
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم 1 آذر

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

قواعد معنایی در کدام گزینه رعایت نشده است؟  1

امروز به کجا می روید؟ آسماِن آبی زیباست من من را در آینه دیدم کتاب پرنده را شکار کرد

2 مصراع «به هر جانب که روي آري درفش کاویان بینی»  یعنی :

قدرتمند و ثروتمند می شوي پیروز می شوي خوشبخت می شوي همه جا خّرم و سرسبز می شود

مناسب ترین کلمه ها ( با توجه به معنی آنها ) براي کامل کردن جاهاي خالی منظومه ي زیر ، به ترتیب ، در کدام  گزینه آمده است ؟  3
«ماه .................. ش پشته ها را / با شقایق ها و نرگس ها می آراید / ماه .................. ش دشت ها را / با شکوفه ها و گل عروس می شکوفاند .» (

سراسري زبان – 89 )

نیسان – آذار ایار – تموز آذار – ایار آذار – نیسان

بیت زیر با همه ي ابیات به جز بیت .................. ارتباط معنایی  دارد .  4
با دوستان مرّوت با دشمنان مداراآسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

مّدعی گر با تو بد باشد تو با او خوب باشدر میان جاهل و کامل بَُود فرقی«سلیم»

کشته ي غمزه ي خود را به نماز آمده ايآفرین بر  دل نرم تو که از بهر ثواب

ُگل بی خار به نرِخ خس و خاشاك رودتندخویی مده از دست که در گلشن ُحسن

تو خوي نیک خویش از دست مگذارگرت خوي من آمد ناسزوار

نوع تکواژهاي کدام گزینه متفاوت است؟  5

مردان روان پریشان ارزان

شکل مجهول کدام فعل درست نیست؟  6

گرفتار می شود دیده می شود شکسته می شود برده می شود

در کدام بیت، جابه جایی ضمیر متّصل صورت گرفته است؟  7

  دیده از خاك درت روزي که گردد کامیاب طفل اشکم خاك بازي ها کند در چشم تر

 برآور به درگاه دادار دست هنوزت اجل دست خواهش نبست

 کرده سلطان سخن سنج قبول سخنم تا لبت گفته به من سّر سخندانی را

 گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

در همه ي ابیات به جز .................. فعلی وجود دارد که در صورت «گذرا شدن» جمله ي چهار جزئی با مفعول و متمم می سازد.  8

 مرا یک رخش در میدان دو رستم برنمی تابد مرا با عشق تو در دل هواي جان نمی گنجد   

 صدهزاران شکر یزدان را که رستیم از فراق اي فراق تو دل ما بندگان را سوخته

 مرغان دل بدین هوس از بر پریده اند در باغ حسن خوش تر از اینان درخت نیست    

 وگر با چو او صد برآیی به جنگ از آن کز تو ترسد بترس اي حکیم     

با توّجه به عبارت زیر کدام نوع جمله در متن به کار نرفته است؟  9
«آن شب نیز من به نظارة آسمان رفته بودم. گل هاي الماس شکفتند و آن جادة روشن یک راست به ابدیت می پیوندد. شگفتا، که نگاه هاي لوکس مردم

آسفالت نشیِن شهر آن را کهکشان می بینند و دهاتی هاي کاه  کش کویر، راهی که علی از آن به کعبه می رود».

چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند سه جزئی گذرا به متّمم چهار جزئی گذرا به متّمم و مفعول دوجزئی    

1

«آن شب نیز من به نظارة آسمان رفته بودم. گل هاي الماس شکفتند و آن جادة روشن یک راست به ابدیت می پیوندد. شگفتا، که نگاه هاي لوکس مردم

چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند
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بیِت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  10
تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز» « میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

میان عاشق و معشوق مو نمی گنجد به خاطري که تویی آرزو نمی گنجد

دو عالم را چو خود از خویشتن بیزار می خواهم به ذوق نیستی از بس ملول از هستی خویشم

میان ما و تو غیر از صفا نخواهد بود میان اهل جهان گر کدورت است و نفاق

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام ، حسن تعلیل ، تلمیح و تشبیه» کدام است؟  11
 سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودن  الف) خون دل مشتاقان خوردست لب لعلت

وي بناگوش چو ِسیمت ید بیضاي کلیم  ب) اي نسیم سرزلفت دم جان بخش مسیح 
مگر روزي که دور از تو اجل گیرد گریبانم  ج ) نخواهم دامن مهرت زدست دل رها کردن 

که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو   د) گو مکن شور و مکن کوه به تلخی فرهاد 

د، ج، ب، الف ج، د، الف، ب ج، الف، د، ب ب، الف، د، ج

بیت « بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟ /  بگفت از گردن این وام افکنم زود » با  کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  12

  حاصل عمر عزیز آن یک نفس باشد مرا  بر وصالش یک نفس گر دسترس باشد مرا

   تا سرم بر جاي باشد این هوس باشد مرا  در سر من نیست الّا وصل آن دلبر هوس

 کز فراقش دست بر سر چون مگس باشد مرا  جان فداي شّکر شیرین شورانگیز او 

 گر زمن بپذیرش این فخر بس باشد مرا  خواهم افکندن ز دست دل سر اندر پاي دوست 

کدام شاعر در مناظرة مشهور خویش آمیزه اي شگفت و بدیع از ایجاز، رسایی و زیبایی را با توانایی و استادانه به جاي گذاشت و شاعران زیادي از  13
او استفاده کردند؟

نظامی گنجوي خواجوي کرمانی ملک الشعراي بهار سعدي شیرازي

کدام یک از شاعران زیر از خسرو و شیرین تقلید نکرده است؟  14

عرفی امیر خسرو دهلوي هاتف اصفهانی وحشی بافقی

معادل فارسی « مجسمه » کدام است؟  15

طاقدیس صنم تسنیم تندیس

16  مفهوم بیت زیر کدام است؟ 
  بیزارم از وفاي تو، یک روز یک زمان           بیزارم از وفاي تو، یک روز، یک زمان        

بی وفایی به که در جمع آسوده بودن. در جمع بودن نشانۀ بی وفایی است.

در جمع بودن بر وفاي به عهد برتري دارد. آسایش و آرامش خاطر نشانۀ بی وفایی عاشق است.

