فی الحفلۀ! ُترسل لک هدایا کثیرة من بلد بعید!

بَقدر الکّد أکتسب المعالی! س إّال لعالج المرضی! هذا المرکز لم ُیؤسِّ

39  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ 
 عّین الخطأ فی ُاسلوب الّشرط:

 من دعا اهللا بالّتضّرع اِستجاب له دعواته استجابۀ!  إن یذهب الّتالمیذ إلی المکتبۀ یجدون هناك کتبًا قّیمۀ! 

با إلی اهللا تعالی!  من یعُف عن سّیئات الّناس یعف اهللا عنه أیضًا!   إن ُتجالسا األبرار و المّتقین تتقرَّ

40  عین الموصوف خبرًا:

 اولئک المعلَّمون مجتهدون فی تدریسهم!  إّن لکّل تلمیذ من تالمیذنا اهدافًا عالیًۀ! 

 کان هذا الّطالب الّذکّی َکُثَر علمًا و أعجب کّل من یعرفه!  أصبح اإلمام الخمینی (ره) قدوة ُیحاکیها مسلمو العالم! 

ا َکُفوًرا    .................. یک حقیقت  .................. است و هر کس  .................. . ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ براساس آیه ي شریفه ي  ِإنَّا َهَدیَناُه السَّ  41

اختیار ـ وجدانی ـ آن را در خود می یابد. هدایت ـ فطري ـ آن را در خود می یابد.

اختیار ـ فطري ـ می تواند استدالل کند. هدایت ـ وجدانی ـ می تواند استدالل کند.

خداوند متعال در آیه 24 سوره یوسف  کذلک لنصرف عنه الّسوء و الفحشا ء  ..................     42

اخالص در بندگی را معلول حفظ از بدي ها و زشتی ها می داند. اخالص در بندگی را علت حفظ از بدي ها و زشتی ها می داند.

خلوص بندگان و دوریشان از بدي ها معلول خواست خداست. خواست و اراده خدا علت خلوص بندگان است.

43  نتیجه درك آیه شریفه  ِإنَّا َأنَزلَنا ِإلَیَک الِکَتاَب بِالَحقِّ   چیست؟

پرستش خدا در عین خالص کردن دین او عدم بندگی شیطان در عین فهم دشمنی آشکار او

بندگی خالصانه خدا قیام براي خدا به صورت جمعی و منفرد

گرایش به پرستش خداوند ، به گونه اي که تمام جهت گیري هاي زندگی انسان سمت و سوي الهی پیدا کند؛ همان .................. است و رقم  44
خوردن مراتب و درجات اُخروي در گرو توحید .................. است که پیام آیه ي شریفه ي  .................. حاکی از آن است.

اعتقاد به ذات یگانه – ربوبی – اّیاك نعبد و اّیاك نستعین اخالص در بندگی – ربوبی – اّیاك نعبد و اّیاك نستعین

اخالص در بندگی – عبادي -  و اَِن اعبدونی هذا صراٌط ُمستقیٌم اعتقاد به ذات یگانه – عبادي – و اَِن اعبدونی هذا صراٌط ُمستقیٌم

در تمام گزینه ها ترتیب آیات از لحاظ ظرف زمان رعایت شده است به جز ..................  45

وجی بالنبیین و الشهدا   –  وقضی بینهم بالحق

اشرقت االرض بنور ربها  –  فصعق من فی السماوات و من فی ...من شاء اللهاشرقت االرض بنور ربها 

واشرقت االرض بنور ربها   –   و وضع الکتاب

ثم نفخ فیه اخري   –  فاذاهم قیام ینظرون

آتش دوزخ، بدان جهت از درون جان دوزخیان - شعله ور است که .................. پیامبر اسالم (ص)، «مطلوب بهشتیان» را .................. است، اعالم  46
فرموده است.

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - باالترین درجه ي بهشت که فردوس حاصل عمل خود آنان است - باالترین درجه ي بهشت که فردوس

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - برترین مرتبه ي نعمت هاي بهشت که لقاءاهللا حاصل عمل خود آنان است - برترین مرتبه ي نعمت هاي بهشت که لقاءاهللا 

هرگاه سؤال شود: «چرا اگر خداوند اراده کند، می تواند ما را ببرد و مخلوقات دیگري به جاي ما بیاورد؟» در پاسخ با استناد به آیات قرآنی باید  47
بگوییم:

 ان یشُا یذهبکم و یأت بخلق جدیٍد  یا اّیها الناس انتم الفقراء الی اهللا  ثم الینا مرجعکم  دعا کم دعوة من االرض 
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آتش دوزخ، بدان جهت از درون جان دوزخیان - شعله ور است که .................. پیامبر اسالم (ص)، «مطلوب بهشتیان» را .................. است، اعالم  

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - باالترین درجه ي بهشت که فردوس

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - برترین مرتبه ي نعمت هاي بهشت که لقاءاهللا

هرگاه سؤال شود: «چرا اگر خداوند اراده کند، می تواند ما را ببرد و مخلوقات دیگري به جاي ما بیاورد؟» در پاسخ با استناد به آیات قرآنی باید  

دعا کم دعوة من االرض 
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بر اساس آموزه هاي دینی، چه چیزي لزوم «تجدید عهد» با خداوند متعال را ایجاب می کند؟  48

باور قلبی و عقیده به این که: «خداوند متعال آن چیزي را که حقیقتًا به نفع ماست، پیش خواهد آورد.»

پی بردن به توانایی ها و قابلیت هاي جدید در وجود خویش، همزمان با به پیش رفتن در مسیر زندگی

درك و فهم این موضوع که: «سرنوشت ابدي انسان ها بر اساس رفتار آن ها د ر این دنیا تعیین می شود.»

