
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم 29 آذر

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

بیت « دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد /  جز غم که هزار آفرین بر غم باد»  با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟  1

 که غم گر هست در عالم همین است مگو در بی غمی آسودگی هست

 من این خریدة خود را به هیچ نفروشم غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد

  گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد 

 ولی آن هم نصیب هر دلی نیست غمش را غیر دل سر منزلی نیست

در کدام گروه کلمه ها، غلط امالیی هست؟  2

قمیص و شمد - قمه و قّداره - فراست و زیرکی - فتنه و غوغا نفحه و بوي خوش - نزحت و تفّرج - پرده در و هتّاك - هول و هراس

مهجور و دور افتاده - مصباح و چراغ - لهب و شعله ي آتش - قهر و غلبه غریبه و نادر - یک عّراده توپ - عتبات متبّرکه - ردا و طیلسان

نمودار کدام گروه اسمی، با گروه هاي دیگر، متفاوت است؟  3

سه اصله درخت سیب چهار متر پارچه ي سفید دو کشور قدرتمند جهان یک تن گندم خوب

در عبارت زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟  4
« از الي سخره ها و روي توده هاي شن می گذشت و جز وحشت و هراس، جز دل هایی کانون داغ ها و فراغ ها، جز کابوس وهمناك رنج و اضطراب چیزي

نمی دید.»

چهار سه دو یک

در همۀ عبارات زیر به جز عبارت  .................. مفهوم کنایی به کار رفته است .  5

دیشب پس از امضاي طومار عشق و فدارکاري، میان خیمه ها در تهّجد فرو رفتند و در برابر آفریدگار هستی براي آخرین بار چهره به خاك ساییدند .

ماه آهسته آهسته پیش می آمد و دائم به سان دختران پاك و معصومی که از مستمندي آستین بر چهره می گیرند ، روي در لّکه ابرهاي تیره می کشید.

همۀ پیامبران از کویر برخاسته اند و به سوي شهر ها و آبادي ها آمده اند . در کویر بیرون از دیوار خانه ، پشت حصار ده دیگر هیچ نیست .

قرآن می خواندند و می گفتند: اي سربازان صدر اسالم که در دامنۀ کوه هاي آتشین مّکه به خاك افتاده اید، ما به فداکاري هاي شما احترام گذاشتیم .

در کدام گزینه به اصطالحات شرعی اشاره شده است ؟  6

مگر از کدام باده سرمست بودي / که با تازیانه ي هشتاد زخم ، بر خود حد زدي ؟

پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم / که پاي افزاري وصله دار به پا کند.

کدام وام دار ترید ؟ / دین به تو ، یا تو بدان ؟ / هیچ دینی نیست که وام دار تو نیست.

چاه از آن زمان که تو در آن گریستی ، جوشان است / لبخند تو ، اجازه ي زندگی است .

در کدام گزینۀ زیر، «نماد » به کار نرفته است ؟  7

به شکوفه ها به باران ، برسان سالم ما را به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید

قاصد روزان ابري ! داروگ ! کی می رسد باران ؟ شب از چشم تو آرامش را به وام دارد

( المپیاد – 82 – 83 ) کدام گزینه مفهوم متفاوتی را نشان می دهد ؟  8

برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند. به دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند.

کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی کند.

1

به شکوفه ها به باران ، برسان سالم ما را

قاصد روزان ابري ! داروگ ! کی می رسد باران ؟

( 83 – 82 – 82 –

برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند.

کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند.
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9  مفهوم بیت « ولی رادمردان و وارستگان / نبازند هرگز به مردارها » با کدام بیت تناسب ندارد؟

  دل چو شد سرد از جهان باد خزان در کار نیست  عارفان پیش از اجل ترك عالیق کرده اند

 کارهاي سهل را دشوار می سازیم ما  عارفان دشوارها را بر خود آسان می کنند

 رنگ، داغ عیب باشد جامۀ احرام را  عارفان دل را سفید از نقش هستی کرده اند

 چشم پوشیدن ز اوضاع جهان، واکردن است  ترك دنیاکرده را باطن مصّفا می شود

مفهوم بیت « تا دل به مهرت داد هام در بحر فکر افتاد هام / چون در نماز استاد هام گویی به محراب اندري » با کدام بیت تناسب دارد؟  10

 کز خم ابروان شدي قبله نماي عاشقان  وقت نماز چون رود روي تو در حضور دل؟

 چون روي دل به قبله و دل در نماز نیست  تن در نماز و روي به محراب ها چه سود؟

 کسی کند که به خون جگر طهارت کرد  نماز در خم آن ابروان محرابی

 کج بنا کردند از اول، قبله ي این خانه را  میل دل با طاق ابروي بتان امروز نیست

در متن زیر، چند «وابسته ي وابسته» از نوع «مضاف الیِه مضاف الیه» به کار رفته است؟  11
«آفتاب جان بخش اردیبهشت از تنه ي درختان کاج و صنوبر باال می رفت و سایه هاي کشیده و طوالنی درختان در چمن ها به جلو می خزید. گنجشک ها

دسته دسته در البه الي برگ هاي انبوه نارون ها فرو می رفتند و گروهی از کبوتران کوهی در دریاي نیلوفري شامگاه شناکنان می رفتند.»

دو چهار پنج سه

کدام گزینه درست است؟  12

رابعه بنت کعب را از نخستین زنان شاعر پارسی گوي در قرن چهارم دانسته اند که در دوره ي سامانیان با رودکی معاصر بوده است.

محمدبن منّور زندگی نامه ي جّد خود ابوسعیدابوالخیر را در چهار جلد نوشته است.

کمال منظومه هاي عاشقانه را می توان در آثار نظامی، شاعر داستان سراي قرن پنجم مشاهده کرد.

در قرن چهارم می توان از شاهنامه هایی مانند شاهنامه ي ابومنصوري و شاهنامه ي منظوم ابوالمؤیّد بلخی نام برد.

آثار نام برده در کدام گزینه همگی «حسب حال» هستند؟  13

المنقذ من الّضالل – بدایع الوقایع – روزها – دانشگاه هاي من – فرار از مدرسه االیّام – دانشگاه هاي من – حیات یحیی – غّزالی نامه – فرار از مدرسه

روزها – غّزالی نامه – از پاریز تا پاریس – االیّام – دانشگاه هاي من از پاریز تا پاریس  -روزها – المنقذ من الّضالل – حیات یحیی – شرح زندگانی من

در کدام ابیات مفهوم «دیدن بزرگی ات را، چشم کوچک من بسنده نیست.»  یافت می شود؟  14
 الف ) نیست ادراکی تو را بیرون ز حس
ب) معذورم ار نفس ز مدیحت فروکشم

ج) گهري عجب تر از تو نشنیدیم و ندیدیم
د) کسان به چشم تو بی قیمت اند وکوچک قدر

ه) چون ُمیّسر شدي اي دّر ز دریا برتر؟

 مبدأ ادراك تو حس بود و بس 
اي برتر از خیال و قیاس و گمان من
که به بحر درنگنجی و ز قمر برنیایی
که پیش اهل بصیرت بزرگ مقدارند

چون به دست آمدي اي لقمۀ از حوصله بیش؟ 

الف، ج، د ه، ب، الف ج، ه، ب ب، ه، د

عبارِت «مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق، ستد و داد کند و زن خواهد و  15
با خلق درآمیزد» با همۀ ابیات به جز بیت  .................. تقابل مفهومی دارد.

 این درد را به گوشه نشینی دوا کنند  صائب بگیر گوشۀ عزلت که اهل دل

 رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم  چون آهوي رمیده ز وحشت سراي شهر

 من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک  چرخ بر هم زنم از غیر مرادم گردد

 سعادت آن کسی دارد که از تن ها بپرهیزد  دال خو کن به تنهایی که از تن ها بال خیزد

در متن زیر به ترتیب چند واژة «مشتق، مرکب و مشتق - مرکب» وجود دارد؟  16
«حّس شرافتمندي، مناعت، میهن دوستی، عدم اطاعت از زور و سرکشی در برابر ستمگري و اهمیّت جانبازي، رادمردي و آزادگی در سراسر شاهنامۀ

فردوسی به بهترین وجه یافت می شود.»

