
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 11 بهمن

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

بیت «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید    قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام» کدام بیت قرابت معنایی ندارد؟  1

گر تو نمی پسندي تغییر ده قضا را در کوي نیکنامی ما را گذر ندادند 

چه توان کرد که تغییر قضا نتوان کرد گر ز سوداي تو رسواي جهان شد هاتف 

به عزل و نصب تو باشد تصرف و تغییر قضا نُطق نزند هرکجا که فرمان را 

که تو فرمان قضا بودي و تغییر نکردي  واي از دست تو اي شیوه ي عاشق کش جانان 

در کدام بیت واژه وندي- مرّکب وجود ندارد؟  2

می رنگین به جام انداز  وعارض ارغوانی کن ز رنگ آمیزي دوران مشو غافل ز من بشنو

بود یاري سزاي نازکشی از شگرفی و دلبري و کشی

در کمند طّره عنبرفشان انداخته صید دل را بهر آگاهی ز صیّاد ازل 

ز لعل افشاند آب زندگانی به صد طنّازي و شیرین زبانی

کدام گزینه همه ي کلمات هم خانواده هستند؟  3

نظاره - منظره - ناظر سنان - سنن - سنین دما - دمیدن - دمان افسر - افسار - مفسر

چند غلط امالیی در متن زیر پیدا می شود؟  4
از غضا وزیر شاه نیز دختري زیبا داشت که بیماري عابله دیدگانش را تباه ساخته بود. از خیر خاست که چشم دخترش را درمان کند. بی درنگ مقداري از

آن برگ ها را که همراه داشت، سایید و با آن شربتی درست ساخت و به دختر ُخراند. خیر با داروي شفابخش خود چشم آن دختر زیبا را بینا کرد.

سه دو یک چهار

در کدام گزینه به نقش دستوري واژگان مشخص شده، به درستی اشاره شده است؟  5
 به خون گر کشی خاك من دشمن من

 تنم گر بسوزي، به تیرم بدوزي
 بجوشد گل اندر گل از گلشن من
 جداسازي اي خصم سر از تن من

متّمم، متّمم، متّمم، نهاد مسند، متّمم، مفعول، نهاد مفعول، نهاد، مفعول، مفعول نهاد، نهاد، متّمم، مفعول

کدام واژه در بیت زیر مشبِّه تشبیه است؟  6
 تا سینه نکردم هدف تیر مالمت» «تیري ز کمانخانۀ ابروش نخوردم  

مالمت هدف تیر کمانخانه

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  7

 همچو منصور خریدار سر دار شدمفارق از خود شدم و کوس انا الحق بزدم 

 در حلقۀ زلف کعبه زد دست از جاي چو مار حلقه برجست

 دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی سینه ماالمال درد است اي رفیقان مرهمی

 گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن عمري ز پی کام دل و راحت تن

مالمت
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مفهوم بیت «چنین است رسم سراي درشت      گهی پشت به زین و گهی زین به ُپشت» در کدام گزینه ذکر نشده است؟  8

 به غیر خار نروید کنونم از بر خار  مرا ز بخت همی گل شکفتی از بِر گل

 دل بر کنار از این غم و او برکنار بود  آن روزگار کو، که مرا یار یار بود

 دیشب سپهر بودم و امشب زمین شدم  شد اوج وصل بر مِن مسکین حضیض (پستی) هجر

 بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد  شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

واژة «عمود» در کدام گزینه متفاوت است؟  9

 بودنم از تار و پود افتاده است  خیمه گاهم بی عمود افتاده است

پیش از تو هیچ اقیانوسی را ندیده بودم که عمود بر زمین بایستد.

 فرود آمد بر آن فرق و بر آن روي   به ناگه آن عمود آهنی روي

عمود خیمه را روي عباي دیگر بعد تو انداختم.