شناخت و آگاهی از جایگاه ممتاز و ویژه خویش در میان مخلوقات الهی و توجه به مسئولیت هاي این امر.

عبارت «ال اله اّال اهللا» به معناي تنها خداوند را شایسته پرستش دانستن و نفی وجود معبودان دیگر است که مفهوم .................. مقّدم بر  49
.................. بیان گردیده است و پیامبر رحمت و مهربانی در این رابطه می فرماید: ..................

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

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

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

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

گریز از سرگردانی و اتّخاذ تصمیم آگاهانه و درست، آن جا به ظهور می رسد که  .................. نمود پیدا کند که باالترین ثمره ي آن، ..................  50
است. 

ایمان و اعتقاد راستین- تقّرب به خداوند اخالص در پرستش- تقّرب به خداوند

ایمان و اعتقاد راستین- دست یابی به رضوان اخالص در پرستش- دست یابی به رضوان

تصّور برخی افراد در پذیرش توانایی دخالت انسان ها یا سایر مخلوقات در امور جهان  .................. درعین .................. ، در تضاد با  مفهوم آیه ي  51
شریفه ي  .................. است.

مستقل از خداوند - نفی توحید در خالقیت -  «أفرأیتم ما تحرثون» در کنار خداوند- پذیرش خالقیت خداوند-  «و ال یشرك فی حکمه احدا» 

در کنار خداوند - پذیرش خالقیت خداوند - «أفرأیتم ما تحرثون» مستقل از خداوند - نفی توحید در خالقیت - «و ال یشرك فی حکمه احدا» 

رِض َوإلَی اهللاِّ ُتْرَجُع اُالُموُر» کدام مورد مفهوم می گردد؟ از تدبر در آیه ي شریفه ي «َو ّهللا ما ِفی الََسماواِت َو َما ِفی اَالَ  52

علیّت مالکیّت خداوند و معلولیّت توحید در عبادت علیّت خالقیّت خداوند و معلولیّت مالکیت خداوند

علیّت مالکیّت خداوند و معلولیّت بازگشت همه چیز به سوي خداوند علیّت بازگشت همه چیز به سوي خدا و معلولیّت مالکیّت خداوند

انسان موحد در چه مسیري تالش می کند و این کوشش چه ثمره اي در وجود او دارد؟  53

هماهنگی میان امیال و غرایز و برنامه ریزي براي تقویت آن ها - شخصیت یگانه و یکپارچه

تنظیم و کنترل امیال و غرایز و ظهور بیش تر گرایش هاي برتر - شخصیت یگانه و یکپارچه

هماهنگی میان امیال و غرایز و برنامه ریزي براي تقویت آن ها - شخصیتی متعادل با جهت گیري متفاوت

نتظیم و کنترل امیال و غرایز و ظهور بیش تر گرایش هاي برتر - شخصیتی متعادل با جهت گیري متفاوت

کدام یک از عبارت هاي زیر از آیه ي شریفه ي  اهللا نور السماوات و االرض  مفهوم  نمی گردد؟  54

خداوند خالق همه چیز است و موجودات وجود خود را از او می گیرند. خداوند در پشت پرده ي ظاهر هر مخلوقی، چه جاندار و چه بی جان مشهود است.

احاطه و دسترسی مخلوقات به چیستی خداوند غیرممکن است. دوام و بقاي همه ي مخلوقات وابسته به خداوند است.

«برچیده شدن حیات انسان و سایر موجودات» مربوط به عبارت .................. بوده و علت این که امامان و پیامبران معیار سنجش اعمال دیگران اند  55
این است که ..................

 «و اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حّقت» - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون اند.

 «فصعق من فی السماوات و من فی االرض» - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را دردنیا دیده اند و از هر خطایی مصون اند.

 «و اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حّقت» - اعمال پیامبران و امامان عین حق وحقیقت است.

 «فصعق من فی السماوات و من فی االرض» - اعمال پیامبران و امامان عین حق وحقیقت است.
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احاطه و دسترسی مخلوقات به چیستی خداوند غیرممکن است.

«برچیده شدن حیات انسان و سایر موجودات» مربوط به عبارت .................. بوده و علت این که امامان و پیامبران معیار سنجش اعمال دیگران اند  

www.alirezaafshar.org



61  He always wants something  .................. to eat. آHe's never satisfied with what he's given.

extra extreme irrelevant superior

62  He always listens to the radio .................. driving his car.

because since whether while

63  In India,many middle -income people are now gaining weight on a rich diet -even though the poor
half of the  ..................  still can't afford enough to eat.

combination composition computation population

64  It's been raining heavily .................. we left home this morning.

as since when because

65  She traveled widely in North America, .................. on women's rights.

protecting lecturing leaning tapping

66  The postcards .................. to us on Friday have not been delivered yet.

sending sent which sent which sends

67  The doctor warned me not to eat foods .................. too much fat.

contained were contained containing were containing

68  The subject .................. in the meeting this morning was very important.

discussing discussed to discuss discusses

69  We humans get our .................. from what we eat; plants get theirs from the soil.

matter nutrients sources wildlife

در بیان مراتب توحید، کدام عبارت بیانگر توحید در ربوبیت است؟  56

استقالل محض براي افعال مخلوقات و تنها مبدأ آفرینش جهان عدم نیازمندي خداوند در ادارة جهان و تنها مبدأ آفرینش جهان

استقالل محض برا ي افعال مخلوقات و نیازمندي مخلوقات در کارهاي خود عدم نیازمندي خداوند در ادارة جهان و نیازمندي مخلوقات در کارهاي خود