پنج - یک - هفت پنج - یک - شش شش - دو- شش شش - یک - هفت

2

ی نظام قدیم 29 آذر
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ت جانبازي، رادمردي و آزادگی در سراسر شاهنامۀ

پنج - یک - هفت
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ما هو الصحیح فی الفراغ؟ إنَّ ..................عن المنکر.  21

المْؤِمنیَن - بَعیُدوَن المؤمنوَن - بعیدیَن. المؤِمُنوَن - بَعیُدوَن المؤمنیَن - بَعیدیَن

)  «ِانَّ البالَء لِلَظالِِم َادٌب  کاَن  ..................»   22  ِاجعل (کاَن) بََدَل (ِانَّ

 البالُء لِلَظالِِم اََدبًا   الَبالَء لِلَظالِِم ادٌب    البالُء لِلَظالِِم ادٌب   الَبالَء لِلَظالِِم ادبًا 

) بََدَل (لَْیَت)   لَْیَت االنساَن ُیدِرُك ِسرَّ هذا الَْجماِل. (با تغییر) اجعل (َکَأنَّ  23

َکَأنَّ االنساُن یدرك سرَّ هذا الَجماِل َکَأنَّ االنساَن یدرَك ِسرَّ هذا اْلَجماِل َکَأنَّ االنساُن َیْدُرُك سرُّ هذا اْلَجماِل  نساَن ُیْدِرُك ِسرَّ هذا اْلَجماِل َکَأنَّ اْالِ

24  «عّین الصحیح فی تعیین نوع الخبر:»

 أصبحُت هذه اللیلۀ وحیداً: شبه جمله إنّما الراحۀ بعد العناء!: جملۀ إّن الشجاعۀ ُتقّوي اإلرادة: مفرد کونوا دؤوبین فی طریقکم!: مفرد

25  عّین الخطأ:

 إّن صدیقیَّ العاقلین باحثان. أنتم طالبوالعلم و هم طالبو المال! ُهما کان قد ذهبا إلی الغابۀ للصید. إّن المدارس تهدي الطّالب إلی العلم.

26  عّین الخطأ فی النواسخ:

 کّل أّیام الجمعۀ نصّلی صالة الجمعۀ لعّلها ُتقبل عند اهللا تعالی! یصبح المنظر جمیًال فی الطبیعۀ عندما تمطر الغیوم علینا!

 إّن سبب أکثر األمراض الجسمّیۀ هو المشاکل النفسّیۀ! لم أکن أعرف أّن تلمیذتاي أصبحتا طبیبتین حاذقتین!

27  عّین الخطأ:

مًا ُیدّرس الفیزیاء. إّن أخاه یشّجعه علی مواصلۀ دروسه مجتهداً.  کان أبوه ُمَعلِّ

 الطالبان مختلفان سنًّا و لکّنهما یدرسان معًا. إّن الکتاباِن مفیدان له، یستفید منهما فی دراسته.

28  عّین «ما» فى محّل الرفع:

 إّن ما فى السماوات و األرض ُیسبِّح اهللا! کان ما فى یدك کتابًا مفیداً للجمیع! أال تتفّکرون بما خلق اهللا فى السماوات! المسلمون یّتبعون ما أنزل اُهللا إلیهم!

در متن زیر به ترتیب چند واژة مشتق، مرکب و مشتق - مرکب یافت می شود؟  17
«ایرج افشار، نویسنده و پژوهشگر پرکار معاصر، عالوه بر آثار تحقیقی چون فهرست مقاالت فارسی و راهنماي تحقیقات ایران، سفرنامه هایی دارد که

حاصل گشت و گذار وي به چهار گوشۀ جهان است.»

پنج - سه - یک پنج - دو - یک چهار - دو - دو چهار - سه - دو

مفهوم آیۀ شریفۀ « و ُیؤِثرون علی َانُْفِسِهم َو لَو کاَن بِِهم َخصاصۀ » از همۀ ابیات، دریافت می شوند؛ به جز:  18

 سوختن خود را و بزم دیگران افروختن  نامرادي در جهان باید ز شمع آموختن

 روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع  این که گاهی می زدم بر آب و آتش خویش را

 کز براي دیگران سوزد سراپا خویش را  در ره هّمت نباید بود «شیدا» کم ز شمع

 در کمین خصمی چو باد صیح دارم همچو شمع  چون تمام شب نسوزم چون نگریم تا سحر؟

کدام ابیات با یکدیگر، تناسب مفهومی دارند؟  19
 الف) بیا که با تو بگویم غم مالمت دل

ب) تا مست نباشی نبري بار غم یار
ج) تا بود بار غمت بر دل بیهوش مرا

د) در هیچ موضعم سر گفت و شنید نیست

 چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید 
آري شتر مست کشد بار گران را

سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا
الّا در آن مقام که ذکر شما رود

ب، د د، ج الف، د الف، ج

کدام گزینه با بیت «بهار آمد و گلزار نورباران شد / چمن ز عشق رخ یار، الله افشان شد» قرابت مفهومی دارد؟  20

 زان که باد است نسیم چمن و بوي بهار  بی رخ یار هواي گل و گلزارم نیست

 گل ساغر و نرگس قدح و الله، پیاله  آهنگ چمن کن که به کف بهر تو دارد

 گلبن از غنچۀ سیراب بود، چون لب یار  چمن از اللۀ نورسته بود چون رخ دوست

 وقت است خوش بهار که وقت بهار خوش  آمد بهار و شد چمن و الله زار خوش

3

ی نظام قدیم 29 آذر
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

 فی الطبیعۀ عندما تمطر الغیوم علینا!

 تلمیذتاي أصبحتا طبیبتین حاذقتین!

عه علی مواصلۀ دروسه مجتهداً.

 الکتاباِن مفیدان له، یستفید منهما فی دراسته.

ُبعون ما أنزل اُهللابعون ما أنزل اُهللا إلیهم! ّ المسلمون یّتبعون ما أنزل اهللا المسلمون یتبعون ما أنزل اهللا المسلمون یّت
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ۀ واحدة!». عّین الصحیح للفراغ: 29  «ما .................. األعداُء یستطیعون أن یفشلوهم  .................. ُامًّ

 کانوا / مادام کان / ماداموا کانوا / ماداموا کان / مادام

30  عّین «من» فی محّل الرفع:

 التکن مّمن الیعلمون أعماًال نافعۀ لآلخرین. لیس کّل من یشترك فی المسابقۀ، ناجحًا.

 إّن الُمحّب من یسیر فی طریق الحّق. زرت من یجاهد فی الحرب ضّد األعدا.

31  عّین الصحیح:

 تزیِّنت األرض بالّلباس األخضِر فی الّربیع. إّن الشابَّ کان تجاربُها قلیلۀ فی العمل. صارِت األوضاَع مناسبۀ الستقبال الّطالب. المجاهدون أقویاء مادام متمّسکون بالقرآن.

32  عّین الصحیح:

 لیتنا یدرك قیمۀ الوقت. لعّل أَخواك یترکاِن آمالهما الطویلۀ.

 کأنّکم مشغولون بمطالعۀ دروسکم المهّمۀ. إّن دراساتًا علمیٍّۀ أشارت إلی عظمۀ الخالق.

عیِّن الصحیح:  33

ٌد فی عملک و لکّنی عازمًا علی مواصلِۀ العمِل! کأنَّک ُمَتَردِّ رین کانوا إخوان الشیاطین! إنَّ المبذِّ

لیس األعداُء َیقدرون اَن َیَتَسلَُّطون علینا! أصبحُت فی هذه األّیام حزیٌن!

عیِّن المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ :   34
ما:  عّین الخبر لیس مقدًّ

إّن لإلیمان عشر درجات و کأنَّه ُسّلم!  یکون فی مدینتی نهر جمیل زاد مأؤه هذه الّسنۀ! 

فی کّل سنۀ کّنا نقضی أّیام الفراغ فی الحدائق العاّمۀ!   لیس قرب بیتنا جبل إّال هذا الّدّل الّرملّی! 

حیح فی النواسخ: َعّین الصَّ  35

حین اشترکوا فی الحفلۀ!  کان التالمیذ الناجَّ ب ُیساعدوَن أصدقاءهم!  إّن هؤالء الطالَّ مًا حین عملنا بالقرآن!  أصبحنا متقدِّ إّن لِلتالمیذ الناجحیَن أهداٌف عالیٌۀ! 