در همۀ بیت هاي زیر به جز .................. غلط امالیی دیده می شود.  10

 هر َعَلم را در کف ما مرحمی است  هر یکی از ما مسیح عالمی است

 بشکست عهد صحبت اهل طریق را  صاحبدلی به مدرسه آمد ز خوانقاه

 هرگز نکند ُدّر گرانمایه به چنگ  غّواص گر اندیشه کند کام نهنگ

 نه تو من شوي نه من تو به همین همیشه شادم  که به عالم مشعیّت تو چنان و من چنینم

در بین گروه کلمات زیر امالي چند واژه نادرست است؟  11
«لحن حماسی - سنان و سرنیزه - جذبه و کشش - جذر و مد - سمند سرکش - درع و جوشن - مضطرب و نگران - ذلّت و خواري - نوخواسته و تازه به

دوران رسیده»

چهار سه دو یک

امالي واژة انتخاب شده در کدام گزینه نادرست است؟  12

ز لشکر تو همی نگسلد نفر ز نفر اگر ( غیاث - قیاس ) کنم من ز دجله تا جیحون 

ز ما فریاد می آید تو خاموش تو از ما ( فارق - فارغ ) و ما با تو همراه 

تا روز همی زنیم ( طاس - تاس ) و لب طشت  امشب بنشینم چون آن مه بگرفت 

صید تو زنده نیست مکن رنجه ( شست - شصت ) را  چندین چه غمزه  می زنی از بهر کشتنم 

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  13

 َو ِقنا ربَّنا عذاَب النّار زینهار از قرین بد زینهار

تا حریفان دغا را به جهان کم بینم جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم

وز نااهالن تمام دامن درکش  با اهل هنر گوي گریبان بگشا

در از خلق بر خویشتن بسته اي است اگر در جهان از جهان رسته اي است

در عبارت زیر چند کلمۀ «وندي» وجود دارد؟  14
«در ادب فارسی شاعران و نویسندگان، دل پذیرترین و شکوهمندترین تصویرنگاري ها را در سروده ها و اشعار خویش آورده اند»

هفت شش پنج چهار

یکی از آرایه هاي مقابل کدام گزینه درست نیست؟  15

  دل من در هوس روي تو اي مونس جان /   خاك راهی است که در دست نسیم افتاده است (تشخیص،  تشبیه)

 خوش آن کز گریه بودي گرد من دریا و بر حالم /  زدندي قهقهه آن نازنین کبکان ز ساحل ها (اغراق، استعاره)

دم حافظ بََرد از دل، غم دیرینه «حزین» /  اي صبا نکهتی از خاك ره یار، بیار (واج آرایی، تضمین)

 نک نو بهار آمد کز او سرسبز گردد عالمی / چون یار من شیرین دمی چون لعل او حلواگري (حس آمیزي، جناس)

2

ن
ی نظام جدید 11 بهم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

«در ادب فارسی شاعران و نویسندگان، دل پذیرترین و شکوهمندترین تصویرنگاري ها را در سروده ها و اشعار خویش آورده اند»

هفت
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21  َکم شهرًا فی خمس سنواٍت؟

سبعون سّتون أربعون خمسون

22  عیِّن الَخطأ:

 ثالَثۀ تالمیذ  معلمتاِن اثنتاِن  ستۀ تلمیذاً  سّتون تلمیذاً 

23  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمۀ: 
  «نَعلُم، َقد نََمت هذه األشجار ِمن َحّبۀ و یخرج اُهللا منها الثِّمرات!»:

می دانیم، این ها درختانی هستند که از یک دانه رشد کرده اند و خدا از آن ها میوه هایی خارج می کند!

می دانیم، این درختانی که از دانه رشد می کنند خدا از آن ها میوه خارج می کند!

می دانیم، این درختان از دانه اي رشد می کنند و خدا از آن ها میوه خارج می کند!

 می دانیم، این درختان از دانه اي رشد کرده اند و خدا از آن ها میوه ها را خارج می کند!

24   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
  «عَلی الّناس أن ال ُیِصّروا علی عداوٍة ال َینتِفُع بها أحٌد و َیتعاَیشوا مَع بَعضهم َتعاُیشًا ِسلمیًّا»:

بر مردم واجب است که بر دشمنی اصرار نکنند زیرا از آن کسی سود نمی برد و با هم صلح آمیز زنگی کنند!

مردم نباید بر دشمنی  اي که کسی از آن سود نمی برد، اصرار ورزند و با یکدیگر مسالمت آمیز همزیستی نمایند!