خداوند در قرآن کریم پس از بیان ناتوانی بت ها در دفع و جذب ضرر و رحمت به رسول گرامی خود، بیان کدام موضوع را از پیامبر (ص) مطالبه  57
می کند؟

 «الیس اهللا بکاف عبدة»   «قل حسبی اهللا علیه یتوّکل المتوّکلین»  

 «و شاورهم فی األمر فاذا عزمت فتوّکل علی اهللا»   «و توّکل علی الحّی الّذي ال یموت»  

پیام آیات شریفۀ  «والّذین جاَهدوا فینا لنهدینُّهم ُسبلنا» و  «لو کنا نسمع او نعقل...»  به ترتیب بیانگر  .................. و .................. که از لوازم برنامه ریزي  58
براي  .................. است، می باشد. (با تغییر)

راز و نیاز با خداوند - افزایش معرفت به خداوند - ایمان انجام عمل صالح - افزایش معرفت به خداوند - اخالص

انجام عمل صالح - تقویت روحیۀ حق پذیري - اخالص راز و نیاز با خداوند - تقویت روحیۀ حق پذیري - ایمان

دستیابی به اندیشه هاي محکم و دانش استوار چه نتایجی براي انسان در پی خواهد داشت؟  59

دیدار محبوب حقیقی و رسیدن به پیشگاه خداوند متعال تقویت روحیۀ حق پذیري و برنامه ریزي براي اخالص در بندگی

یادآوري اوقات راز و نیاز با خداوند و استمداد از او تصمیم گیري درست و آگاهانه و رهایی از سرگردانی

ترتیب اتفاقات مرحلۀ دوم قیامت، در کدام مورد درست بیان شده است؟  60

َهَداِء»  ِبیِّیَن َوالشُّ ْرُض بُِنوِر َربَِّها»  -  «ُوِضعَ  اْلِکَتاُب » - «ِجیَء بِالنَّ »  «َأْشَرَقِت اْألَ ْرُض بُِنوِر َربَِّها» - «ُقِضَی بَْیَنُهْم بِاْلَحقِّ  «ُوِضعَ  اْلِکَتاُب »  -  «َأْشَرَقِت اْألَ

 « َهَداِء» - «ُقِضَی بَْیَنُهْم بِاْلَحقِّ ِبیِّیَن َوالشُّ ْرُض بُِنوِر َربَِّها»  -  «ِجیَء بِالنَّ ْرُض بُِنوِر َربَِّها»  «َأْشَرَقِت اْألَ َهَداِء» - «َأْشَرَقِت اْألَ ِبیِّیَن َوالشُّ  «ُوِضعَ  اْلِکَتاُب »  -  «ِجیَء بِالنَّ
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sending

67  The doctor warned me not to eat foods .................. too much fat.67  The doctor warned me not to eat foods .................. too much fat.67  The doctor warned me not to eat foods .................. too much fat.

contained

68  The subject .................. in the meeting this morning was very important.68  The subject .................. in the meeting this morning was very important.68  The subject .................. in the meeting this morning was very important.

discussing

69  We humans get our .................. from what we eat; plants get theirs from the soil.69  We humans get our .................. from what we eat; plants get theirs from the soil.69  We humans get our .................. from what we eat; plants get theirs from the soil.

matter
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70  In his lecture, the president emphasized that the main aim of the .................. was to control the
crimes in slum areas.

presentation movement expression entertainment

71  He .................. his belief that the system should be allowed enough time to work.

restated observed interested researched

72  He  .................. his belief that the inventions need more time to work.

restated informed compared released

73  In .................. to the previous years, we've had a very successful year.

contrast result contact forecast

74  Some journalists took an opposing  .................. against the new law passed in the parliament.

stance                 mood gesture                 sense

75  Although they were not satisfied, they agreed to help us stand against our enemy as a ..................
of friendship.

purpose scene gesture stance

76  There is nothing to be  .................. with a cold drink when you get home after work.

competed compared controlled  consisted

77  Kevin Jeanes has written several books .................. the effects of greenhouse gases on global
warming.

discuss discussed which discusses discussing

78  Although she has never lived in an English-speaking country, she usually finds it very easy to 
.................. herself in English.

transfer inform express process

79  Some people believe that if we try to  .................. our feelings openly, it can enhance our health.

express involve lower state

80  According to a famous study .................. by psychologists Holmes and Rahe, different life events
can be rated according to the amount of stress they are likely to cause.

conducted was conducted that conducted it was conducted
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تنها در این گزینه خبري از «مقام رضا» نیست، رضا، خشنودي و کام جویی از سختی ها و دشواري هاي راه عشق است. عاشق واقعی، به راستی این رنج ها را دوست  1
می دارد و حال و حکایت او «تحّمل» هم نیست؛ او واقعًا زهر می نوشد و قند می انگارد ؛ آن را شیرین می چشد؛ چنان که موالنا فرموده: نالم و ترسم که او باور کند/ وز کرم آن جور را کم تر کند. و

» مّدعِی عشق، از دسِت غم عشق داد و یا ؛ ناِز تو این است که نورت چون بود؟/ماتم این تاخود که سورت چون بود؟/از حالوت ها که دارد جوِر تو/ و زلطافت کس نیابد غور تو. لیک در گزینۀ «
فریادش برآمده و تازه عیب و ایرادي هم بر آن ندیده زیرا آن را حکایِت حال بسیاري از همتایاِن خود یافته.