عّین اسم النواسخ لیس ضمیرًا:  36

ال أقدر أن أکون طاهراً مثل مالئکتک،  ؛ إنّی إنسان کما خلقَتنی،   یا ربِّ

ولکن أندم و أعود إلیک ألّن حضنک مفتوح دائمًا!  بعض األحیان اُخَدع و اُصبح کفوراً بنعمک، 

37  عّین خبر النواسخ جملۀ فعلّیۀ:

 «و ما ظلموا ولکن کانوا انفسهم یظلمون»  الّشعوب اإلسالمّیۀ مادامت متفّرقۀ ال تتقّدم. 

 ال خیر فی وّد امريِء متلّون.  یجب ان یکون فی بعض الجمل نوع من االبهام. 

38  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ.
عّین الّصحیح عن قواعد النواسخ:

ۀ اإلسالمیَّۀ لیست محرومًۀ عن الّطّیبات!  قالوا کأّن الّسماء سقفًا مرفوعًا فوق رؤوسنا!   إّن اُالمَّ

هادات الکثیرة!   کانا المسِلمان اکتسبا مکانۀ علمّیۀ فی القرون األولی!  لیس الّالئق َمن کان له الشِّ

عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ"  39
 عّین الخطأ (فی عمل النواسخ):

إّن هذین الّزقاقین جمیالن، ألّن شجرتین باسقتین فیهما!  ات یتقّدمن فی الحیاة!  مادامت نساء مجتمعنا مجدٍّ

لعّل هاتان الّطالبتان تستطیعان أن تساعدا زمیالتهما فی الّدرس!  لیس والداي محتاجین إلی مساعدتی و ال مساعدة غیري! 

عیِّن الخطأ (فی الّنواسخ):  40

لیتنی اُقاوُم أمام قّوات الفجرة و الکفرة!  مشاکل الحیاة مادامت باقیٌۀ أّیها األعّزاء! 

إّن المسلمین قادرون أن یسیطروا علی الکافرین!  کونوا متوّکلین علی اهللا فی اُمورکم اإلجتماعیۀ! 
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 شجرتین باسقتین فیهما! 

ّالبتان تستطیعان أن تساعدا زمیالتهما فی الّدالبتان تستطیعان أن تساعدا زمیالتهما فی الدرس! 

 المسلمین قادرون أن یسیطروا علی الکافرین! 
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با توجه به آیه ي شریفه ي  قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا ، کدام مطلب مستفاد نمی گردد؟  41

اگر خدا را دوست دارید، از او پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد. اطاعت و عمل صالح در کنار محبت به خدا، انسان را به رستگاري می رساند.

انسان تنها با محبت به خدا و پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان به رستگاري می رسد. کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، خدا او را دوست ندارد.

کدام آیه، به «علّت پوشش» اشاره دارد؟  42

«و ال ُیبدیَن زینتهّن اّال ما ظهَر منها و لیضربَن بخمِرهّن علی جیوبَهِّن»

«قل للمؤمنین ُیَغّضوا من ابصارهم و َیحَفظوا ُفروَجهم ذلک از کی لهم اِنَّ اهللا خبیّر بما َیصنعون»

یا ایّها النبّی قل ألزواِجک و بناِتک و نساء االمومنین ُیدنین علیهن من جالبیبهن ذلک اُدنی ان ُیعَرفن فال ُیوَذین»

«قل للمؤمناِت َیغُضن من ابصارهّن و یحّفظن فروَجَهنَّ»

کدام یک از بستگان براي مردان نامحرم اند؟  43

زن برادر- دخترزن-دختر خواهر زن برادر- خواهرزن- دخترعمو زن پدر- خواهرزن- زن پسر زن پدر- دخترزن- دخترعمو

اکسیر حیات بخش به مردگان و مبّدل کننده ي کم طاقتان به شکیبایان، .................. است که آیه ي شریفه ي .................. حاکی از آن است.  44

عشق و محبت الهی –  قل اِن ُکنُتم ُتحبَّون اهللا فاتَّبعونی ُیحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم واهللا غفوٌر رحیُم

عبادت خالصانه ي پروردگار -  قل اِن ُکنُتم ُتحّبون اهللا فاتَِّبعونی ُیحِببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم واهللا غفوٌر رحیٌم

عشق و محبت الهی –  و من الّناس من یتِّخذ من دوِن اهللا انداداً یحّبونهم کُحب اهللا و الّذین ءامنوا اشد ُحبًّا ِهللاّ

عبادت خالصانه ي پروردگار -  و من الّناس من یّتخذ من دوِن اهللا انداداً یحّبونهم کُحب اهللا و الّذین ءامنوا اشدُّ ُحبًّا ِهللاّ

عدم نگهبانی خداوند بر انسان، آن گاه به وقوع می پیوندد که .................. و آیه ي شریفه ي  .................. حاکی از این حقیقت است.  45

رهنمودهاي الهی به هدایت انسان نینجامد-  انّا انزلنا علیک الکتاب للّناس بالحقِّ فمن اهتدي فلنفسه و َمن ضّل فانّما یضّل علیها

توفیق الهی نصیب انسان نگردد- انّا انزلنا علیک الکتاب للّناس بالحقِّ فمن اهتدي فلنفسه و من ضّل فانّما یضّل علیها

رهنمودهاي الهی به هدایت انسان نینجامد-  قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن اَبصر فلنفسه و َمن َعِمَی َفعلیها

توفیق الهی نصیب انسان نگردد- قد جاءکم بصائر من ربکم فمن اَبصر فلنفسه و من َعِمَی َفعلیها

امالء و استدراج که از سنت هاي حاکم بر زندگی گناهکاران هستند، به ترتیب داراي چه ویژگی هایی می باشند؟  46

مهلت دادن و افزودن امکانات - افزودن امکانات مهلت دادن - مهلت دادن و افزودن امکانات

افزودن امکانات - مهلت دادن و افزودن امکانات مهلت دادن - افزودن امکانات

هر گاه بخواهیم «ربوبیت خداوند» و «نقش اراده و اختیار انسان در نظام جهانی» را تمییز دهیم آیه ي شریفه ي .................. یاري گر ما خواهد بود.  47

  «هو الّذي یحیی و یمیت فاذا قضی امرأ فانّما یقول له کن فیکون» 

  «ال الّشمس ینبغی لها ان تدرك القمر و ال الّلیل سابق الّنهار و کّل فی فلک یسبحون» 

  «اهللا الّذي سّخر لکم البحر الفلک فیه بامره و لتبتغوا من فضله و لعّلکم تشکرون» 

  «اّن اهللا ربّی و ربّکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم»

زمینه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان،... است و از دقت در مفهوم عبارت   «یدنین علیهّن من جالبیهّن»  می توان پاسخ به سؤال  ..................   48
را دریافت نمود.

مسئولیت هاي زنان در قبال نعمت زیبایی خویش- آیا در قرآن درباره ي عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟

با ارزش تر بودن خصلت عفاف در وجود زنان- آیا در قرآن کریم درباره ي عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟

با ارزش تر بودن خصلت عفاف در وجود زنان- آیا اسالم نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟

مسئولیت هاي زنان در قبال نعمت زیبایی خویش- آیا اسالم نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟
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ّ من جالبیهّن من جالبیهّن»  می توان پاسخ به سؤال  .................. 
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باطل گزینانی که اندك امید تابش انوار حق را به تدریج بر باد داده و به شقاوت ابدي گرفتار آیند، مشمول سنت الهی ... گردیده و هنگامی که  49
گمراهان با اصرار خود بیش تر در فساد فرو رفته و به تدریج به هالکت نزدیک تر شوند، اسیر سنت الهی .................. می شوند که آیه ي شریفه ي

.................. ناظر بر مفهوم اول است.

امهال - استدراج - «و ال یحسبّن الّذین کفروا انّما نملی لهم خیر ألنفسهم ...» استدراج - امداد الهی - «کالًّ نمّد هؤالء و هؤالء من عطاء ربّک ...»

امداد الهی - استدراج - «انّما نملی لهم لیزدادوا اثمًا و لهم عذاٌب ُمهیٌن» استدراج - امهال - «و الّذین کّذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث ال یعلمون ...»

«افزایش امکانات گمراهان و حرکت به سوي هالکت ابدي» و «وعده ي پیروزي بیست نفر یا صد نفر انسان تقوا پیشاه و شکیبا بر دویست نفر یا  50
هزار نفر از کفار»، به ترتیب موجب می شود که انسان مشمول کدام سنن قرار بگیرد؟

استدراج - توفیق امال - توفیق امال - تفاوت در پاداش و کیفر استدراج - تفاوت در پاداش و کیفر

اگر بگوییم: «رسالت و مسئولیت پیامبران صرفًا ارائه رهنمود است و مردم خودشان مسئول اعمالشان اند»، بر مفهوم آیه ي شریفه ي ..................  51
تأکید کرده ایم و از حقیقتی در وجود انسان سخن گفته ایم که امري .................. است. اما آن چه اهمیت دارد، .................. است.

  قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن أبصر فلنفسه و من عمی فعلیها.... - وجدانی- نحوه بهره مندي از آن

  قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن أبصر فلنفسه و من عمی فعلیها.... - وجدانی- حق پذیري انسان

  إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکراً و إّما کفوراً - مبهم - نحوه بهره مندي از آن

  إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکراً و إّما کفوراً - مبهم - حق پذیري انسان

ثمره ي ایمان مردم و گرایش به تقوا در میان آنان چیست؟  52

ُهْم ُسُبَلنا   َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر أْمثالَِها  َو الَِّذیَن َجاَهُدوا فیَنا لََنْهِدَینَّ

ماِء َو اْألْرِض  ُکْم َتْشُکُروَن  لََفَتْحَنا َعَلْیِهْم بََرکاٍت ِمَن السَّ  َو لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه لََعلَّ

اگر  بگوییم: «محبت عاشقان به خداوند و غیر او. در کفه ي ترازو سنجش داراي مقیاس متفاوتی است؟» پیام کدام آیه ي شریفه را مفهوم جان خود  53
کرده ایم؟

 « و من الّناس من یّتخذ اهللا انداداً یحبوتهم...»  « قل إن کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا» 

ِه َأْوَأَراَدنِی بَِرْحَمٍۀ ...»  ُ بُِضرٍّ َهْل ُهنَّ َکاِشَفاُت ُضرِّ  «ال تجد قوما یؤمنون باهللا والیوم اآلخر یوادون من حاد اهللا و رسوله»   « ِإْن َأَراَدنَِی اهللاَّ

زمینه ساز شکوفایی اختیار چیست و اطمینان به این که جهان داراي حافظ و نگهبانی است که اشتباه در کار او راه ندارد، تابع چیست؟  54

انسان شناسی – ایمان و اعتماد به خداوند حکیم انسان شناسی – قانونمند بودن جهان

جهان شناسی – ایمان و اعتماد به خداوند حکیم جهان شناسی – قانونمند بودن جهان

دادن فرصت زندگی مجدد به باطل گزینان و عناد ورزان با حق، بدان سبب است که  ..................  55

 «خیٌر ألنفسهم»  «لیتفّقهوا فی الّدین»  «لیزدادوا اثمًا»  «لعّلهم یحذرون» 

«گرفتار شدن انسان ها به کیفر آن چه کسب کرده اند» در کدام آیۀ شریفه بیان شده است؟  56

 «و ال یحسبّن الّذین کفروا انّما نملی لهم خیر ألنفسهم ...»  «من جاء بالّسّیئۀ فال یجزي اّال مثلها» 

 «و لو أّن اهل القري آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم ...»  «قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی األرض ...» 

حضرت علی (ع) در موسم حج، از طرف رسول خدا (ص) مأموریت یافت چه خبري را به مردم برساند و کدام آیۀ شریفه، حاکی از آن است؟  57

َ َوَرُسولَُه»  وَن َمْن َحادَّ اهللاَّ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر ُیَوادُّ دوست دار حق و دشمن باطل باشید -  «َال َتِجُد َقْوًما ُیْؤِمُنوَن بِاهللاَّ

َ َوَرُسولَُه»  وَن َمْن َحادَّ اهللاَّ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر ُیَوادُّ خدا و رسولش از مشرکین بیزارند -  «َال َتِجُد َقْوًما ُیْؤِمُنوَن بِاهللاَّ

 «ِ ِ َأْنَداًدا ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ دوست دار حق و دشمن باطل باشید -  «َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ

 «ِ ِ َأْنَداًدا ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ خدا و رسولش از مشرکین بیزارند -  «َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ
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«قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی األرض ...»

حضرت علی (ع) در موسم حج، از طرف رسول خدا (ص) مأموریت یافت چه خبري را به مردم برساند و کدام آیۀ شریفه، حاکی از آن است؟
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61  Having carefully followed the .................. ,the scientist was disappointed when the experiment
failed.

promotion projection procedure proportion

62  The set of things that are happening and the conditions that exist at a particular time and place is
called  .................. .

situation location destruction prediction

63  I was surprised that he looked  .................. good after his recent illness.

as so such enough

64  I'm not sure we've got .................. to print out the document.

too little paper too much paper paper enough enough paper

65  A piece of equipment which measures and records the strength of an earthquake is called a
..................

seismograph phonograph mechanism probe

66  It was .................. amusing film that I couldn't stop laughing.

so too a very such an

67  
 .................. , a few of our houseplants died while we were away on holiday

Unfortunately Basically Immediately Briefly

68  Farming is very important in China and huge amounts of crops and animals are raised to feed the
large .................. .

environment population audience convent

«رابطۀ میان محدودة اختیار انسان و قانون مندي هاي نظام جهان» در کدام آیه تبیین شده است؟  58

 «ُهَو الَِّذي ُیْحِیی َو ُیِمیُت َفِإذا َقضى  َأْمراً َفِإنَّما َیُقوُل لَُه ُکْن َفَیُکوُن» 

َر لَُکُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُک ِفیِه بَِأْمِرِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه» ُ الَِّذي َسخَّ  «اهللاَّ

َهاِر ۚ َوُکلٌّ ِفی َفَلٍک َیْسَبُحوَن» ْیُل َسابُِق النَّ ْمُس َینَبِغی لََها َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّ « َال الشَّ

ْرَض َأْن َتُزوَال َولَِئْن َزالََتا ِإْن َأْمَسَکُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بَْعِدِه » َماَواِت َواْألَ َ ُیْمِسُک السَّ « ِإنَّ اهللاَّ

در حدیق شریف  «ما احّب اهللا من عصاه» کدام مفهوم دریافت می شود؟  59

اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستورانش پیروي کند.

آن کسی که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هرچه ضدخدایی است، مقابله می نماید.

عاشقان خدا، زندگی خود را در محبت با او سپري می کنند و پرچم دار مبارزه با شرك هستند.

وقتی محبت خداوند در دلی خانه کرد، در آن دل محبت غیر خداوند رنگ و نشانی نخواهد داشت.

پیام کدام آیه سبب جدا شدن انسان هاي خوب از بد و ساخته شدن و تکامل، یا خسران و عقب ماندگی آن ها می گردد؟  60

ُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا» ُؤَالِء َوَھٰ  «َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُکوا َأْن َیُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنوَن»  «ُکالًّ نُِمدُّ َھٰ

بِیَن» ْرِض َفاْنُظُروا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُۀ اْلُمَکذِّ ْرِض»   «َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُکْم ُسَنٌن َفِسیُروا ِفی اْألَ َماِء َواْألَ  «َولَْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرٰى آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعَلْیِهْم بََرَکاٍت ِمَن السَّ
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67  67  67  
 .................. , a few of our houseplants died while we were away on holiday

Unfortunately

68  Farming is very important in China and huge amounts of crops and animals are raised to feed the68  Farming is very important in China and huge amounts of crops and animals are raised to feed the68  Farming is very important in China and huge amounts of crops and animals are raised to feed the
large .................. .

environment
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69  Which sentence is grammatically wrong?

We moved to London so that we could visit our friends more often.

The weather is lovely, isn’t it? I didn’t expect it to be so nice day.

I didn’t get the job though I had all the necessary qualification.

Her illness was much more serious than we thought at first.

70  These are .................. small shoes that he can’t wear them.

so such such a too

71  I’m sure that we will succeed if we try hard .................. .

much too much enough too

72  Could you try to .................. , in detail, the procedure that you used in the operation?

decrease describe stick survive

73  We tried hard, but we couldn’t  ..................  the source of the radio signal.

define locate disturb distract

74  Everyone admired Douglas for the .................. way in which he handled the situation.

calm anxious boring destructive

75  When the experiment was carried out using phone .................. , only nine out of a group of 40
followed it totally.

proportions instructions conclusions occasions

76  Tony was .................. to play on the basketball team but his brother wasn’t.

enough tall too tall short enough too short

77  He gave us .................. we couldn’t move for an hour afterwards.

so big a meal as a such big meal as so a big meal that such a big meal that

78  Sorry, I couldn’t call you. I was .................. busy yesterday.

so much too much enough  much too

79  The assignment is ..................  difficult for the students to do.

so too such enough

80  Ali decided to make the trip .......... suddenly that there was not ............. time to plan it properly.

so_very such_very so_enough such_enough
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در گزینه هاي دیگر به خوبی غم عشق و ارزش مثبت آن اشاره شده است امّا در بیت نخستین «غم» مربوط به عشق یار نیست و داراي بار منفی است چون امید به  1
برطرف شدن آن مطرح شده است.