بیت « بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟ / بگفت از گردن این وام افکنم زود » با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  17

کز فراقش دست بر سر چون مگس باشد مرا  جان فداي شّکر شیرین شورانگیز او

تا سرم بر جاي باشد این هوس باشد مرا  در سر من نیست الّا وصل آن دلبر هوس

گر زمن بپذیردش این فخر بس باشد مرا  خواهم افکندن ز دست دل سر اندر پاي دوست

حاصل عمر عزیز آن یک نفس باشد مرا  بر وصالش یک نفس گر دسترس باشد مرا

استادانه ترین نمونه هاي معاصر مناظره از کیست ؟  18

شهریار پروین اعتصامی فرخی یزدي بهار
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ی نظام قدیم 1 آذر
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مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

بیت « بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟ / بگفت از گردن این وام افکنم زود » با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  

شهریار
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21  مّیز الخطأ للتشکیل فی: «لِلّنباتات َفوائد کثیرة»

 َفوائُد َفواِئَد  کثیرٌة لِلنِّباتات

22  عّین الخطأ فی المجزوم : 

  یخَشیَن لیخَشْی   تمشی  لم تمِش   َترَضون  ال َترَضوا   َیُعودون  لْم َیُعودوا 

انتِخب کلمۀ ُمناسبُۀ للفراغ   ِان....... فی َاعمالُِکنَّ َتنَجحَن  23

َتجَتِهَد َتجتِهْد َتجَتِهدَن َیجَتِهدَن

24  عّین الصحیح (فی إعراب الفعل):

 إّن الکافرین أن َیدعون بما أنزله اهللا اُولئک الّطالبات لم ُیهِملَن واجباتهّن

الب طول السنۀ َیجدون ثمرته آخر السنۀ! طلبُت من زمالتی أن ُیساعدوننی فی تعّلم الدرس.  إْن یتعّلم الطُّ

25  بالغًا   در عبارت « َیجتهد الطالب فی دروسه اجتهادًا بالغًا » چیست؟

حال تأکید صفت مفعول

عّین التَّعریَب الَصحیَح لِـ   26
«باید به ستمدیدگان جهان کمک کنیم»

  لُِنساِعْد َمظلومی اْلعالَِم    لُِنساِعْد َمظلومیَن اْلعالَِم ِألَساِعْد َمْظلوموَن العالَم  لُِنساِعُد َمظلومی العالَم 

ايُّ منتخِب مناِسٌب للفراغ:   27
الْمومناُت لَْن ......... خوفًا ِمن اِهللا  

َتْکذْبَن َیْکَذْبَن َتْکذبُوا بوا ُیکذُّ

28  «إن یرَض عن عمله یحاول أن یستمّر فیه!» عّین الصحیح :

إن ترَض عن عملک تحاول أن تستمّر فیها! إن ترَضی عن عملک تحاولی أن تستمّري فیه!

إن َرِضَیْت عن عملها حاولت أن تستمّري فیها! إن رضیِت عن عملک حاولت أن تستمّر فیه!

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!

عّین الخطأ:   30

کیف یقتل اإلنسان َظْبى الغابات الجمیل! ألشّعۀ القمر الفضّیۀ منظر جمیل!

نظرت مّدة إلی قمر الجمیل السماء بإعجاب! کلمات الحّق المّرة أفضل من حالوة الباطل!

کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟  19
 ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم»  «گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

 گرسنه چشم نگاهی که داشتم، دارم  ز خوان وصل نشد سیر دیده ام صائب!  

 تا بامداد محشر، در سر، خمار دارم زان می که ریخت عشقت در کام جان سعدي  

 نه میل الله و نسرین نه برگ نسترن دارم  چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمداهللا 

 که من از جملۀ عالم، تو را دارم تو را دارم  به یک عالم توّجه از تو چون قانع توانم شد؟ 

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  20

از حساب عمر جانم نشمرد عمر کان بی روي جانان بگذرد

بشتاب که اندر نفسم باز پسینم دریاب که از عمر دمی بیش نمانده است

تا پیش از اجل مرا به فریاد رسد کوتاهی عمر بین به وصلم دریاب

دریاب کار ما، که نه پیداست کار عمر این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است
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ي فیها!

ى مسلمون مدینتنا فى مساجٍد مختلفۀ.

ّطالع دروسى کّلها!طالع دروسى کلها!طالع دروسى کّلها!

ة إلی قمر الجمیل السماء بإعجاب!
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عّین الصحیح عن نوع «ال»:  31

طوبی لک بَِمن ال تبادر باألعمال السیئۀ و المنکرة! (نافیۀ للجنس) أال تعرف أنّی ذلک الشاّب الّذي استقبلک بحفاوة؟! (ناهیۀ)

ال نفع فی کالم فیه الّلغو و الغیبۀ و الکذب! (نافیۀ للجنس) الشّک أنّک لن تکذبی من أجل زخارف الّدنیا! (نافیۀ)

32  عّین الجملۀ الوصفّیۀ:

 فی هذه األّیام أشرب الشاي بارداً. أعظم فوائد سهر اللیالی لکسب المعالی. الّنملۀ مهندسۀ ماهرة تبنی القالع المحکمۀ. ترکوا الصّف و هم یبحثون عن زمالئهم.

33  عّین ما لیس فیه نعت:

 حضرت فی حفلۀ ما شاهدت مثلها من قبل! اإلمام دعا شعب إیران إلی القیم اإلنسانیۀ!

 یوّفر الکمبیوتر المعلومات الکثیرة الّتی یریدها اإلنسان! یعمل المؤمنون الحسنات و هم یهربون من السیئات!

34  عّین الخطأ عن الفعل المنصوب:

 نحن لن نرَض أْن یحکم علینا المستکبرون! علیکم أَن ُتحّققوا آمال المظلومین!

 أرسل اهللا األنبیاء لیهدَي بهم الناس إلی الحّق! اِقرؤوا القرآن ألسمع أصواتکم، أّیها الطالب!

35  عّین الخطأ فى المجزوم:

 هّن َیُعدن  یعدن أنتّن تهدین  تهدى هو یخاف  یخف أنت ترمین  ترمى

36  عّین ما لیس فیه أسلوب الشرط:

 ما ُیخرج العالََم من الظلمات إلی الّنور هو مصابیح الّسماء! ما َیجمع اإلنسان من خیٍر َیَر ثمرته فی النهایۀ!

 إن لم تأمرهم اُّمهم بأن یجلسوا فلن یجلسوا و یذهبون! إن التصبري علی مرارة الّدنیا فلن تذوقی حالوة عاقبتها!

37  عیِّن العبارة الّتی لیست فیها صفۀ :

ا لنا!    أدرك الحاکم أنّه أمام رجل حکیم!      إنّی اُحّب لیالی القدر ألنّها مهّمۀ جدًّ

  لنصنع حیاتنا بجهد عظیم و أن ال نخاف من الّصعوبۀ!  إنّما الدنیا کبیت نسجتۀ العنکبوت!  

عیِّن المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ:   38
عّین الّصحیح حسب الوصف و اإلضافۀ:

هل تستطیع أن تتکّلم بالّلغۀ العربّی! نحن ندافع عن مظلومین العالم! میاُه األنهاِر ُتَزیَُّن بالَدنا بلباٍس أخَضَر! یتُرك المأَمن َظْبّی َیفَطُن لِلوجود صیٍّاد!

39  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:
 عّین المضارع لیس معادًال للمضارع اإللتزامّی الفارسّی:

ال یترِك األخ الُمشفق إخوانه عند الشدائد! لعّل اإلنسان یسبُِّح لخالقه مع جمیع الکائنات!