متوسط
درمورد توسنی و نفیر رجوع شود به واژه نامۀ پیش دانشگاهی صفحات  و  و معنی «سبو» بسیار روشن است.  2

متوسط
ابیات این گزینه به بی ارزشی ارزش ها اشاره دارد.  3

سخت
بررسی سایر گزینه ها:  4

): داستان سیاوش و کشته شدن او در کشور توران گزینه ي (

): داستان کاوه دادخواه و ضّحاك ماردوش گزینه ي (

): به پادشاهی جمشید اشاره می کند. گزینه ي (
متوسط

ناسپاسی در برابر یزدان باعث شکست در کارهاست.  5
متوسط

«رفتِن او - گفتِن او» ضمیر در جاي خود بکار رفته و نقش مضاف الیهی دارد.  6
بررسی سایر گزینه ها:

: کم مماناد نام: که نام من نماند گزینۀ 

: آب شرمم به چهر: آب شرم به چهرة من گزینۀ 

: مگرم درد اشتیاق: مگر درد اشتیاق من گزینۀ 
سخت

اگر دین ندارید پس در دنیا آزاده باشید (درس امام حسین(ع) در صحراي کربال)  7
متوسط

واژههایی که غلط معنی شدهاند:  8
عصبیّت: جانبداري، طرفداري / ملهی: آلت لهو / ضالل: گمراهی / دنائت: پستی

سخت
مفهوم عبارت سوال «دعوت به آزادگی» است در گزین هاي  و و  هم دعوت به آزادگی صورت گرفته یا مفهوم آزادگی مورد ستایش قرار گرفته است، اما  9

گزینۀ  غیبت و بدگویی از آزادگان را مورد نکوهش قرار می دهد.
سخت

تغییرات و تغیّرات بیرونِی عاشق، دلیل بر عشِق اوست و رازش را فاش می کند.  10
سخت

ـِ/ کشوري ـِ / مسابقات /  ـ ـِ / موفّق  / ـ همان /  چهار / دانشجو / ـ  11
ـِ  / صفت ـِ / اسم / ـ ـِ / صفت  / ـ صفت / صفت / اسم  / ـ

متوسط
حازم : هوشیار  12

آسان
در سایر گزینه ها «َحَسد» مایه ي آتش افروزي و نیز بدتر شدن روزگار محسودان است.  13

متوسط
شاخص ها، عناوین و القابی هستند که بدون نقش نماي کسرة اضافه قبل از اسمی بیایند.  14

علّامه  شاخص
آسان

 15
آسان

» نشانۀ فک اضافه است. «را» فک اضافه بین مضاف و مضاف الیه جدایی و فاصله ایجاد می کند. حرف «را» در گزینۀ «  16

 سربر کند گرگ را   را کند  گرگسر
. مضاف الیهمضاف 

سخت
وابستۀ پیشین  وابسته هاي پیشین: هر گاه (صفت مبهم) / یک شکل (صفت شمارشی)    17

وابسته هاي پسین: عناصر ادبی / شکل هنري / ي در اثري مطلوب / احساسات / اندیشۀ وي /تغییر رفتار او   وابستۀ پسین
سخت

2

208214

2

3

4

1
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3
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» نشانۀ فک اضافه است. «را» فک اضافه بین مضاف و مضاف الیه جدایی و فاصله ایجاد می کند. حرف «را» در گزینۀ «
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حرف «واو» در این گزینه «حرف ربط و پیوند» است.  18
بررسی سایر گزینه ها:

) فریاد (تکرار) و نقش هاي تبعی هستند.  ) دین (معطوف) / گزینۀ  ) خویشتن (بدل) / گزینۀ  گزینۀ 
نقش تکرار باید یک واژه در صورت تکرار نقش یکسان داشته باشد.

متوسط
»، به از میان رفتن سبزه ها و گل ها و زیبایی هاي طبیعت اشاره شده است. شاعر در سایر ابیات می گوید که قبل از ما زیبارویانی می زیسته اند که اکنون در گزینۀ «  19

در دل خاك خفته اند و از وجود آن ها جز سبزه و گیاه چیزي برجا نمانده است.
سخت

گزینۀ  از همه نزدیکتر است زیرا هر دو محوِر  مفهومِی رمیدن (همانند از آشیان گسستن) و دچاِر سرنوشتی تیره شدن (دچاِر تیِر قضا شدن) در آن دیده می   20
شود.

متوسط
) ُیْرَزُق  ) ُخلَق      ) ُتْعَرُف       فعل هاي مجهول در سایر گزینه ها:   21

متوسط
زیرا این جمله شرطی است و فعل هاي شرط  به صورت  مضارع التزامی و جواب  شرط به صورت مضارع اخباري ترجمه می شوند، حتی اگر ماضی باشند.  22

متوسط
در این گزینه  «یُري»  فعل مجهول و  «المومن»  نایب فاعل و مرفوع است.   23

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

در گزینه ي  الشهداء فاعل و شجرة مفعول  در گزینه ي  المدرسۀ فاعل و احتفاًال مفعول است. در گزینه ي  اهللا فاعل و االنبیاء مفعول است.
سخت

در گزینه ي  الوطنیّۀ: نعت و منصوب است، زیرا منعوت آن منتجاِت: مفعوٌل به و منصوب به اعراب فرعی (کسره به جاي فتحه) است.  24
متوسط

«ثمٍن بخٍس» موصوف و صفت می باشد.  25
متوسط

) أخذتها : فعل است و بعد از «هدیۀ» که نکره است آمده است و جمله وصفی است.  26

) خیر األعمال : ترکیب اضافی است نه وصفی!

) یسعی : فعل است و بعد از «معّلم» که نکره است آمده و جمله وصفی است.