متوسط
«نزحت» غلط و درست آن «نُزهت» است.  2

متوسط

دو کشور قدرتمند جهان

وابسته ي وابسته ندارد
 3

بررسی سایر گزینه ها:

سه اصله درخت سیبچهار متر پارچه ي سفیدیک تن گندم خوب

متوسط
صخره ها و فراق ها صحیح است.  4

متوسط
در گزینۀ  چهره به خاك ساییدن کنایه از سجده کردن می باشد. گزینۀ  روي در لّکه ابرهاي تیره می کشید کنایه از صورت خود پشت لّکه هاي ابر پنهان کردن  5

می باشد. گزینۀ  به خاك افتاده اید کنایه از کشته شدن و شهادت.
متوسط

 6
سخت

بررسی سایر گزینه ها  7

»:داروگ »:شکوفه / گزینۀ « »: نسیم و گون / گزینۀ « گزینۀ «
متوسط

 8
متوسط

» چنین » دیده می شود؛ امّا مفهوم بیت گزینۀ « ، مفهوم «نپرداختن عارفان به تعلّقات دنیوي» یا «وارستگی» مشترکًا در بیت صورت سؤال و گزینه هاي « و   9
است:«خداشناسان امور دشوار را براي خود ساده می کنند، برعکس ما که سهل ها را دشوار می کنیم.»

متوسط
« حضور یار در نماز شاعر » مضمون مشترك بیت صورت سؤال و گزینه ي پاسخ است.   10

تشریح گزینه هاي دیگر

»:هنگام نماز، دل در جاي دیگري است. گزینه ي «

»:کسی می تواند در خم ابروي یار نماز گزارد که رنج ها و ریاض ت هاي راه عشق را تحمل کرده باشد. این بیت بر ریاض تکشی عارف تأکید دارد. گزینه ي «

»:من از ابتدا عاشق بوده ام. گزینه ي «
سخت

وابسته هاي وابسته بر این پایه اند:   11

ي   و 

ي   ي 

سخت
بررسی موارد در سایر گزینه ها:  12

»: محمدبن منّور زندگی نامه ي جد خود ابوسعید ابوالخیر را در سه باب نوشته است.  گزینه ي «

»: نظامی داستان سراي بزمی و عاشقانه در قرن ششم است نه پنجم.  گزینه ي «

»: شاهنامه ي ابوالمؤیّد بلخی منثور است نه منظوم. گزینه ي «
سخت

12

4

124

3412

2

3

4

تنھ
ھستھ

درختان
وابستھ

کاج
وابستھ ی وابستھ

(مضاٌف الیھ مضاٌف الیھ)

صنوبر
وابستھ ی وابستھ

(مضاٌف الیھ مضاٌف الیھ)

البھ ال
ھستھ

برگ ھا
وابستھ

انبوه
وابستھ ی وابستھ

(صفت مضاٌف الیھ)

نارون ھا
وابستھ ی وابستھ

(مضاٌف الیھ مضاٌف الیھ)

2

3

4
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حسب حال، گزارشی است که شخص درباره ي خود می نویسد.  13
از پاریز تا پاریس: دکتر باستانی پاریزي (شرح حال خود)/ روزها: اسالمی ندوشن (شرح حال شخصی خود)/ المنقذ من الّضالل: شرح حال و اعتراف گونه اي از امام محمد غزالی / حیات یحیی:

شرح حال حاج میرزا یحیی دولت آبادي به قلم خودش/ شرح زندگانی من: شرح حال شخصی عبداهللا مستوفی
توّجه: غزالی نامه: زندگی نامه ي غزالی به قلم جالل الّدین همایی (زندگی نامه)/ فرار از مدرسه: شرح زندگی امام محمد غزالی به قلم دکتر عبدالحسین زرین کوب (زندگی نامه)

متوسط
در شعر صورت سؤال و ابیات «ب ، ج، هـ» عظمت مخاطب و عدم امکان درك او مطرح شده است.  14

شرح ابیات به ترتیب صورت سؤال:
الف ) اي انسان درك تو فقط از طریق حواس پنج گانه است.

ب) اگر زبان از مدح تو می بندم مرا ببخش که تو از خیال و وهم من برتر هستی.
ج) برتر از تو گوهري ندیدم که از عظمت در دریا نمی گنجی و از ژرفاي آن برنمی آیی.

د) کسانی که نزد بینشوران قدر و قیمتی دارند در نظر تو بی ارزش اند.
هـ) اي مرواریدي که برتر از دریا هستی، چگونه به دست آمدي و اي لقمه اي که بزرگ تر از گنجایش ما هستی چگونه نصیب من شدي؟ 

سخت
در عبارت صورت سؤال، انزوا و گوشه نشینی مورد نکوهش قرار گرفته است و مردم را به هم نشینی با خلق و داشتن روابط اجتماعی تشویق می کند. این مفهوم با  15

» آمده است: «من اگر روزگار بر وفق مرادم نباشد آن را زیر و ِزَبر خواهم کرد». » که بر انزوا و گریختن از مردم تأکید می کنند؛ تقابل دارد. اما در گزینۀ « ،  و  ابیات گزینه هاي «
سخت

واژه هاي مشتق: شرافتمندي، ستمگري، اهمیّت، آزادگی، فردوسی  16
واژة مرکب: شاهنامه

واژه هاي مشتق - مرکب: میهن دوستی، سرکشی، برابر، جانبازي، رادمردي، سراسر
سخت

واژه هاي مشتق: نویسنده، پژوهشگر، تحقیقی، فارسی و گوشه.   17
واژه هاي مرکب: پُرکار، راهنما، سفرنامه. 

واژة مشتق - مرکب: گشت وگذار

) درست نیست. در عبارت سؤال «چهار گوشۀ جهان» چهار گوشه یک واژه نمی باشد که بتوانیم مشتق - مرکب در نظر بگیریم در نتیجه گزینۀ (
سخت

« 18  « و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصۀ » (و آنان ایثار می کنند و ترجیح می دهند دیگران را بر خودشان، گرچه خود آنها محتاج باشند...) «سورة حشر آیۀ 

،  و  مفهوم ایثار کامًال واضح است اما در گزینۀ  نگرانی شاعر را از داشتن دشمن بیان می کند، مثل شمعی که دشمنش باد است و ربطی به ایثار که مفهوم ایثار را بیان می دارد. در گزینه هاي 
ندارد.

متوسط
ابیات «الف» و «د» هر دو به این موضوع اشاره دارند که عاشق بدون وجود معشوق حاضر به صحبت کردن نیست اما بیت «ب» الزمۀ تحمل سختی عشق را مستی  19

می داند و بیت «ج» نیز می گوید تا زمانیکه بار غم عشق تو در وجود من است تالش من کم نمی شود.
سخت

» این است که طبیعت به عشق یار گل خیز و سرسبز شده است. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال می گوید و گزینۀ «  20
بررسی سایر گزینه ها:

): بدون یار، طبیعت در نظرم زیبایی ندارد. گزینۀ (

): زیبایی طبیعت چون زیبایی رخ یار است. گزینۀ (

): بهار با تمام زیبایی هایش از راه رسید. گزینۀ (
سخت

«المؤمنین» اسم إّن و منصوب به «یاء» و «بعیدون» خبر إنَّ و مرفوع به «واو» می باشد.  21
متوسط

بعد از اضافه شدن  کان به ابتداي جمله، ترکیب آن چنین می شود:   کاَن البالُء ِللَظاِلِم َاَدبًا : البالُء   اسم کان و مرفوع،   ِللَظاِلِم : جاّر و مجرور،  َاَدبًا   خبر کان و منصوب  22
متوسط

االنساَن اسم َکَأنَّ و منصوب - ُیْدِرُك و فعل و فاعل و جملۀ فعلیۀ ُیْدِرك .... خبر  َکَأنَّ  و محًال مرفوع -  ِسرَّ  مفعول ٌ به و منصوب.  23
متوسط

زیرا دؤوبین خبر کونوا و منصوب است ومبتداي آن ضمیر بارز واو در کونوا است.  24
بررسی سایر گزینه ها:

: وحیدًا: خبر مفرد است. گزینه ي 

: بعد العناء: خبر شبه جمله است. زیرا  "َبْعَد" ظرف است. گزینه ي 

: تقوي: خبر جمله فعلیه (خبر «إّن») گزینه ي 
سخت

فعل «کان» در ابتداي جمله نیامده است و بنابراین باید با «هما» مطابقت کند  هما کانا  25
سخت

أّن + تلمیذتان + ي = أّن تلمیذتّی (اسم «أّن» که «تلمیذتان» است باید به صورت منصوب بیاید، یعنی «تلمیَذَتیِن» و همچنین به «ي» مضاف می شود و «ن» آن حذف می  26
گردد.)