إنّی أعرف أصدقائی األوفیاء عند شدائد الحیاة! لیعلم العاقل أّن المخلوقات مسّخرة له و خلقت لخدمته!

40  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:
 عیِّن حرف «النون» جاء فاعًال:

أکثر األحیان أنِت تشترکیَن فی مسابقاِت حفظ القرآن! إْن َتهبَن األموال للفقراء ُیضاعفها اهللا فی الحیاة!

إنَّ طّالب هذه المدرسِۀ ُیشاِرکون فی نظافۀ صفوفهم! کان هذاِن الّطالبان یجتهداِن فی دروسهما کثیراً!

پیام آیات شریفه ي قل هل تبئکم باألخسرین اعماًال * الّذین ضلَّ سعُیهم فی الحیاة الدنیا و هم َیحَسبون أنَّهم ُیحسنون صنعًا * اولئک الّذین کفروا بآیات ربّهم و  41
لقائه َفحِبظٌت اعمالُهم َفالنُقیم لهم یوَم القیامۀ و زنًا   این است که نتیجه ي .................. است.

دل باختگی به اعمال نیک انجام شده ي بی نصیب از حسن فاعلی، دوزخ زیان کارترین هاي فریفته به ظاهر اعمال خویش شدن، کفر به آیات پروردگار

کفر به آیات پروردگار و رستاخیز، بی اثر شدن سعی و تالش دنیایی دل بستگی به دنیا، بی اثر شدن کارها و بی نصیبی از میزان و ارزش در رستاخیز
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 فی مسابقاِت حفظ القرآن!

شاِرکون فی نظافۀ صفوفهم!

ّذین کفروا بآیات ربّهم وذین کفروا بآیات ربهم وذین کفروا بآیات ربهم و ذین کفروا بآیات رب * اولئک الذین کفروا بآیات رب * اولئک الّ حسنون صنعًا

دل باختگی به اعمال نیک انجام شده ي بی نصیب از حسن فاعلی، دوزخ

کفر به آیات پروردگار و رستاخیز، بی اثر شدن سعی و تالش دنیایی
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با و الَتّتبعوا خطوات الشیطان مفهوم  .................. مستفاد می شود. با توجه با آیه ي شریفه ي: یا اّیها الّناس کلوا مّما فی االرض حالًال طیًّ  42

استفاده از حالل هاي پاك نهفته در خزائن زمین - حرمت عمل به وسوسه هاي شیطان

معلولیّت پیروي از وسوسه هاي شیطان و علّیّت حرام خواري

علیّت پیروي از وسوسه هاي شیطان و معلولیّت حرام خواري

وجوب استفاده از حالل هاي پاك نهفته در خزائن زمین - حرمت عمل به وسوسه هاي شیطان

عنصر اصلی موجود در هر سامان و نظمی چیست که آن را از سایر همکاري ها جدا می کند؟  43

مسئوولیت ها همکاري غایت خاصیت اجزا

چه نوع پیوستگی بین نظام هاي موجود در یک درخت قابل تشخیص است؟  44

طولی و عرضی طولی عرضی افقی و عمودي

انسان داراي دو بعد .................. .و .................. است.  45

مجرد- روحانی مجرد – غیرمادي مجرد – مادي مادي – غیرمجرد

قصد و نیت به منزله ي  .................. و شکل عمل در حکم  .................. عمل است و رسول اهللا (ص) از آن جهت فرموده است: نیُّۀ المؤمن خیٌر من  46
عمله که  .................. .

روح ـ کالبد ـ اهمیت یکسان  بودن ُحسن فعلی و فاعلی عمل بر مسلمین آشکار شود.

روح ـ کالبد ـ اهمیت بیشتر ُحسن فاعلی نسبت به ُحسن فعلی عمل آشکار شود.

کالبد ـ روح ـ اهمیت بیشتر ُحسن فاعلی نسبت به ُحسن فعلی عمل آشکار شود.

کالبد ـ روح ـ اهمیت یکسان بودن ُحسن فعلی و فاعلی عمل بر مسلمین آشکار شود.

سخن حضرت علی (ع) که مبتنی بر: «بدیع و بی سابقه بودن خلقت» این مفهوم را ثابت می کند که  ..................  و همه ي موجودات چه جاندار و چه  47
بی جان آیت و نشانه اي بر .................. خداوند هستند.

او خداوندي است که موجودات را آفرید، بدون این که از هیچ نمونه اي آماده و پیش ساخته اي ایده بگیرد ـ حکمت و تدبیر

او خداوندي است که موجودات را آفرید، بدون این که از هیچ نمونه اي آماده و پیش ساخته اي ایده بگیرد ـ قدرت و علم

داللتش بر وجود خدا همواره استوار است و در هر لحظه آفریننده ي خود را نشان می دهد ـ حکمت و تدبیر

داللتش بر وجود خدا همواره استوار است و در هر لحظه آفریننده ي خود را نشان می دهد ـ قدرت و علم

کدام مطلب درباره ي جهانی که در آن نشانه ي حکمت و تدبیر نیست، صحیح نمی باشد؟  48

نمی تواند منشأ قانون و قانون مندي باشد؛ زیرا وقتی می توان از قانون سخن گفت که اشیا داراي ویژگی ها و خصوصیات ثابت باشند و روابط ثابتی هم میان آن ها حاکم باشد.

در برخی شرایط که امکان آزمایش کردن و محاسبه وجود ندارد، علم و دانشی به دست نخواهد آمد.

در این جهان دست به هیچ کاري نمی توان زد و هیچ قدمی نمی توان برداشت؛ زیرا نمی توان پیش بینی کرد که در لحظه ي بعد چه حادثه اي اتفاق خواهد افتاد.

چنین جهانی ممکن نیست موجود شود و اگر هم موجود باشد، نشان دهنده ي علم، حکمت و تدبیر و خبیر بودن سازنده ي آن نیست.

حَمِن ِمن َتَفاُوٍت َفارِجِع الَبَصَر َهل َتَرى ِمن ُفُطوٍر کدام مفهوم مستفاد می گردد؟ با تفکر در آیه ي َما َتَرى ِفی َخلِق الرَّ  49

با هر بار تفکر در پدیده هاي جهان قدرت و حکمت خداوند براي انسان بیش تر آشکار می شود.

همه به سوي خداوند باز می گردند.

کافران از پند و اندرز روي گردانند.

مخلوقات پدیده ها نشانه اي از حکمت خداوند هستند.
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چنین جهانی ممکن نیست موجود شود و اگر هم موجود باشد، نشان دهنده ي علم، حکمت و تدبیر و خبیر بودن سازنده ي آن نیست.