) تتبعها : فعل است و بعد از «استراحۀ» که نکره است آمده و جمله وصفی است.
سخت

27  األجمل الحیوانات   «األجمل» مضاف است و «ال» نمی گیرد.   أجمل الحیوانات 

نکته: مضاف «الـ» می پرونه، مضاف تنوین پرونه، مضاف نون می پرونه  یعنی اگر کلمه اي مضاف واقع شود، نه «الـ» می گیرد نه تنوین و نه «نون» 
متوسط

ـِ + فعل مضارع + وسط جمله = مضارع منصوب توجه: ل  28

-  -  مجزوم به حرف ساکن . صیغه هایی که به نون ختم می ـِ + یساعدوننی = لیساعدونی («ن» در «یساعدون» حذف می شود). نشانه هاي مجزوم شدن افعال مضارع: صیغه هاي  -  -  ل

شوند، مجزوم به حذف نون اعراب هستند. صیغه هاي  و  محًال مجزوم می باشند و در افعال معتل مجزوم به حذف حرف عله می باشند . نشانه هاي منصوب شدن افعال مضارع : صیغه هاي  و 

 و  و  و  منصوب به فتحه . صیغه هاي  و  محًال منصوب و صیغه هایی که به نون ختم می شوند، منصوب به حذف نون اعراب هستند.
سخت

اسم هاي جمع مذکر سالم به هنگام مضاف واقع شدن نون آن ها حذف می شود «مسلمون مدینتنا  مسلمو مدینتنا» و نیز «مساجَد» بر وزن مفاعل غیر منصرف است  29
به جاي کسره فتحه می گیرد.

سخت
زیرا راعیًا در نقش مفعوٌل به و نکره است و جمله ي بعد از آن چون پس از نکره است جمله وصفیه است.  30

سخت
جمله شرطی است: ادات شرط + فعل  + ... + فعل  + ...  31

) إذا رأینا ... فلنحذر: هرگاه ببینیم ... باید دوري کنیم (برحذر باشیم) (فعل شرط که  «رأینا» است به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود و جواب شرط که  «فلنحذر» است چون به صورت امر
غایب است به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود) /  «ربَّنا سبحاَنه»: پروردگار منزه ما /  «نعمۀ»: نعمت هایش را (مفعول به است و «نعم» جمع «نعمۀ» است) /  «و إنّا نعصیه»: در حالی که ما آن ها

را فراموش می کنیم (حال جمله اسمیه است و همراه لفظ  «در حالی که »  باید ترجمه شود)

( ) /  «إذا رأینا ... فلنحذر»  مانند گزینه ( ) / «و إنّا نعصیه»  مانند گزینه ( ) «نعمۀ»   مانند گزینه (

( )  «کراراً» صفت براي  «نعمۀ» نیست  نعمت هایش را به کّرات (مکّررًا) / «إذا رأینا ... فلنحذر»  مانند گزینه (
سخت

)، منصوب بودن فعل مضارع «نشاهَد» است زیرا افعال مضارع در حالت عادي مرفوع هستند ولی در صورت حضور یکی از ادات ناصبه علت غلط بودن گزینه (  32
ماقبل آن ها منصوب و ادات جازمه، مجزوم می شوند و چون در این گزینه هیچ یک از ادات ناصبه قبل از آن نیامده، پس باید به صورت «نشاهُد» بیاید.

سخت
«لِاُطالِع» فعل مضارع منصوب است و علت انجام فعل «َذَهبُْت» را توضیح می دهد (براي این که این درس را خوب مطالعه کنم به کتابخانه رفتم!).   33

نکته ي مهم درسی
حرف «الم» در صورت نصب دهنده ي فعل مضارع است که علت انجام فعل دیگري را توضیح دهد. 

بررسی سایر گزینه ها:

»: «َیْحَفُظ» فعل مضارع مرفوع است. گزینه ي «
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 است زیرا افعال مضارع در حالت عادي مرفوع هستند ولی در صورت حضور یکی از ادات ناصبه
» بیاید.

 دهد (براي این که این درس را خوب مطالعه کنم به کتابخانه رفتم!). 
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»: «َیْطلُُب» فعل مضارع مرفوع است.  گزینه ي «

»: «یتعلّموَن» و «یفهموَن» فعل مضارع مرفوع هستند. گزینه ي «
متوسط

فاعل با صفت و مضاف الیه آن (أبوك الفاضل) حذف شده و مفعول به جاي فاعل به نام نایب فاعل آمده و مرفوع شده، صفت آن نیز به پیروي از موصوف خود  34
مرفوع شده و فعل جمله به صورت صحیح، مجهول شده است. 

بررسی سایر گزینه ها:

»: فاعل با مضاف الیه آن حذف نشده، بلکه مفعول به صورت اشتباه حذف شده که مجهول آن عبارت است از : اَُکرمُْتم فی المدرسه».  گزینه ي «

»: فعل باید به صیغه ي مفرد مذکر غایب مجهول و هم زمان با جمله ي معلوم باشد (یُنَْصُر)، مفعول (التالمیذ) نیز به اشتباه حذف شده است.  گزینه ي «

»: «أخوان» مضاف به ضمیر «ي» شده است و اسم هاي مثنی و جمع مذکر هرگاه مضاف واقع شوند باید «ن» آن ها حذف شود.  گزینه ي «
متوسط

»: «َیفترون» فعل معلوم و «ال یُفِلحون» فعل الزم است که مجهول نمی شود. در گزینه ي «  35
تشریح سایر گزینه ها:

»: «ُقتلوا» و «یُرزقون» فعل هاي مجهول هستند. گزینه ي «

»: «ُقرئ» و «تُرحمون» فعل هاي مجهول هستند. گزینه ي «

»: «یُترکوا» و «یُفتنون» فعل هاي مجهول هستند. گزینه ي «
متوسط

«لتتقّدم» داراي «الم» ناصبه است، زیرا الزمه ي پیشرفت را منوط به سعی بسیار کرده است.  36
تشریح سایر گزینه ها:

»: «فلنجتهد» مضارع مجزوم است (فـ + لـ + مضارع مجزوم) گزینه ي «

»: در «لیجتهدوا»، الم، جازمه است و مضارع مجزوم و به معنی «باید» می باشد. گزینه ي «

»: در «لیعرف»، الم، جازمه و مضارع مجزوم و به معنی «باید» می باشد. گزینه ي «
متوسط

فقط در این گزینه أن یکتسبوا داراي مفعولٌ به یعنی «العلَم» می باشد که می توان آن را مجهول کرد.  37
متوسط

در این گزینه نایب فاعل ضمیر مستتر هو براي فعل مجهول «یُوسس» است.  38
در سایر گزینه ها نایب فاعل به ترتیب هدایا، َمْن، المعالی است.

سخت
«یجدون»  «یجدوا» (جواب شرط باید مجزوم بیاید.)  39

ترجمه: اگر دانش آموزان به کتابخانه بروند، کتاب هاي باارزشی را آنجا می یابند!
بررسی سایر گزینه ها:

: «دعا»: فعل شرط / «استجاب»: جواب شرط گزینۀ 
ترجمه: هر کس خدا را ملتمسانه بخواند قطعًا خدا براي او دعاهایش را مستجاب می کند!

: «تجالسا»: فعل شرط / «تتقّربا»: جواب شرط گزینۀ 
ترجمه: اگر با نیکوکاران و با تقوایان همنشینی کنید، به خداي متعال نزدیک می شوید!

: «یعُف»: فعل شرط / «یعُف»: جواب شرط گزینۀ 
ترجمه: هر کس از بدي هاي مردم بگذرد، خدا نیز از او می گذرد!

سخت
در این عبارت کلمه «قدوه» خبر «أصبح» و موصوف است. چرا که داراي جملۀ وصفیۀ «یُحاکی ....» می باشد و هر گاه جمله اي در باره اسم نکره اي توضیح دهد آن  40

اسم موصوف است.
سخت

ا َکُفوًرا خداوند راه درست را به انسان نشان داده است و این انسان است که یکی از این دو راه را ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ سوره ي انسان :  ِإنَّا َهَدیَناُه السَّ مطابق آیه ي   41
انتخاب می کند.اختیار انسان یک حقیقت وجدانی است و هر کس آن را در خود میابد.

متوسط
با توجه به آیه ي شریفه ي : کذلک لنصرف عنه الّسوء و الفحشا ء  ..................    ، خداوند حضرت یوسف (ع) را از بدي و فحشا ئ حفظ کرد . زیرا آن حضرت از  42

بندگان مخلص خداوند بود . دوري از بدي و زشتی معلول اخالص در عمل است.
سخت

سوره ي ُزمر:  ِإنَّا َأنَزلَنا ِإَلیَک الِکَتاَب ِبالَحقِّ هدف از انزال حکیمانه ي کتاب الهی ، تحقق اخالص در بندگی (توحید عبادي) بیان شده است.  عبداهللا مخلصًا درآیه ي   43
لُه الّدین   به طور صریح اخالص را بیان می کند و عبادت و بندگی را در این حالت قابل قبول می شمارد.

سخت
اخالص در بندگی به معناي یگانه شدن انسان براي خداست. به طوري که تمام جهت گیري هاي زندگی سمت و سویی الهی پیدا کند و همه ي کارها فقط براي  44
رضاي او و تقرب به او انجام پذیرد و هواي نفس و شیطان در آن ها راه نداشته باشد. بنابراین اخالص در بندگی، معناي دیگري از توحید عبادي (عملی) است .آیه ي شریفه ي الم اعهد الیکم یا بنی

یطان انه عدٌو مبیٌن و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ، حاکی از توحید عملی یا توحید درعبادت است . ءادم ان التعبدوا الشَّ
سخت

آیه ي  اشرقت االرض بنور ربها مربوط به نفخ صوردوم است و آیه ي  فصعق من فی السماوات و من فی ...من شاء اهللا مربوط به نفخ صور اول است.  45
متوسط

2

4

1

3

4

4

1

2

3

1

2

4

1

3

4

3

2

11

ی نظام قدیم 15 اذر
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ًعبداهللا مخلصًاعبداهللا مخلصًا عبداهللا مخلصاهدف از انزال حکیمانه ي کتاب الهی ، تحقق اخالص در بندگی (توحید عبادي) بیان شده است.  عبداهللا مخلصاهدف از انزال حکیمانه ي کتاب الهی ، تحقق اخالص در بندگی (توحید عبادي) بیان شده است.  

اخالص در بندگی به معناي یگانه شدن انسان براي خداست. به طوري که تمام جهت گیري هاي زندگی سمت و سویی الهی پیدا کند و همه ي کارها فقط براي
رضاي او و تقرب به او انجام پذیرد و هواي نفس و شیطان در آن ها راه نداشته باشد. بنابراین اخالص در بندگی، معناي دیگري از توحید عبادي (عملی) است .آیه ي شریفه ي الم اعهد الیکم یا بنی

 مربوط به نفخ صور اول است.
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آتش دوزخ حاصل عمل خود انسان ها است و لذا از درون جان آن ها شعله می کشد. پیامبر اسالم (ص) فرموده است: «باالترین درجه ي بهشت، فردوس است و  46
اگر چیزي اط خدا می خواهید، فردوس را طلب کنید» بنابراین، پیامبر(ص) مطلوب بهشتیان (یعنی آنچه که باید مورد طلب بهشتیان قرار گیرد) را فردوس که باالترین درجه ي بهشت است، اعالم

فرموده است.
سخت

چون وجود مخلوقات وابسته به خداست  (فقرا ءالی اهللا) اوست که می تواند آن ها را ببرد یا نگه دارد.  47
متوسط

هنگامی که بدانیم سرنوشت ابدي انسان ها بر اساس رفتار آنان در دنیا تعیین می شود، الزم است بار دیگر با خداي خود «تجدید عهد» کنیم و تصمیم بگیریم راه  48
زندگی را محکم تر و مطمئن تر از گذشته، همان گونه که خدا از ما خواسته است بپیماییم.