مردم باید بر دشمنی ها پافشاري نکنند در حالی که به کسی نفع نمی رساند و با همدیگر مسالمت آمیز زندگی کنند!

بر مردم واجب است که بر دشمنی اي که به کسی نفع نمی رساند، پافشاري نکنند و با هم مسالمت آمیز همزیستی نمایند!

در ابیات زیر چند گروه اسمی هست که دو مضاف الیه داشته باشد؟  16
آن هم کلیم، با تو بگویم چه سان گذشت: «بدنامِی حیات دو روزي نبود بیش

روز دگر به کندن دل زین و زان گذشت» یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

چهار تا سه تا دو تا یکی

در کدام بیت مسند پس از فعِل اسنادِي آشکار خود آمده است؟  17

 گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب  گفتم اي سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 

 خانه پروردي چه تاب آرد غم چندین غریب  گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار

 در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب  گفتم اي شام غریبان طّرة شبرنگ تو

 گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب  بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت

نقش دستوري کدام واژه در ابیات زیر، با نقش دستوري «بیم» در مصراع «ز کس جز خداوندشان بیم نیست» یکسان است؟  18
 دود شمع کشته ام، در انجمن پیچیده ام»  «گرچه خاموشم ولی آهم به گردون می رود

کشته گردون آه خاموش

کدام بیت فاقد آرایۀ «حس آمیزي» است؟  19

 بوي محبّت از نفسم می توان شنید  آن بلبلم که چون کشم از دل صفیر گرم

 هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم  من آن مرغ سخن دانم که در خاکم رود صورت

 که شمع مردم آینده باشی  چنان گرم از بساط خاك بگذر

 هیچ کس بویی ز می در شیشه و ساغر ندید  تشنۀ دیدار ساقی، رونق مستی شکست

در همۀ گزینه ها به جز .................. هر سه معناي پیشنهادي تمام واژه ها درست است.  20

(مولع: شیفته، آزمند، بسیار مشتاق)، (عنود: ستیزه کار، بدخواه، ناجوانمرد)

(قفا: پس گردن، پشت، پشت گردن)، (ورطه: هالکت، زمین پست، مهلکه)

(ُمحال: دروغ، ناممکن، بی اصل)، (تیمار: اندیشه، غم، خدمت)

(هنگامه: غوغا، جمعیت مردم، شلوغی)، (شوریده: عارف، عاشق، کسی که ظاهري آشفته دارد.)
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25  عیِّن الخطأ للفراغ: «حسب توصیۀ امیرالمؤمنین (ع)... َجعلت العفو عن العدّو شکرًا للقدرة علیه.»

أنَت ُهما هَی  أنِت

26   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ 
ُب َثقافتنا اإلیرانیَّۀ!»: َۀ ُتخرِّ   «کثیٌر من اآلباء و اُألّمهات َیشتکوَن أنَّ األفالَم الغربیَّ

بسیارند پدران و مادرانی که از تخریب فرهنگ ایران ما به وسیلۀ فیلم هاي غرب گالیه دارند!

بسیاري از پدران و مادران گالیه دارند که فیلم هاي غربی به تخریب فرهنگ ایرانی ما پرداخته اند!

پدران و مادران بسیاري گالیه می کنند که فیلم هاي غرب فرهنگ ما در ایران را ویران می کنند!

بسیاري از پدران و مادران شکایت می نند که فیلم هاي غربی فرهنگ ایرانی مان را ویران می کنند!

27  عّین الّصحیح:

 الفقر ُیولَد من الکسالۀ و الّضعف!: فقر کسالت و ضعف را به وجود می آورد!

 من َطرق الباب کثیراً ُیفتح لَه!: اگر در بسیار زیاد کوبیده شود، باز می شود!

 العّزه حالٌۀ تمنع اإلنسان من أن ُیغلب!: عّزت حالتی است که مانع این می شود که انسان مغلوب گردد!

 إن ُتشاِهد الّسحب الّسوداء کثیرًة، و بعد قلیل ستمطر!: اگر ابرهاي سیاه بسیار دیده شود، بعد از کمی باران خواهد بارید!