 کدام مفهوم مستفاد می گردد؟

www.alirezaafshar.org



کدام آیه بیانگر .................. معاد جسمانی با توجه به خلقت اولیه است و کدام آیه  .................. معاد جسمانی با توجه به زنده شدن زمین پس از  50
موت اشاره دارد؟

یاَح َفُتِثیُر َسَحابًا ... ُ الَِّذي َأْرَسَل الرِّ  امکان ـ  َوَضَرَب لََنا َمَثًال َونَِسی َخْلَقُه َقاَل َمْن یْحیی اْلِعَظاَم َوِهی َرِمیٌم -امکان   َواهللاَّ

یاَح َفُتِثیُر َسَحابًا ... ُ الَِّذي َأْرَسَل الرِّ  ضرورت ـ  َوَضَرَب لََنا َمَثًال َونَِسی َخْلَقُه ... امکان ـ  َواهللاَّ

یاَح َفُتِثیُر َسَحابًا ...  امکان ـ  َوَضَرَب لََنا َمَثًال َونَِسی َخْلَقُه َقاَل َمْن یْحیی ... ُ الَِّذي َأْرَسَل الرِّ امکان ـ  َواهللاَّ

یاَح َفُتِثیُر َسَحابًا ...   امکان ـ   َوَضَرَب لََنا َمَثًال َونَِسی َخْلَقُه َقاَل َمْن یْحیی ... ُ الَِّذي َأْرَسَل الرِّ ضرورت ـ  َواهللاَّ

ْرَض َوَما بَْیَنُهَما بَاِطًال» به ترتیب َماء َواْألَ ٍة َوُهَو بُِکلِّ َخْلٍق َعِلیٌم» و «َوَما َخَلْقَنا السَّ َل َمرَّ از دقت در پیام کدام آیات شریفه ي: «ُقْل ُیْحِییَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوَّ  51
موضوع .................. و .................. مفهوم می گردد.

امکان معاد جسمانی در آخرت - ضرورت معاد در پرتو الهی آفرینش مجدد جسم در برزخ - ضرورت معاد در پرتو الهی

امکان معاد جسمانی در آخرت - امکان معاد در پرتو الهی آفرینش مجدد جسم در برزخ - امکان معاد در پرتو الهی

هرگاه بخواهیم با استمداد از قرآن کریم که مبناي تفکر و اندیشه ي هماهنگ با فطرت اسالمی است، عنوانی براي کسانی که کارهایشان در روز  52
رستاخیز بدون ارزش است ارائه دهیم پیام کدام آیه وافی به این مقصود است.

و ما خلقنا السماوات واالرض و ما بینهما  اّالبالحق و اجل مسمی قل هل ننبئکم باالخسرین اعماًال الذین ضّل سعیهم فی الحیاةالدنیا

و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم الّنار بما کانوا یکسبون  انّا الذین ال یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمأنوا بها 

یکی از سؤال هاي اصلی هر نوجوان و جوان این است که .................. و براي رسیدن به پاسخ درست به این سُوال از آیه ي شریفه ي ..................  53
یاري می گیریم.

رض بِالحقَّ إنَّ فی ذلَک الیًۀ للمُومنیَن  ماواِت و اَالُ ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟ - َخلَّق اهللا السَّ

ماوات و اُالرض بِالحقَّ إنََّ فی ذلَک آلیًۀ للمُومنیَن  ما چرا خلق شده ایم؟ - َخلَّق السِّ

ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟ - ما تري فی خلق الّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور 

ما چرا خلق شده ایم؟ - ما تري فی خلق الّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور 

اگر بگوییم «خداي متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد» و «بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد» به ترتیب پیام کدام آیه را  54
ترسیم نموده ایم؟

  انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا -  ربّنا ما خلقت هذا باطًال ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها  - ربّنا ما خلقت هذا باطًال

ماوات واالرض بالحّق ماوات واالرض بالحّق ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها  - خلق السِّ  انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا-  خلق السِّ

تعبیر رویاي صادقه ي بیان شده در آیه ي  «انّی اري سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبالت خضر و ءاخر یابسات»   .................. بود و آنگاه  55
یکی از هم زندانیان حضرت یوسف (ع) در خواب دید که بر روي سر خود نان می برد و پرندگان از آن می خورند، تعبیرش .................. بود.

آمدن یک دوره ي  ساله آبادانی و وفور نعمت پس از یک دوره  ساله خشکی و قحطی – آویخته شدن بر دار.

آمدن یک دوره ي  ساله خشکی و قحطی پس از یک دوره  ساله آبادانی و وفور نعمت- آویخته شدن بر دار.

آمدن یک دوره ي  ساله خشکی و قحطی پس از یک دوره  ساله آبادانی و وفور نعمت- رسیدن به موقعیت خوب در دربار پادشاهی

آمدن یک دوره ي  ساله آبادانی و وفور نعمت پس از یک دوره  ساله خشکی و قحطی- رسیدن به موقعیت خوب در دربار پادشاهی

77

77

77

77

عبارت «وحدانیت در خلقت و وحدانیت در تدبیر از یکدیگر جدا نیستند» از مفهوم کدام آیه  ي شریفه، قابل دریافت است؟  56

َ َربَّی و َربُُّکم َفاعُبدوا هَذا ِصَراٌط ُمسَتقیٌم    إنَّ اهللاَّ

ی  ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَک بِالُعْرَوِة الُوثَقْ   َو َمن ُیسِلْم َوْجَهُه إلَی اهللاَّ

  َقْد َجاَءُکْم بَصاِئُر ِمْن َربَُّکْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َو َمْن َعِمَی َفَعَلْیَها َو َما َأنَا َعَلْیُکْم بَِحِفیٍظ 

َماَواِت َو اَألْرَض َأْن َتُزوَال َو لَِئْن زالََتا إْن أْمَسَکُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بَعِدِه  َ ُیمِسُک السَّ   ِإنَّ اهللاَّ

نشانه هاي حکمت خداوند براي «لقوم یعقلون»، از دقت در مفهوم کدام آیۀ شریفه برداشت می شود؟  57

 «و من آیاته خلف الّسماوات و األرض و اختالف ألسنتکم و ألوانکم»  «و من آیاته یریکم البرق خوفًا و طعمأ و ینّزل من الّسماء ماء فیحیی به األرض» 

 «و من آیاته منامکم بالّلیل و الّنهار و ابتغاؤکم من فضله إّن فی ذلک»  «و من آیاته ان تقوم الّسماء و األرض بأمره ثّم اذا دعاکم دعوة من األرض» 
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ّل من الّسماء ماء فیحیی به األرض» ل من السماء ماء فیحیی به األرض» ل من السماء ماء فیحیی به األرض»  ّ و طعمأ و ینّز و طعمأ و ینز

ّماء و األرض بأمره ثّمماء و األرض بأمره ثم اذا دعاکم دعوة من األرض» 
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61  When I imagine .................. him again, I feel so happy.