نکته: حروف مشبهۀ بالفعل + اسم حرف مشبهۀ (منصوب) + خبر حرف مشبهۀ (مرفوع)
سخت

1243

1

9

1234
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1
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4

1

2
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اسم  «إّن» باید منصوب باشد و خبر آن مرفوع، چون حرف مشبهۀ بالفعل است!  27

 «إن الکتاَبْیِن مفیدان»   «الکتاَبیِن»: اسم «إّن» و منصوب به اعراب ظاهري فرعی به حرف «ي»
سخت

نقش  «ما» و اعرابشان در سایر گزینه ها:  28

) «ما»: اسم «إّن» و محًال منصوب

) «ما»: مجرور به حرف محًال 

) «ما»: مفعول به و محًال منصوب

) «ما» اسم «کان» است و محًال مرفوع. اما در گزینه (
سخت

با توجه به عبارت و گزینه ها  «األعداُء» اسم فعل ناقصه «کان» در گزینه ها است. بنابراین چون «کان» در ابتداي جمله آمده است باید مفرد باشد و «کانوا» اشتباه  29

) اشتباه! است  گزینه هاي ( و 

( در جاي خالی دوم، با توجه به «اُمًّۀ» که خبر فعل ناقصه «مادام» است، بنابراین «مادام» باید همراه اسم خود بیاید   «ماداموا» (رد گزینه 
سخت

» و محًال مرفوع است ) خبر «انَّ 30  «من» در گزینه (
بررسی سایر گزینه ها:

) «من» در نقش محًال مجرور به حرف جر «ِمن» آمده است.ِمن + َمن   با تغییر  ِممَّن

) «من» در نقش مضاف الیه و محًال مجرور است. زیرا کل از اسماء دائماالضافه است.

) «من» در نقش مفعوٌل به و محًال منصوب آمده است.
سخت

بررسی موارد سایر گزینه ها:  31

) «کان تجاربُها» نادرست است در این جمله: «کان» فعل ناقصه، «هو» مستتر: اسم کان و محًال مرفوع و «تجارَب» خبر «کان» و منصوب می باشد. بنابراین شکل صحیح: «کان تجارَبها» است. توجه شود
کلمه قلیلۀ صفت براي تجارب است.

) «صارِت األوضاَع» نادرست است. در این جمله «األوضاُع» اسم «صارت» است پس مرفوع باید باشد نه منصوب. شکل صحیح: «صارِت األوضاُع ...»

- «األوضاع»جمع غیرعاقل است پس فعلش در ابتداي جمله باید به صورت مفرد مؤنث بیاید. - کسره اي که بر «ت»  «صارت» وجود دارد، کسره عارضی است و ضمیر نمی باشد.  نکته: 

- «متمّسکون» خبر «مادام» است بنابراین باید به صورت منصوب بیاید و - «مادام» با توجه به صیغه جمله باید به صورت جمع یعنی «ماداموا» بیاید.  )  «مادام متمّسکون» نادرست است به دو دلیل: 
چون جمع مذکر سالم است اعرابش فرعی می باشد یعنی در حالت نصب باید «یاء» بگیرد.

سخت
خطاهاي موجود در سایر گزینه ها:  32

) «لیتنا یدرك ...» نادرست است. در این جمله «لیت» حرف مشبه بالفعل است که بعد از آن اسم و خبر «لیت» می آید که به ترتیب باید منصوب و مرفوع باشد و هم چنین اسم و خبر نیز با هم
مطابقت داشته باشند. بنابراین چون اسم «لیت» (نا) ضمیر یعنی متکلم مع الغیر است، خبر آن نیز باید متکلم مع الغیر باشد. شکل صحیح:  «لیتنا ندرك» 

) لعّل َاخواَك  نادرست است. در این جمله «أخ» اسم «لعّل» است پس باید به صورت منصوب بیاید و چون جزء مثنی است، اعرابش فرعی می باشد یعنی در حالت نصب، منصوب به «ي» می شود.

) «إنَّ دراساتًا علمیًّۀ» نادرست است. «دراساتًا» اسم «اّن» است که باید منصوب بیاید ولی چون جمع مؤنث سالم می باشد، اعرابش فرعی است یعنی در حالت نصب، به جاي فتحه، کسره می گیرد.
شکل صحیح: «إّن دراساٍت علمیًّۀ»جمع مؤنث سالم هرگز با  ( َ ) یا ( ً ) نمی آید.

متوسط
بررسی  سایر گزینه ها:  33

»: «عازم» خبر «لکّن» از حروف مشبهۀ بالفعل است و باید مرفوع باشد (عازٌم). گزینه «

»: «أصبحُت» از افعال ناقصه و اسمش ضمیر بارز «ُت» است و خبر آن باید منصوب باشد (حزینًا). گزینه «

»: «أن َیتَسلَّطون» نادرست است و باید منصوب به حذف نون باشد (أن یتسلَّطوا). گزینه «
متوسط

در این گزینه، «فی کّل» جار و مجرور و «سنۀ» مضاف الیه و مجرور است، ضمیر «نا» در «ُکنّا» اسم «کاَن» است و «نقضی...» خبر «کاَن» (افعال ناقصه) از نوع جمله فعلیّه  34
است، نه شبه جمله.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: «فی مدینتی» خبر مقّدم «یکوُن» (افعال ناقصه) و «نهٌر» اسم مؤّخر آن است. گزینۀ «

»: «لإلیمان» خبرم قّدم «إنَّ» و «عشَر» اسم مؤّخر آن است. البته در این گزینه، «ُسلّم» خبرم فرد براي (کأّن) می باشد. گزینۀ «

»: «قرَب» خبر مقّدم (ظرف) «لَیَس» و «جبٌل» اسم مؤّخر آن است. گزینۀ «
متوسط

«هؤالء» اسم «إّن» و محًال منصوب و «الطلّاب» تابع اسم اشاره و منصوب و جملۀ فعلیه «یُساعدون» خبر «إنَّ» و محًال مرفوع است.  35
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «َاهدافًا عالیُۀ» صحیّح است، چون «أهدافًا» اسم مؤّخر «إنَّ» و منصوب است. گزینۀ «

»: «ُمتقدَّمیَن» صحیّح است، چون خبر مشتق است باید مطابق با اسم «أصبح»، یعنی ضمیر «نا» به صورت منفی و یا جمع بیاید. گزینۀ «

»: «الناّجحون» صحیّح است، چون صفت براي اسم «کان» است و باید به تبعیت از آن مرفوع باشد. گزینۀ «
متوسط

در گزینۀ  «ي» اسم ِانَّ محًال منصوب است.  36
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ًساعدون» خبر «إنَّ» و محًالساعدون» خبر «إنَّ» و محًال مرفوع است.
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در گزینۀ  اسم «أکون» ضمیر أنا مستتر است.

در گزینۀ  اسم «اُصبح» ضمیر أنا مستتر است.