حیُح لِـ «َمرَحبًا بُِکم»؟ 28  ما ُهَو الَْمفهوُم الصَّ

 شکراً لکم  َأْحَسنُتم  َأهًال بِکم  ماشاَء اُهللا َعلیکم 

حیحِۀ؟ 29  ما ِهَی الترَجمۀ غیر الصَّ

 ما َقَسَم اُهللا لِْلِعباِد َشیئًا َأفَضَل ِمَن اْلَعْقِل : خداوند چیزي را بهتر از عقل بین بندگانش تقسیم نکرد.

ُر اْلَحیواناِت َحّتی َتْبَتِعَد َعِن اْلَخطِر : زرافه صدایی دارد که حیوانات را بر حذر می دارد تا از خطر دور شوند. راَفِۀ َصوٌت ُیَحذِّ  لِلزَّ

 «َأَتأُمروَن النَّاس بِالِبرِّ َو َتنَسْوَن أْنُفَسکم؟»:  آیا مردم را به نیکی دستور می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟

اسانین قبَل اإلسالِم. : قطعًا او در یکی از کاخ هاي پادشاهان ساسانی پیش از اسالم است.  إنَُّه َأَحُد ُقصوِر اْلُملوِك السَّ

حیَحَۀ: ِن الِْعباَرَة الصَّ 30  َعیِّ

 ذاَب الحدیُد ِعنَد ما کاَن اْلَهواُء بارداً.  ُأْصِلَح بَْیَن َأفراِد اْلَقوم َفحاَربوا بَعُضهم بَعضًا. 

عام.  نُِهَبِت اْلَقرَیُۀ َففِرَح َأهُلها.   َأشعلوا ناراً َو َطَبَخوا الطَّ

31  ما ُهَو المناسب لِْلَفراَغْیِن: «نَْأُکُل .................. لِْلَفطوِر .................. َو لِْلَغداِء.»

جاج  ّز  الباِذنجان - الدَّ ّز َمَع َدجاج  الُخبز - اَلُجبَنۀ  الَمرق - الرُّ ْبَدة - الرُّ  الزُّ

حیحۀ لِـ «ُوکَنۀ، ُوّد، َرصید»؟ 32  ما ِهَی الترجمۀ الصَّ

النه، عشق، شارژ  شیون کردند، دوستی، شارژ دوري، دوستی، شارژ کردن النه ها، محبت، سیم کارت

33  عیِّن األقرب من مفهوم هذه اآلیۀ الّشریفۀ: «کلُّ نفٍس ذائقُۀ الَموِت»

مرده از نیشتر مترسانش! الجهُل َموُت األحیاء!   الّناس نیاٌم؛ فإذا ماتوا انَتَبهوا!  ما الموُت إّال صیُّاد یلقی شبکَته کلَّ یوٍم! 

حیح:  یِّن الصَّ 34  َعَ
نوَن َانّهم لیسوا مسؤولیَن َتجاه قضایا أو مسائل بالدهم والحال أنَّهم ُمْحطؤوَن فی ظنَّهم!»: «بعُض الُمواطنیَن یظَّ

برخی از هموطنان گمانشان بر این است که در برابر اتفاقات و مسائل کشور هیچ مسئولیتی ندارند در حالی که اشتباه می کنند!

بعضی از شهروندان گمان می کنند که در قبال اتفاقات یا امور کشور خود مسئوول نیستند؛ در حالی که آنان در گمانشان خطا کارند!

برخی از هموطنان ما خیال می کنند وظیفه اي در برابر اتفاق یا مسأله اي در کشورشان ندارند و حال آن که آنان در این رابطه خطا می کنند!

تعدادي از شهروندان فکر می کنند که در رابطه با قضایا و اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد وظیفه مند؛ نیستند در حالی که در این فکر خطا کار هستند!