to see seeing be seen see

62  Education and training are the most effective .................. of importing a nation's culture.

layers functions means results

63  The book was written in way appropriate to the age of the children. «Appropriate» means
..................

efficient suitable various explicit

64  A: Do you think all this money will change your life?
B:  .................. not.

Certainly Firmly Equally Regularly

65  I don't know .................. .

where did they come from where are they from

where they come from where do they come from

66  Scientists and health experts often travel to several regions to .................. the mystery of a long,
healthy life.

shake update solve launch

67  The students .................. the exam as soon as they get ready.

took have taken were taking are going to take

68  Something that is worthless and of low quality is called ..................

slum humor trash cracter

69  The Mediterranean  .................. is good for growing fruits such as grapes.

level temperature climate pattern

70  The two men died when they were  .................. in a burning building.

protected surrounded trapped radiated

71  The ideas  .................. in this book are good.

presenting presented are presenting are presented

از دقت در کدام آیه، به منت خداوند بر انسان پی می بریم؟  58

 «اهللا الّذي سّخر لکم البحر لتجري الفلک فیه بأمره»  «ال الّشمس ینبغی لها ان تدرك القمر و ال الّلیل سابق الّنهار» 

 «انّا کّل شیٍء خلقناه بقدر»  «فاذا قضی امراً فانّما یقول له کن فیکون» 

نَیا نَُموُت َو نَحَیا َو َما نَحُن بََمبُعوِثیَن»  در توصیف کدام تفکر دربارة مرگ می باشد؟ آیۀ شریفۀ  «ِإن ِهَی ِإّال َحَیاُتَنا الدُّ  59

آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود.

مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد.

آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد آن را مالقات می کند، دوران زندگی میدان از دست دادن جان است.

خداوند متعال در مورد کدام موضوع می فرماید:  «َو َمن َأصَدُق ِمَن اِهللا َحِدیثًا»  60

ماَء و اَألرَض و ما بیَنُهما باِطًال»  «َأ َفَحِسبُتم َأنَّما َخَلقناُکم َعَبثًا و أنَُّکم ِإلیَنا ال ُترَجعون»   «َو ما َخَلقَنا السَّ

الِحاِت َکالُمفسدیَن فِی األرِض»   «اُهللا ال إله ِإالَّ َهو لََیجَمَعنَُّکم ِإلی یوَم القیامِۀ ال ریَب فیه»  «َأم نَجَعُل الَّذیَن آَمنوا و َعِمُلوا الصَّ
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slum

69  The Mediterranean  .................. is good for growing fruits such as grapes.69  The Mediterranean  .................. is good for growing fruits such as grapes.69  The Mediterranean  .................. is good for growing fruits such as grapes.

level

70  The two men died when they were  .................. in a burning building.70  The two men died when they were  .................. in a burning building.70  The two men died when they were  .................. in a burning building.

protected

71  The ideas  .................. in this book are good.71  The ideas  .................. in this book are good.71  The ideas  .................. in this book are good.

presenting
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72  The US embassy .................. to give her a visa.

forbade refused improved insisted

73  She was running fast, that is why she is now breathing  .................. .

heavily extremely specifically appropriately

74  Ali left his job because he was so tired of .................. the same job, day after day.

do doing to do doing of

75  Keep .................. I'll tell you when we're almost over there.

drive driving to drive to driving

76  The man .................. his office everyday says the buses are always crowded.

attends attended to attend attending

77  Some colleges ..................  students to change their classes in the early weeks of the semester.

influence                 research struggle                 allow

کدام کلمه از نظر تلفظ "s" یا "es" پایان کلمه با سه کلمه دیگر متفاوت است؟  78

finishes uses watches goes

79  The  .................. of water resources is so serious, and the officials ignore the warnings the experts
give.

extinction radiation exhaustion reflection

80  In wintertime the town becomes crowded because many people from the   .................. villages
come there to work.

attaching advertising connecting surrounding
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چون از نظر نحوي اشکال ندارد؛ تنها در فارسی معیار معنایی ندارد و به کار نمی رود.  1
آسان

درفش کاویان یا َعَلم فریدون:  پیش بند چرمین کاوه آهنگر است که هنگام قیام علیه ضحاك آن را بر نیزه کرد . فریدون پس از پیروزي بر ضحاك، این چرم را  2
به فال نیک گرفت و بر آن گوهرهاي رنگارنگ آویخت . در این جا نماد پیروزي است . 

به هر جانب که روي آري درفش کاویان بینی: همواره پیروز خواهی بود .
آسان

آذار: فروردین / نیسان:  اردیبهشت   3
متوسط

 4
سخت

(ان) در مردان عالمت جمع و تکواژ تصریفی است.  5
آسان

ما قبل فعل معین (شد) باید صفت مفعولی باشد تا فعل مجهول به حساب آید.  6
متوسط

«ت» در واژة هنوزت مضاف الیه خواهش است  هنوز اجل دست خواهش + ت نبست  7
متوسط

فعل پریده اند  جزیی است و اگر گذرا بشود  جزیی گذرا به مفعول خواهد بود. در سایر گزینه ها افعال (رستیم، ترسد، بترس)  جزیی گذرا به متمم هستند که  8

در صورت گذرا شدن به  جزیی گذرا به مفعول و متمم تبدیل می شود.
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  9

»: «رفته بودم، شکفتند، می رود» فعل هایی هستند که جملۀ دوجزئی می سازند. گزینۀ «

»: «می پیوندد» جملۀ سه جزئی با متّمم می سازد. گزینۀ «

»: فعل «می بینند» جملۀ چهارجزئی با مفعول و مسند می سازد. / در این جمله «دیدن» و افعال هم معنی آن مثل «پنداشتن، دانستن و یافتن» اسنادي محسوب می شوند. گزینۀ «
سخت

در گزینۀ  نیز همانند بیِت اصِل پرسش گفته است نقابی، زیبایی یار را نپوشانده (حایلی در میان نیست) حجاب و غبار را اگر بنشانی جلوة او را نظر می توانی کرد.  10
سایر گزینه ها:

- نزدیکِی عاشق و معشوق

- بیزار بودن از خویش

- صفاِي میان عاشق و معشوق
سخت

در گزینۀ «الف» علّت سرخ بودن لب بیان شده است بنابراین مهم ترین آرایۀ این بیت حسن تعلیل است؛ آرایۀ حسن تعلیل دومین آرایه اي است که در صورت  11

» به کنار می روند . » و « سؤال آمده، بنابراین پاسخی درست است که دومین مورد آن «الف» باشد یعنی گزینه هاي «
درگزینۀ «ب» تشبیه، دیده می شود به خاطر «بنا گوِش چو سیمت»  گو این که در این گزینه تلمیح نیز به کار رفته است.

- دور از جاِن تو (جملۀ دعایی). - در هجراِن تو        در گزینۀ «ج»، ایهام بارز است؛ زیرا «دور از تو» دو معناي پذیرفتنی دارد: 
در گزینۀ «د» تلمیح وجود دارد. بیت، به داستان خسرو و شیرین به اثر نظامی گنجوي اشاره می کند.