در گزینۀ  اسم «أّن» «حضن» اسم ظاهر است.
متوسط

اسم «کانوا» ضمیر بارز «واو» و خبر آن جمله ي فعلیه «یظلمون» است.  37
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: اسم «مادامت» ضمیر مستتر «هی» و خبر آن «متفّرقۀ» است. گزینۀ «

»: اسم «ال» کلمه ي «خیر» و خبرش «فی ود» است. گزینۀ «

»: اسم «یکون» کلمه ي «نوع» و خبرش «فی بعض» است. گزینۀ «
متوسط

اُالمَّۀ اسم اّن منصوب و محرومَۀ خبر لیس و منصوب است.  38

در گزینۀ  سقف خبر است براي کأّن است و باید به صورت مرفوع باشد. سقّف و کلمۀ مرفوع صفت است و باید مرفوع باشد در گزینۀ  فعل اول جمله باید به صورت مفرد و کان بیاید. در گزینۀ

 الّشهاداُت اسم کان است و باید به صورت مرفوع بیاید.
سخت

زیرا لََعلَّ از حروف مشبّهٌۀ بالفعل است و اسمش باید منصوب باشد بنابراین «هاتان» که اسم لََعلَّ است باید هاَتیِْن و الطالبتان به صورت الطالبَتیِْن شود.  39
متوسط

»، «باقیۀ» خبر فعل «مادامت» است، بنابراین باید منصوب باشد: «باقیًۀ»  در گزینۀ «  40
نکتۀ مهم درسی:

اسم افعال ناقصه، مرفوع و خبر آن ها، منصوب است.
سخت

زیرا سه گزینه ي دیگر مربوط به پیروي و اطاعت از خداوند بوده و گزینه ي «4» مربوط به محبت به خداست. پس با سایر گزینه ها متفاوت است.  41
سخت

زیرا آیه ي معروف به«جلباب» علت پوشش را دو مورد ذکر کرده، یکی این که به عفاف شناخته شوند و دوم این که مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.  42
متوسط

زیرا زن برادر و خواهرزن و دخترعمو براي مردان نامحرم هستند.  43
متوسط

 " اکسیر حیات بخش، عشق و محبت الهی است "و الذین امنوا اشدُّ حبًّا ِهللاّ  44
سخت

خداوند در آیه ي  سوره ي انعام می فرماید: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن َابصر فلنفسه و من َعِمَی َفعلیها و ما انا علیکم بحفیظ ، «به راستی نزد شما رهنمودهایی از  45
پروردگارتان آمده است، پس هر که بینا گشت به سود خودش و هر کس کوري پیشه کرد به زیان خودش است و من بر شما نگهبان نیستم.» از این آیه برداشت می شود که خداوند، رهنمودهاي
خود را به انسان اعالم می کند. این انسان است که باید انتخاب کند و چون اختیار دارد اگر بد انتخاب کرد و ضرر دید، این ضرر از خودش به او رسیده و اگر به انتخاب خوبی دست زد، این خوبی

هم از ناحیه ي خودش است. لذا عدم نگهبانی خداوند بر انسان، آن گاه به وقوع می پیوندد که رهنمود هاي الهی به هدایت انسان نینجامد و به انتخاب خوب دست نزند.
سخت

46  آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق عناد و دشمنی می ورزند، خداوند به آن ها مهلت و فرصت زندگی می دهد ولی آن ها این فرصت را وسیله ي غوطه ور
شدن در تاریکی ها قرار می دهند. این سنت، که از جمله سنت هاي حاکم بر زندگی گناهکاران است، سنت «امالء»  یا«امهال» نام دارد. پس ویژگی سنت امالء، مهلت دادن است. امّا گاهی خداوند
عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می افزاید و آن ها با استفاده از همین امکانات و با اصرار خود بیشتر در فساد فرو می روند و قدم به قدم از انسانیت فاصله گرفته و به تدریج به سوي
هالکت ابدي نزدیک تر می شوند. چنین حالت تدریجی در حرکت به سوي عذاب الهی را سنت "استدراج" می گویند.در  نتیجه ویژگی سنت "استدراج" ، مهلت دادن به همراه افزودن امکانات

است .
متوسط

آیه ي شریفه ي   «اهللا الّذي سّخر لکم البحر لتجري الفلک ...» بیانگر ربوبیت خداوند است، زیرا اشاره به مسخر بودن هستی به اراده ي خداوند دارد در عین حال که از  47
اختیار انسان نیز سخن می گوید. (تا انسان با فرمان خود کشتی را در دریا روان کند.)

متوسط
انسان در مقابل هر نعمت و موهبتی که از جانب خدا به او می رسد، مسئولیت هایی دارد. خداوند زنان را بیش از مردان از نعمت زیبایی بهره مند کرده و همین  48
نعمت را پشتوانه ي مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده قرار داده است. زن به شکرانه ي این نعمت باید اوًال در حفظ زیبایی و طراوت خود بکوشد ثانیًا از این نعمت براي استحکام بنیان
خانواده بهره ببرد. این مسئولیت ها زمینه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان است. این که در قرآن کریم خداوند به زنان مسلمان دستور می دهد روسري ها و پوشش هایشان را به خود نزدیک

کنند، پاسخی است به این پرسش که: «آیا در قرآن کریم درباره ي عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟»
متوسط

کسانی که راه باطل را برمی گزینند، خداوند به آن ها مهلت زندگی می دهد ولی آن ها این فرصت را وسیله ي غوطه ور شدن در تاریکی ها قرار می دهند و اگر  49
اندك امیدي وجود داشت که نور حقی در دل آن ها بتابد، به تدریج چنین امیدي بر باد رفته و به شقاوت ابدي گرفتار خواهند شد که ناظر بر مفهوم سنت امالء و امهال است و گمراهانی که با اصرار
خود بیش تر در فساد فرو رفته و به تدریج به هالکت ابدي نزدیک تر شوند، مشمول سنت استدراج هستند. هم چنین آیه ي شریفه ي «و ال یحسبن الّذین کفروا انّما نملی لهم خیٌر ...» بیانگر سنت امالء یا

امهال است که به عنوان مفهوم اول در صورت سؤال بیان شده است.
متوسط

گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می افزاید و آن ها با استفاده از همین امکانات و با اصرار خود بیش تر در فساد فرو می روند و قدم به قدم  50
از انسانیت فاصله گرفته و به تدریج به سوي هالکت ابدي نزدیک تر می شوند. چنین حالت تدریجی در حرکت به سوي عذاب الهى را سنت استدراج می خوانند. هم چنین قرآن کریم وعده می دهد

که بیست نفر یا صد نفر انسان تقواپیشه و شکیبا بر دویست نفر یا هزار نفر از کفار پیروز می شوند که این وعده ي الهی ناظر بر سنت توفیق است.
متوسط
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کسانی که راه باطل را برمی گزینند، خداوند به آن ها مهلت زندگی می دهد ولی آن ها این فرصت را وسیله ي غوطه ور شدن در تاریکی ها قرار می دهند و اگر
اندك امیدي وجود داشت که نور حقی در دل آن ها بتابد، به تدریج چنین امیدي بر باد رفته و به شقاوت ابدي گرفتار خواهند شد که ناظر بر مفهوم سنت امالء و امهال است و گمراهانی که با اصرار
ٌما نملی لهم خیٌرما نملی لهم خیٌر ...» بیانگر سنت امالء یا ما نملی لهم خیرّما نملی لهم خیرذین کفروا انما نملی لهم خیرّما نملی لهم خیرّذین کفروا انّما نملی لهم خیرذین کفروا انما نملی لهم خیرذین کفروا انما نملی لهم خیرّما نملی لهم خیرّ ذین کفروا ان«و ال یحسبن الذین کفروا ان«و ال یحسبن الّ

گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می افزاید و آن ها با استفاده از همین امکانات و با اصرار خود بیش تر در فساد فرو می روند و قدم به قدم
از انسانیت فاصله گرفته و به تدریج به سوي هالکت ابدي نزدیک تر می شوند. چنین حالت تدریجی در حرکت به سوي عذاب الهى را سنت استدراج می خوانند. هم چنین قرآن کریم وعده می دهد

که بیست نفر یا صد نفر انسان تقواپیشه و شکیبا بر دویست نفر یا هزار نفر از کفار پیروز می شوند که این وعده ي الهی ناظر بر سنت توفیق است.
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آیات شریفه ي  «قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن أبصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما أنا علیکم بحفیٍظ» و  «إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکراً و إّما کفوراً» هر دو اختیار انسان را بیان  51
می کند که امري وجدانی است، اما آن چه اهمیت دارد، نحوه بهره مندي انسان از اختیار است.

متوسط
با توجه به آیه ي شریفه ي « و لو أنَّ اهل القري امنوا واّتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض و لکن کّذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون» ثمره ي ایمان و تقوا، گشودن  52

برکاتی از آسمان و زمین است. درس  پیش صفحه ي  سطر 
سخت

خداوند در آیه ي  سوره ي بقره می فرماید: « و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا أنداداٌ یحّبونهم کحّب اهللا و الذین آمنوا أشّد حّباله»   و بعضی از مردم همتایانی به جاي  53
خدا می گیرند و ایشان را مانند دوست داشتن خدا دوست می دارند و کسانی که ایمان آوردند، به خدا محبت بیش تري دارند.