سخت
عبارت «ال اله اّال اهللا» به ترتیب مرکب از یک «نفی» معبود، مانند بت هاي ساختگی و طاغوت ها و دیگري «اثبات» خدا به عنوان تنها کسی که سزاوار پرستش و  49

اطاعت است، می باشد؛ از این رو پیامبر (ص) فرمود: «نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه اي پرمحتوا همانند «ال اله اّال اهللا» نگفته ایم.»
سخت

ثمره ي دیگر اخالص در پرستش  دست یابی به معرفت و اندیشه هاي محکم و استوار است. وقتی حکمت که همان دانش متین و محکم است در اختیار انسان قرار  50
گرفت سبب می شود فرد بتواند آگاهانه و درست تصمیم بگیرد و دچار سرگردانی نشود و باالترین میوه ي اخالص در بندگی دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه کسی است که بنابر تعبیر امیر

مؤمنان علی (ع) نهایت آرزوي عارفان، دوست دل هاي صادقان، ولّی مؤمنان و معبود عالمیان است.
متوسط

برخی از انسان ها توحید در خالقیت را قبول دارند، اما گرفتار شرك در ربوبیت می شوند، یعنی در کنار ربوبیت الهی انسان هاي دیگر یا سایر مخلوقات حساب  51
جداگانه اي باز می کنند و فکر می کنند که آن انسان ها یا آن مخلوقات مستقل از خداوند می توانند در امور جهان دخالت کنند، آیه ي شریفه ي: « أفرأیتم ما تحرثون ...»  بیانگر توحید در ربوبیت و

منکر این تصّور است.
متوسط

از تدبر در آیه ي شریفه ي « وّهللا ما فی السماوات و ما فی االرض و...» علیت مالکیت خداوند و معلولیت بازگشت همه چیز به سوي خداوند دریافت می گردد. درس   52

 سال چهارم صفحه هاي 
متوسط

انسان موحد در مسیر تنظیم و کتترل امیال و غرایز و ظهور بیش تر گرایش هاي برتر تالش می کند و ثمره ي این کوشش شخصیت یگانه و یکپارچه است. (درس  53

 سال چهارم)
سخت

الزمه ي شناخت هر چیزي احاطه و دسترسی به آن است و ذهن محدود آدمی توانایی احاطه به خداوند نامحدود را ندارد اما این عبارات ارتباطی با آیه ي اهللا نور  54
السماوات و االرض ندارد. مفهوم آیه ي اهللا نور السماوات و االرض نیازمندي مخلوقات در آفرینش و بقا به خداوند است. دراصل خداوند خالق همه چیز است و با معرفتی برتر و عمیق تر می توان

حضور او را در پشت پرده ي ظاهر هر چیز یافت.
سخت

برچیده شدن حسات انسان و سایر موجودات ←  «َفضعق من فی الّسماوات ومن فی االرض» . اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال سایرین است، زیرا اعمال  55
پیامبران وامامان عین حق وحقیقت است.

متوسط
علت درست نبودن گزینۀ  و   تنها مبدأ جهان بیانگر توحید خالقیت است.  56

گزینۀ   استقالل محض براي افعال مخلوقات و نیازمندي مخلوقات در کارهاي خود  شرك ربوبیت.

گزینۀ   عدم نیازمندي خداوند در ادارة جهان و نیازمندي مخلوقات در کارهاي خود  توحید در ربوبیت.
متوسط

در ادامه آیۀ  سورة زمر «قل حسبی اهللا علیه یتوّکل المتوّکلین» بگو خداوند کافی است که توکل کنندگان بر او توکل می کنند.  57
متوسط

آیه اي که در قسمت اول آمده است مربوط به انجام عمل صالح و آیۀ قسمت دوم به اهمیت تقویت روحیۀ حق پذیري اشاره دارد که از لوازم برنامه ریزي براي  58
تقویت اخالص است.

سخت
دستیابی به حکمت یا همان اندیشه هاي محکم و دانش استوار، سبب تصمیم گیري هاي درست و آگاهانه و رهایی از سرگردانی است.  59

متوسط
ابتدا عالم با نوري از جانب خدا روشن می شود سپس کتابی که در آن اعمال ثبت شده است را می آورند و سپس شاهدان براي شهادت بر آن حاضر می شوند.  60

سخت
 61

 معنی جمله: او همیشه براي خوردن چیز بیشتري میخواهد او هرگز با آنچه که به او داده میشود راضی نمیشود.