سخت
سر اندر پاي دوست افکندن: فدا شدن در راه عشق و معشوق  12

سخت
 13
متوسط

«هاتف اصفهانی»  مقلّد نظامی است و منظومۀ عاشقانه سروده است. هاتف اصفهانی در سرودن شعر عرفانی خصوصًا ترجیع بند مشهور است.  14
آسان

تندیس: مجسمه – تندیسگر: مجسمه ساز  15
آسان

مجموع: خاطر جمع و آسوده، خرسند: آرام.  16
متوسط

» فدا شدن در راه عشق و محبوب است. مفهوم مشترك سؤال و گزینۀ «  17
سخت

در دیوان پروین اعتصامی  شعر حالت مناظره دارد.  18
آسان
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«گرسنه چشم» کنایه از «حریص» است: حرصی که به دیدار محبوب داشتم، علی رغم وصال، هنوز برطرف نشده است.  19
متوسط

» شاعر معتقد است که ایام بدون حضور معشوق جز عمر محسوب نمی شود (روز فراق را که نهد در شمار عمر) و سایر گزینه ها به اغتنام عمر اشاره در گزینۀ «  20
دارد.

متوسط
صورت صحیح حرکت گذاري: «ِللنِّباتات َفوائُد کثیرٌة »   21

«للنِّباتات»: جار و مجرور خبر مقدم، «فوائُد» : مبتداي مؤخر و چون غیرمنصرف است تنوین نمی پذیرد،«کثیرٌة» : صفت و مرفوع به تبعیت از مبتدا می باشد.
متوسط

ضمیر «نون» در صیغه هاي جمع مؤنث حذف نمی شود.  22
آسان

23  با  توجه به ضمیر جمله  «ُکّن» » فعل جمله به صیغه ي جمع مؤنث مخاطب صحیح است.فعل مورد نظر شرط است ولی حرف نون حذف نمی شود.
آسان

در این گزینه، ُیْهِمْلَن که فعل مضارع مجزوم و جمع مؤنث غائب است، مبنی بوده و اعراب آن محلی است، اما در گزینه هاي دیگر، «نون» باید از آخر فعل هاي  24
مضارع، حذف بشود در حالیکه حذف نشده است. أن یدُعو - یجدوا (جواب شرط) أن یساعدوِنی

آسان
25  بالغًا درنقش «صفت» است که به تبعیّت از موصوف خود، منصوب است.

آسان
باید کمک کنیم: لُِنساِعْد (امر به الم)، ستمدیدگان جهان: مظلومی العالم (مظلومین: مفعول به و مضاف است لذا «نون» آن حذف می شود).  26

آسان
با توجه به «المؤمنات»  فعل باید جمع مؤنث غایب باشد.  27

آسان
یرَض: فعل مضارع مجزوم به حذف حرف علّه می باشد که در حالت للمخاطبۀ به شکل َترَضی در می آید و فعل شرط و مجزوم به حذف نون اعراب است. توجه  28

شود ِان حرف شرط است و فعل بعد از آن شرط و مجزوم است.
متوسط

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
در ترکیب وصفی و اضافی مضاف الیه قبل از صفت می آید.  قمرالجمیل السماء  قمر السماء الجمیل   30

) چگونه انسان آهوي زیباي جنگل ها را می کشد. ) نور نقره اي ماه منظره ي زیبایی دارد     ترجمه ي گزینه ها: 

) مدتی به ماه زیباي آسمان با تعجب نگاه کردم. )سخنان تلخ حق برتر از شیرینی باطل است.    
سخت

بررسی  سایر گزینه ها:  31

:  أالتعرف: «ال» نفی (آیا نمی دانی). گزینۀ 

:  ال تبادر: «ال» نفی (اقدام نمی کنی). گزینۀ 

:  الشّک: «ال» نفی جنس (شکی نیست). گزینۀ  
سخت

الجمالت بعد النکرات صفات  32
  «تبنی» فعل است و بعد از «ماهرة» که نکره است آمده و جمله وصفیه است. (  ماهرٌة: خبر مفرد و مرفوع)

متوسط
نکته:  الجمالت بعد النکرات، صفاٌت  و بعد المعارف احواٌل    33

-  «ما شاهدُت ...»   بعد از  «حفلٍۀ»   آمده و طبق نکته باال جمله ي وصفیه است.

-  «اإلنسانیۀ»   صفت براي  «القیم» 

-  «الکثیرة»   صفت براي  «المعلومات»   است.

-  «و هم یهربون ...»   جمله ي حالیه است.
سخت

34  چون معتل ناقص در حالت جزم علّه اش حذف می شود پس صحیح آن لَن َنرضی می باشد.
متوسط

 35

 «أنتّن تهدین»

مجزوم

  «تهدین» («ن» در صیغه هاي  و  هنگام جزم حذف نمی شود.)
سخت

اسلوب شرط: ادات شرط + فعل شرط + جواب شرط   36
                                                  (مجزوم)       (مجزوم)

ادات شرط = 

) است که از اسلوب شرط تشکیل نشده است و «ما» در این گزینه موصول می باشد. در این سؤال تنها گزینه ي (
سخت
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در این گزینه، هیچ نوع صفتی موجود نیست. در سایر گزینه ها به ترتیب «حکیم، عظیم، نسجته العنکبوت» صفت هستند.  37
متوسط

میاه االنهار و بالدنا مضاف و مضاف الیه است و لباِس اخضر، موصوف و صفت است ولی اخَضر چون غیر منصرف است جر در آن با فتحه می آید.  38
بررسی سایر گزینه ها:

: للوجود مضاف است و نباید با ال بیاید و لوجود درست است. در گزینۀ 

: مظلومین مضاف و جمع مذکر است و باید نون آن حذف شود. در گزینۀ 

: العربّی صفت براي موصوف مؤنث و باید با عالمت مؤنث بیاید العربیّۀ درست است. در گزینۀ 
متوسط

فعل «أعرُف» مضارع اخباري (مضارع مرفوع) است (می دانم - می شناسم).  39
بررسی سایر گزینه ها:

»: فعل مضارع «یسبُِّح» چون خبر «لعّل» واقع شده است، داراي معناي التزامی است (شاید انسان سپاس گوید). گزینۀ «

»: فعل نهی «ال یترْك: نباید ترك کند» معادل مضارع التزامی منفی فارسی است. گزینۀ «

»: فعل «لِیعَلم» مضارع التزامی معنی می دهد (باید بداند ...). گزینۀ «
متوسط

حرف «نون» در صورتی که در صیغه هاي جمع مؤنث (َتهبَن) قرار گیرد، ضمیر و فاعل است. زیرا در مضارع فقط نون هاي صیغۀ  و  یعنی جمع مؤنث غایب و  40
جمع مؤنث مخاطب ضمیر هستند. بقیۀ نون ها نون اعراب هستند و قابل حذف می باشند.