35  عیِّن الخطأ َحسب شرح الکلمات:

ُفِن و الناقالِت.  بِن.  «الشاطئ»: مکاٌن فی اعماق الِبحاِر و الُمحیطاِت لِعبور السُّ  «الجبَنُۀ»: ِمن طعاِم الفطوِر ُتصَنُع ِمن اللَّ

عبون فی کرة الَقَدِم یفعله الَحَکُم.   «الزیوُت»: موادٌّ ِمن مشتقِّات النَّفِط.  «َیْصُفُر»: حیَنما َیخطأ الالَّ
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تعدادي از شهروندان فکر می کنند که در رابطه با قضایا و اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد وظیفه مند؛ نیستند در حالی که در این فکر خطا کار هستند!

ِن و الناقالِت. فِن و الناقالِت. ُفِن و الناقالِت.  فحیطاِت لِعبور السفحیطاِت لِعبور السُّ ُّحیطاِت لِعبور السُّ
مکمَکُم.  َِم یفعله الَحکِم یفعله الحکِم یفعله الَح دعبون فی کرة القدعبون فی کرة الَقَد
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36  عّین الخطأ ِفی الْمفهوم:

 ُصُدور األحراِر ُقُبوُر األسراِر! : چون تو را خازن اسرار نهانی کردند / ِسّر نگه دار ِز اسرار نهان هیچ مگو

 «و عباُد الّرحمن الّذین َیمشوَن علی األرض َهونَا» : شاخ بی میوه کشد سر به قیام / شاخ پر میوه شود خم به سالم

 «أ َتأُمروَن الّناس بالِبرَّ و َتْنَسون أنُفَسُکم»:  خود سراپا غرق جرمیم و گناه / پرده هاي عیب مردم می دریم

 ُحْسُن األَدِب َیسُتر ُقُبح النََّسِب!:  گیرم پدر تو بود فاضل  / از فضل پدر تو را چه حاصل

37  عّین الّصحیح:

ماوات و األرض؟!»: آیا در مورد آفرینش آسمان و زمین اندیشیدي؟! رَت فی خلق السِّ  «هل فکَّ

جرة!»: این برگ هاي تر و تازه از آن درخت است!  «هذه الغصون النضرة من تلک الشَّ

 «نَمت َحبَُّۀ ِمن تحِت األرض و صاَرْت شجرًة!»: دانه اي از زیر زمین رشد کرد و درختی شد!

 «جّدي ما سافر إلی النَّجف األشرف حّتی اآلن!»: مادربزرگم تاکنون به نجف اشرف مسافرت نکرده است!

38  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
ة عظیمٌۀ ِمن اهللا فی أعماق المحیطات کمثِل أسماك مضیئۀ ُتَحّول َظالم الَبحر ِالی نهاٍر مضیٍء!»: «هناك قوٌّ

قدرت بزرگ خداوند در اعماق اقیانوس ها است؛ مانند ماهی هایی نورانی که تاریکی دریا را به روز روشن تبدیل می کنند!

آنجا از جانب خداوند قدرت بزرگی در اعماق اقیانوس است؛ مانند ماهی هاي نورانی که دریاي تاریک را به روزي روشن تغییر می دهند!

قدرتی بزرگ در اعماق اقیانوس ها از جانب خدا وجود دارد؛ مانند ماهی هایی نورانی که تاریکی دریا را به روزي روشن تبدیل می کنند!

بزرگی قدرت خداوند در اعماق اقیانوس ها است؛ مانند آن ماهی هاي نورانی که تاریکی دریا را به روشنی روز تبدیل می کنند!

39   عیِّن الّصحیح فی المفهوم:«ُصدوُر األحراِر قبوُر األسرار!»

 دامن آلوده مکن، چون که ز پاکانی/ بندة نفس مشو، چون که ز احراري اي خاك اگر سینۀ تو بشکافند/ بس گوهر قیمتی که در سینۀ تست

 آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست/ عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی ز گنج راز در هر کنج سینه/ نهاده خازن تو صد دفینه

40  «إنّما هذه األطعمۀ تکفی مئتین و ثالثۀ و عشرین شخصا؛ فلماذا ما کانت الطّباختان تطبخان الغذاء للغداء؟!»:

این غذا فقط براي یکصد و بیست و سه شخص کافی می باشد؛ به چه دلیل دو آشپز غذا پخت و پز نمی کردند؟!

این خوراك ها تنها براي دویست و بیست و سه نفر بس است؛ پس چرا آشپزها غذا براي نهار نمی پختند؟!