سخت
زمینه ساز شکوفایی اختیار روزي که پندارهاي نادرست، درك هیچ نظام حاکم بر جهان خلقت (جهان شناسی) است و ایمان به خداوند حکیم و نظام او این اطمینان  54

را به انسان می دهد که جهان داراي حافظ و نگهبانی است که اشتباه در او راه ندارد.
متوسط

آیه: اشاره به نعمت هاي الهی دارد که شرط سودمند بودن آن ها استفاده در مسیر خیر است نه شر، و گناه و طول عمر براي  کافران وسیله اي براي افزایش عذاب  55
خود است.

سخت
ادامۀ آیۀ  «ولکن کّذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون»  می باشد.  56

سخت
حضرت علی (ع) در یکی از مراسم حج، که مسلمانان از نقاط مختلف به مّکه آمده بودند، از طرف رسول خدا (ص) مأموریت یافت این خبر را به مردم برساند که  57

خدا و رسولش از مشرکین بیزارند و به مشرکین اعالم کند که بهتر است توبه کنید و خود را از گمراهی نجات دهید.

این مطلب در ذیل تیتر «بیزاري از دشمنان خدا» آمده که آیۀ مرتبط با آن در گزینه هاي  و  آمده و آیۀ گزینه هاي  و  بیان گر محبّت به خدا است.
متوسط

اختیار انسان در چهارچوب قضا و قدر الهی و قانونمندي هستی معنا دارد و انسان در این چارچوب حق انتخاب دارد و آسمان و دریا در هر شرایطی رام انسان  58
نیست، فقط در صورتی رام و مسّخر انسان می شوند که آدمی ویژگی ها و قانونمندي هایش را بشناسد و متناسب با آن ویژگی ها ابزار تهیه کند.

سخت
امام صادق (ع) در خصوص لزوم پیروي از خداوند که یکی از ثمرات محبت به خداست فرمود:   «ما َاَحبَّ اَهللا من عصاُه:  کسی که خدا را نافرمانی کند، او را دوست  59

ندارد.»

»: بیانگر بیزاري از دشمنان خدا می باشد. دلیل رد گزینۀ «

»: این مورد به مبارزه با دشمنان خدا اشاره دارد. دلیل رد گزینۀ «

»: بیانگر دوستی با دوستان خدا می باشد. دلیل رد گزینۀ «
سخت

سنت امتحان و ابتالء و آزمایش هایی که براي همۀ انسان ها پیش می آید موجب جدا شدن انسان هاي خوب از بد و ساخته شدن و تکامل یا ُخسران و عقب ماندگی  60
می گردد. این سنت در آیۀ شریفۀ   «َاَحِسَب النُّاس أن ُیتَرکوا... ُیفَتنوَن»  ترسیم گشته است.

سخت
 61

 معنی جمله:دانشمند که روش را با دقت دنبال کرده بود زمانی که آزمایش با شکست رو به رو شد، ناامید شد.

) نسبت ـ مقدار ) روش           ) نورافکنی، برآمدگی           ) ترفیع ـ پیشرفت          
سخت

 62
 معنی جمله:به مجموعه اي از چیزها که در حال وقوع می باشند همچنین شرایط موجود در یک زمان و مکان مشخص موقعیت یا وضعیت می گویند.  

) پیش بینی ) تخریب             ) جا و مکان           ) وضعیت، موقعیت            
سخت

 63

شگفتزده شدم که او بعد از بیماري اخیرش حالش خیلی خوب به نظر میرسد.

قبل از صفت میتوان از so استفاده کرد.
سخت

 64
مطمئن نیستم که کاغذ کافی براي چاپ آن سند داشته باشم.

با توجه به الگو:
مصدر با to + (مفعول + for) + اسم + enough + فعل + مبتدا

سخت
 65

 معنی جمله: وسیلهاي که قدرت یک زلزله را اندازه میگیرد و ثبت میکند، دستگاه زلزله سنج نامیده میشود.

) کاوشگر ) سازوکار                    ) فونوگراف                       ) زلزله سنج                      
سخت

 66

فیلم آنقدر سرگرم کننده بود که نتوانستیم نخندیم.
با توجه به الگو: جمله + (that) +اسم قابل شمارش مفرد + (صفت) + such a /an + فعل + مبتدا
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متوسط
 67

معنی جمله: متاسفانه تعدادي از گیاهان خانگی ما مردند وقتی که در تعطیالت بودیم.

)  به طور خالصه )  فوراً                                )  اساسًا                     )  بدبختانه                            
متوسط

 68
معنی جمله: کشاورزي در چین اهمیت زیادي دارد و محصوالت و حیوانات زیادي به منظور تغذیه جمعیت زیاد پرورش داده می شوند.

) صومعه ) حضار                      ) جمعیت                     ) محیط زیست                       
متوسط

 69
به جاي عبارت so nice day باید such a nice day بیان شود.

سخت
 70

این کفش ها آنقدر کوچک هستند که او نمی تواند آن ها را بپوشد.
such + (صفت) + اسم جمع یا غیر قابل شمارش + that + نکته گرامري: جمله

متوسط
 71

من مطمئن هستم اگر به اندازه ي کافی تالش کنیم موفق خواهیم شد.
با توجه به بار معنایی مثبت در جمله و ساختار زیر عبارت hard enough صحیح می باشد.

enough + صفت
سخت

 72
معنی جمله:می توانی روشی را که در آزمایش به کار می بري با جزئیات توضیح دهی؟

) زنده ماندن   ) چسباندن           ) توضیح دادن            ) کاهش دادن           
متوسط

 73
 معنی جمله: ما سخت تالش کردیم اما نتوانستیم منبع سیگنال رادیویی را پیدا کنیم.

) حواس پرت کردن ) اذیت کردن      ) پیدا کردن      ) مشخص کردن ـ تعریف کردن     
متوسط

 74
 معنی جمله:تمامی افراد داگالس را به خاطر روش آرام مدیریت کردن آن موقعیت، تحسین کردند.

) مخرب ) کسل کننده                ) نگران               ) آرام            
متوسط

 75

 معنی جمله:هنگامیکه آزمایش بر روي استفاده از دستورالعمل تلفن انجام شد، نشانگر این امر بود که فقط  نفر از  عضو گروه آن را به طور کامل دنبال کردند.        

) مناسبت ) نتیجه گیري            ) دستورالعمل          ) نسبت، تناسب        
متوسط

 76
 تونی خیلی کوتاه قد بود تا در تیم بسکتبال بازي کند اما برادرش اینگونه نبود. 

نکته گرامري: به دلیل ساختار enough+ صفت گزینه ي  نادرست است. و گزینه ي  از نظر معناي و بار منفی جمله too نادرست است.
سخت

 77
 او آنقدر زیاد به ما غذا داد که نمی توانستیم تا یک ساعت تکان بخوریم.

نکته گرامري: جمله + that+ اسم + (صفت) +  "
متوسط

 78
 ببخشید نتوانستم با شما تماس بگیرم، من دیروز سرم خیلی شلوغ بود.

( ) و بار جمله منفی است (رد گزینهي  نکته گرامري: بعد از so much و too much اسم میآید.(رد گزینههاي  و 
much too= too :توجه

much too + صفت/قید + to مصدر با
سخت

too + Adj + (for object) مفهوم منفی به جمله می دهد، لذا معنی جمله به قرار زیر است: تکلیف دانش آموزان به قدري سخت فرمول مصدر   79
است که نمی توانند انجام بدهند.

متوسط
علی آن قدر ناگهانی تصمیم گرفت سفر کند که وقت کافی براي برنامه ریزي مناسب آن وجود نداشت.  80

توضیح: در جاي خالی اول، جمله واره ي نتیجه that-clause است. بنابراین so یا such می تواند صحیح باشد. با توجه به ساختار زیر so صحیح است:
(so+ قید/صفت + that+جمله)
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much too + صفت/قید + to مصدر با

 مفهوم منفی به جمله می دهد، لذا معنی جمله به قرار زیر است: تکلیف دانش آموزان به قدري سخت

 صحیح است:
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در جاي خالی دوم ، با توجه به مفهوم جمله و ساختار زیر، از enough استفاده می کنیم:
enough + اسم + (for + مفعول) + to مصدر با

سخت
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