متوسط
زیرا آیه ي کریمه تصریح فرموده که زیان کارترین مردم در اعمال کسانی هستند که سعی و تالششان در زندگی گم شده و گمان می کنند که بهترین عملکرد را  41
دارند آنان به دیدار خداوند در روز قیامت و آیات او کافرند پس اعمالشان دچار احباط شده و کامًال تباه می شود و در روز قیامت ترازوي آن ها سبک است و وزنی از اعمال نیک را نشان نمی دهد.

(دین و زندگی سال دوم )
سخت

زیرا آیه ي کریمه به این امر تأکید دارد که اگر از خطوات و گام هاي شیطان پیروي کنید به حرام خواري مبتال می شوید. همگامی با شیطان معلول و نتیجه ي  42
حرام خواري است.

سخت
عنصر اصلی موجود در ساماندهی هدف نهایت است که بدون آن اساسًا مجموعه اي داراي نظام، شکل نمی گیرد.  43

آسان
 44

آسان
 45

آسان
قصد و نیت به منزله ي روح و شکل عمل در حکم کالبد آن روح می باشد.بنابراین ، عمل بدون نبّت ، کالبد بی جانی بیش نیست . از این رو پیامبر اکرم (ص)  46
فرموده است : نیُّۀ المؤمن خیٌر من عمله نیت که همان حسن فاعلی و روح عمل و شرط نخست در عمل است ، مقدم و برتر از حسن فعلی است . بنابراین بدون نیّت درست ، هرچند عمل ، ظاهر خوبی

داشته باشد ،ریاکارانه است و در جهت عبودیت خدا نیست و در آن شرك راه ندارد.
متوسط

او خداوندي است که موجودات را آفرید، بدون این که از هیچ نمونه اي آماده و پیش ساخته اي ایده بگیرد و از کار خالق دیگري که پیش از او جهان را آفریده  47
باشد، تقلید کند و همه ي موجودات نشان از حکمت و تدبیر خدا هستند.

سخت
جهانی که در آن نشانه هاي حکمت و تدبیر وجود داراي قانون مندي و نظم است و این نظم و قانون مندي نتایج معینی را در وي دارد.  48

متوسط
با تفکر در این آیه به نبودن خلل و شکاف در هستی پی می بریم و این که با هر بار تفکر در پدیده هاي جهان قدرت و حکمت خدا براي انسان بیش تر آشکار می   49

شود.
آسان

یاَح َفُتِثیُر َسَحابًا ...  به بیان زنده شدن زمین پس از مرگ ُ الَِّذي َأْرَسَل الرِّ آیه ي  َوَضَرَب َلَنا َمَثًال َوَنِسی َخْلَقُه َقاَل َمْن یْحیی ... بیانگر امکان معاد جسمانی است و آیه ي  َواهللاَّ  50
اشاره دارد.

آسان
آیه ي اول می فرماید: «بگو همان کسی که نخستین بار انسان را آفرید، او را زنده می کند» این آیه بیانگر امکان معاد جسمانی در آخرت یا آفرینش مجدد جسم  51

در آخرت است. آیه ي دوم که باطل بودن را از نظر آفرینش جهان دور می داند، بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.
سخت

باید دقت کنیم، در ادامه ي آیه ي شریفه ي «قل هل ننبّئکم باألخسرین اعماًال...» آمده است: «اولئک الّذین کفروا...فال نقیم لهم یوم القیامۀ وزنا» بیانگر این است که  52
اعمال کافران در روز قیامت وزن و ارزشی ندارد.

متوسط
این سُوال که ما، در چگونه جهانی زندگی می کنیم، یکی از سُواالت اساسی هر نوجوان و جوانی است که پاسخ به این سُوال در نگاه وي به زندگی تاُثیر می گذارد  53
وبه برنامه ها و تصمیم هاي او جهت می دهد. وقتی پاسخ به این سُوال را با جلوه هاي حکمت و تدبیرالهی در آفرینش مرتبط بدانیم آیه ي شریفه ي "خلق اَهللا السماوات واالرض بالحق " وافی به این

مقصود خواهد بود.
آسان

مسئولیت انسان در برابر سرنوشت خویش، بیانگر قدرت اختیار و انتخاب انسان است که آیه ي (" انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا: همانا ما راه را به او نشان  54
دادیم یا سپاس گزار است یا ناسپاس) بیانگر این امر است. اینکه بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد، از آیه اي برداشت می شود که باطل بودن را از آن نفی کرده است. آیه ي ربّنا ما خلقت

ماوات واالرض بالحّق بیانگر هدفمندي جهان است.) هذا باطًال: پروردگارا این را بیهوده نیافریدي بیانگر آن است. تذکر: آیه ي ( خلق السِّ
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ذین کفروا...فال نقیم لهم یوم القیامۀ وزنا» بیانگر این است که

ُاالت اساسی هر نوجوان و جوانی است که پاسخ به این سُواالت اساسی هر نوجوان و جوانی است که پاسخ به این سُوال در نگاه وي به زندگی تاُثیر می گذارد
ال را با جلوه هاي حکمت و تدبیرالهی در آفرینش مرتبط بدانیم آیه ي شریفه ي "خلق اَهللا السماوات واالرض بالحق " وافی به این

ّ و اّما کفورا و اما کفورا و اّما کفورا: همانا ما راه را به او نشان ّبیل اّما شاکرابیل اما شاکرابیل اّما شاکراً ّا هدیناه الّسبیل اما هدیناه السبیل اما هدیناه الّس
نا ما خلقت ربنا ما خلقت ربنا ما خلقتّنا ما خلقتّنا ما خلقت دادیم یا سپاس گزار است یا ناسپاس) بیانگر این امر است. اینکه بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد، از آیه اي برداشت می شود که باطل بودن را از آن نفی کرده است. آیه ي
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متوسط
تعبیر خواب «انّی اري ...» آمدن  سال قحطی پس از  سال آبادي و وفور نعمت است. تعبیر   55

خواب «نان بردن بر روي سر و خوردن پرندگان از آن» به دار آویخته شدن است. (بخش ذکر نمونه)
متوسط

وحدانیت در خلقت و وحدانیت در تدبیر ابوبیت از یکدیگر جدا نیستند؛ زیرا خداوند که تنها خالق تمام جهان است، به طور طبیعی، تدبیر و پرورش همه ي  56
مخلوقات را نیز در اختیار دارد. اوست که جهان را اداره می کند و به سوي آن مقصدي که برایش معین فرموده   هدایت می  نماید و به پیش می  برد.