) برتر ) بیربط              ) شدید              ) اضافه            
متوسط

 62
در دو عمل هم زمان قبل از عملی که به صورت استمراري انجام می شود از while استفاده می کنیم و فرم کامل جمله به صورت زیر خواهد بود:

He always listens to the radio while he is driving his car
متوسط

 63
معنی جمله : در هندوستان بسیاري از افراد با درآمد متوسط ، به خاطر رژیم غذایی غنی خود در حال افزایش وزن هستند اگرچه نیمی از جمعیتی که در فقر  به سر می برند هنوز نمی توانند از

عهده تهیه غذاي کافی برآیند.
1)  ترکیب                      2) انشاء                         3) محاسبه                              4)  جمعیت
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 استفاده می کنیم و فرم کامل جمله به صورت زیر خواهد بود:
He always listens to the radio while he is driving

معنی جمله : در هندوستان بسیاري از افراد با درآمد متوسط ، به خاطر رژیم غذایی غنی خود در حال افزایش وزن هستند اگرچه نیمی از جمعیتی که در فقر  به سر می برند هنوز نمی توانند از
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سخت
 64

معنی جمله: باران سنگینی می بارید از وقتی که در صبح خانه را ترك کردم.
در صحبت از دوران مشخص اگر جمله پایه (main clause) ساختار حال کامل استمراري (have/has+been+ing) داشته باشد جواب since است.

سخت
 65

 معنی جمله:او سفرهاي زیادي به آمریکاي شمالی داشت و درباره ي حقوق زنان سخنرانی می کرد.

) ضربه زدن ) تمایل داشتن، متکی بودن             ) سخنرانی/ نطق کردن            ) محافظت کردن               
متوسط

 66
کارت پستال هایی که روز جمعه براي ما فرستاده شده بودند هنوز تحویل داده نشده اند.

پاسخ صحیح تست which were sent است که فرم کوتاه شده آن sent می باشد.

متوسط
 67

دکتر به من هشدار داد غذاهایی را که حاوي چربی زیادي هستند را نخورم.
چون عبارت موصولی معلوم ترجمه می شود از شکل ing استفاده می کنیم.

سخت
 68

مسئله اي که در جلسه صبح امروز بحث شد بسیار مهم بود.
چون عبارت موصولی مجهول ترجمه می شود از p.p استفاده می کنیم.

سخت
معنی جمله: ما انسانها مواد مغذيمان را از آنچه که میخوریم بدست میآوریم؛ گیاهان آنها را از خاك میگیرند.  69

) حیاط وحش ) منابع                 ) مواد مغذي                   ) ماده                   
متوسط

70  معنی جمله: رئیس جمهور در سخنرانیاش تأکید کرد که هدف اصلی جنبش کنترل جنایات در مناطق زاغهنشین بود.

) سرگرمی ) اصطالح         ) جنبش         ) ارائه          
سخت

معنی جمله :او نظر خود را دوباره اعالم کرد که باید به سیستم زمان کافی داده شود تا کار کند.  71

) مشاهده کردن ) مجددًا بیان کردن            

) پژوهش کردن ) عالقهمند کردن               
سخت

معنی جمله: او دوباره نظرش را تکرار کرد که اختراعات براي عملی شدن نیازمند به زمان بیشتري میباشند.  72

) رها کردن ) مقایسه کردن       ) مطلع کردن       ) بازگو کردن      
متوسط

«در مقایسه با سال هاي قبل، سال بسیار موفقیت آمیزي داشته ایم.»  73

) پیش بینی ) تماس         ) نتیجه         ) مقایسه        
سخت

«برخی از روزنامه نگاران در برابر قانون جدیدي که در مجلس تصویب شده موضع مخالفی گرفتند.»   74

)حس  ) ژست، ادا                      ) حالت                    ) موضع                     
سخت

اگرچه آن ها راضی نبودند، به عنوان رفتاري دوستانه موافقت کردند به ما کمک کنند در مقابل دشمنمان بایستیم.  75

) صحنه، منظره ) هدف، مقصود                                                 

) حالت بدن ) ژست، حرکت سرو دست؛ رفتار                   
سخت

ترجمه جمله: «هیچ چیزي با یک نوشیدنی خنک بعد از بازگشت از سر کار به منزل قابل مقایسه نیست.»  76

) شامل بودن ) نظارت کردن         ) مقایسه کردن         ) رقابت کردن        
متوسط

ترجمه ي جمله: «کوین جینز چندین کتاب نوشته است که درباره ي اثرات گازهاي گلخانه اي بر روي گرماي جهانی بحث می کنند.»  77

چون عبارت موصولی معلوم ترجمه می شود از شکل  فعل استفاده می کنیم.
متوسط

ترجمۀ جمله: «اگرچه او هرگز در کشوري انگلیسی زبان زندگی نکرده است، معموًال بیان کردن (منظور) خود به انگلیسی را بسیار آسان می یابد.»  78

) اطالع دادن ) انتقال دادن                       

) پردازش کردن ) بیان کردن                         

1234

which were sent sent

which contain containing

which were discussed discussed

1234

1234

12

34

1234

1234

1234

12

34

1234

12

34

13

ی نظام قدیم 15 اذر
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ترجمه ي جمله: «کوین جینز چندین کتاب نوشته است که درباره ي اثرات گازهاي گلخانه اي بر روي گرماي جهانی بحث می کنند.»

 بیان کردن (منظور) خود به انگلیسی را بسیار آسان می یابد.»
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متوسط
بعضی از مردم اعتقاد دارند که اگر ما تالش کنیم احساساتمان را آزادانه ابراز کنیم، می تواند باعث بهبود سالمت مان شود.  79

) بیان کردن، اعالم کردن ) پایین آوردن، پایین آمدن        ) درگیر کردن، مشارکت دادن       ) بیان کردن، ابراز کردن    
متوسط

بعد از اسم Study  عبارت وصفی خالص شدة مجهول به کار رفته است. در اصل این گونه بوده است:   80

معنی جمله: طبق مطالعه اي مشهور که توسط روانشناسان هولمز و راهه انجام شده، رویدادهاي مختلف زندگی طبق میزان استرسی که احتماًال ایجاد می کنند، می توانند رده بندي شوند.
سخت
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