وحدانیت در خلقت و وحدانیت در تدبیر از یکدیگر جدا نیستند؛ زیرا خداوندي که با حکمت خود جهان را خلق کرده، طبیعی آن را تدبیر و اداره می  کند به طوري که جهان داراي حافظ و نگاهبانی
است که اشتباه در کار او راه ندارد. کشتی جهان ناخدایی دارد که به علت علم و قدرت بی پایان آن ناخدا، به هیچ وجه احتمال غرق شدن و نابودي آن نمی  رود و هیچکس جز او نیز نمی  تواند آن را

از نابودي نجات دهد.
ماواِت َواَالرَض َان َتزوال                    همانا خداوند نگه می  دارد آسمان  ها و زمین را از منحرف شدن   «ِانَّ اُهللا ُیمِسُک السَّ

  َو َلِئن زاَلت ِان َامَسَکُهما ِمن َاَحٍد ِمن َبعِده                     و اگر منحرف شوند نگه می  دارد آن دو را هیچ کسی بعد از او
 ِانَُّه کَاَن َحلیمٌا َغفوراً»                                                         اوست بردبار آمرزنده.

سخت

در ادامۀ آیۀ گزینۀ  آمده است که  «... بعد موتها إّن فی ذلک الیاٍت لقوٍم یعقلوَن»   57

خطاب آیۀ گزینۀ  و  به ترتیب، للعالمین، لقوٍم یسمعون می باشند.
سخت

آیۀ شریفۀ «سّخرلکم» در مورد انسان و  نعمت الهی مطالبی بیان فرموده است. بقیه گزینه ها در مورد انسان نیست.  58
متوسط

آیه بیانگر تقّکر منکرین معاد است. در اصل بیانگر تفکر مادي گرایان است که در اندیشه و تحقیق به آن اشاره شده است.  59
ترجمۀ آیۀ شریفه: «مسمًا غیر از این زندگی دنیایی ما چیزي در کار نیست، پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگري جاي ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.»

متوسط
ِ َحِدیًثا»  مورد تأکید واقع شده َه ِإالَّ ُهَو َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإَلٰى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ ُ َال ِإلَٰ صادق بودن خداوند در سخن، در مورد قطعیت معاد در آیۀ   «اهللاَّ  60

است.
متوسط

 61
معنی جمله: وقتی دیدن دوباره او را تصور می کنم، احساس خوشحالی می کنم.

بعد از imagine (تصور کردن) فعل بعدي به صورت ing به کار می رود.
آسان

معنی جمله: تحصیل و آموزش مؤثرترین وسیله براي انتقال فرهنگ یک ملت است.  62

) نتیجه ) وسیله - راه                   ) عملکرد                   ) الیه - قشر                  
متوسط

 63
 معنی جمله:این کتاب به روشی مناسب براي سن کودکان نوشته شده است.

suitable به معناي مناسب عبارت است از appropriate مترادف

)  آشکار،  صریح )  متعدد                    )  مناسب                     )  کارآمد                     
سخت

معنی جمله: A: آیا فکر می کنید تمام این پول زندگی شما را تغییر خواهد داد؟ B: مطمئنًا خیر.  64

)  به طور منظم )  به طور مساوي                     )  قاطعانه                         )  مطمئنًا                      
متوسط

 65

کلمهي پرسشی  where  در وسط جمله به کار رفته است بنابراین بعد از آن احتیاج به ساختار جمله خبري داریم و ساختار پرسشی کاربرد ندارد و تنها ساختار خبري در گزینهي  رعایت شده
است.

متوسط
 66

 معنی جمله: دانشمندان و متخصصین بهداشت و سالمتی غالبًا به چندین منطقه سفر می کنند تا سّر یک زندگی سالم و طوالنی را حل کنند.

)  به فضا پرتاب کردن )  حل کردن                          )  به روز کردن                    )  تکان دادن               
آسان

 67
 معنی جمله: دانش آموزان به محض این که آماده شوند امتحان را خواهند داد.

* جمله در حال اشاره به اتفاقی است که در آینده نزدیک رخ خواهد داد.
سخت

 68
 معنی جمله:چیزي که بی ارزش است (به درد نمی خورد) و از کیفیت پایینی برخوردار است، آشغال نامیده می شود.

) شوخ طبعی ) محله ي فقیر نشین      

) دهانه ي آتشفشان، حفره، گودال ) آشغال، زباله              
آسان
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 69
 معنی جمله:آب و هواي مدیترانه اي براي به عمل آوردن میوه هایی مثل انگور مناسب است.

1) سطح، میزان             2) حرارت              3) آب و هوا                      4) الگو
متوسط

 70
 معنی جمله:دو مرد زمانی که در ساختماِن در حال سوختن گیر کرده بودند ُمردند.

) منعکس کردن ) گیر کردن، به دام انداختن                ) احاطه کردن                   ) محافظت کردن                  
متوسط

 71

ایدههایی که در این کتاب ارائه شدهاند خوب هستند.

which  are  presented   presented 
سخت

 72
معنی جمله: سفارت آمریکا با دادن ویزا به او مخالفت کرد.

) پافشاري ) بهبود یافتن                   ) مخالفت کردن                   ) ممنوع کردن                  
متوسط

 73

 معنی جمله: او سریع می دوید، به همین دلیل است که اکنون به سختی نفس میکشد. 

) به طورمناسب ) به طور خاص           ) به شدت           ) به سختی          
سخت

معنی جمله: علی شغلش را رها کرد، زیرا او از انجام کار یکسان هر روز خیلی خسته بود.  74

). در ضمن job مفعول مستقیم براي doing است و پس از doing نیازي به حرف اضافۀ of نداریم. (دلیل بعد از حرف اضافه نیاز به اسم مصدر «ing + فعل» داریم (دلیل نادرستی گزینۀ  و 

(« نادرستی گزینۀ «
متوسط

فعل keep جزء افعالی است که شکل فعل بعد از آن ها به صورت اسم مصدر (verb + ing) به کار می رود.  75
آسان

مردي که هر روز به اداره می رود، می گوید که هر روز اتوبوس ها شلوغ هستند.  76
در این جمله بعد از فاعل یک عبارت کوتاه شده از شبه جمله وصفی (who is attending) داریم که جمله دوم را کامل می کند و لذا بخش اول یک جمله نیست و باید توجه داشت که نمی توان از

) براي آن استفاده نماییم. فعل (گزینه ي 
متوسط

«برخی دانشکده ها به دانشجویان اجازه می دهند تا در هفته هاي اول ترم کالس هایشان را تغییر دهند.  77

) پژوهش کردن ) تأثیر گذاشتن                            

) اجازه دادن ) تقلّا کردن، کوشش کردن            
آسان

78  (d) goes
آسان

ترجمه ي جمله: «تمام شدن منابع آب خیلی جدي است و مسئوالن هشدارهایی را که متخصصان می دهند، نادیده می گیرند.»  79
1) انقراض                2) تابش          3) فرسودگی، تمام شدن            4) انعکاس

سخت
در اوقات زمستان این شهر شلوغ می شود چون بسیاري از افراد از روستاهاي اطراف براي کار به اینجا می آیند.  80

. اطراف . متصل               . آگهی              . ضمیمه           
سخت
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