این غذاها براي دویست و بیست و سه شخص فقط کافی می باشد؛ پس به چه دلیل دو آشپز براي نهار غذا نپختند؟!

این غذاها براي دویست و بیست و سه نفر می باشد؛ پس به چه دلیل آشپزها براي شام غذا پخت و پز نمی کنند؟!

کدام گزینه دربارة قیامت صحیح است؟  41

در مرحلۀ اّول قیامت، با بانگ سهمناکی که در عالم می پیچد، همۀ مردگان در پیشگاه خدا حاضر می شوند.

در مرحلۀ اّول اسرار و حقایق عالم آشکار می شود.

نامۀ عمل انسان در قیامت گزارشی از عمل است؛ از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند.

در قیامت اعضاء و جوارح بدکاران به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.

اگر کسی که روزه است، پیش از ظهر مسافرت کند، وظیفه او نسبت به روزه اش چیست؟  42

اگر نیت روزه کرده باید روزه اش را تمام  کند و درغیر این صورت باید افطار نماید.

اگر تا ظهر عملی  که روزه را باطل کند انجام ندهد، باید روزه اش را کامل نماید.

باید تا وقتی که  فرسخ رفت و  فرسخ برگشت دارد، روزه اش را نگه دارد.

باید تا حد ترّخص روزه اش را نگه دارد و می تواند پس از آن افطار نماید.

44

بیت زیر به کدام پیام اشاره دارد؟  43
یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟  اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش

براي رسیدن به کماالت نامتناهی هر کاري باید انجام داد. شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ، مقصد نهایی انسان باشد.

براي رسیدن به سعادت در آخرت باید کوشش کرد. همت و ارادة بزرگ ضامن خوشبختی و سعادت ابدي است
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براي رسیدن به کماالت نامتناهی هر کاري باید انجام داد.

براي رسیدن به سعادت در آخرت باید کوشش کرد.
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براساس آیۀ مبارکۀ «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اما کفورًا» برگزیدن راه رستگاري و دوري از شقاوت با استفاده از کدام سرمایه بوده و عامل  44
سرزنش و مالمت خود به هنگام گناه، در کدام آیۀ مبارکه مشاهده می شود؟

عقل -  «و ال اقسم بالنفس الّلوامۀ»  کرامت انسان -  «و ال اقسم بالنّفس الّلوامۀ» 

عقل - «فالهمها فجورها و تقواها»  کرامت  انسان -  «فالهمها فجورها و تقواها» 

امکان معاد جسمانی در پرتو  .................. ، ..................  و  ..................  است و ترجمۀ آیۀ شریفۀ،  .................. بیانگر امر نخستین می باشد.  45

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم.

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - ماجراي ُعَزیر نبی علیه السالم.

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان - آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟

امام صادق (ع) چه چیزي را نشانۀ سستی و ضعف دینداري فرد معرفی کرده و جنگ با خدا از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟  46

آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه – پوشیدن لباس نازك و بدن نما

آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه – نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن

پوشیدن لباس نازك و بدن نما – آراستن خود براي دیگري به منظور انجام گناه

پوشیدن لباس نازك و بدن نما – نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن

میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد، به جز .................. .  47

انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف هاي پایان ناپذیر و تمام نشدنی است؛ در حالی که حیوانات و گیاهان هدف هاي نامحدودي دارند و هنگامی که
به سرحدي از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند.

انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوي آن گام بردارد، درحالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزي به سوي هدف
حرکت می کنند.

عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش، روز به روز افزون می گردد؛ در حالی که حیوانات و گیاهان این گونه نیستند.

انسان مجموعه اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است؛ در حالی که حیوانات و گیاهان این گونه نیستند.

از کالم حضرت علی (ع) در موعظۀ مردم به حکیمانه بودن خداوند در آفرینش، کدام مفهوم دریافت می گردد؟  48

انسان داراي روحیه اي بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش، روز به روز افزون می گردد.

قطعًا هدفی از آفرینش انسان وجود داشته است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است براي رسیدن به آن هدف.

انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوي آن گام بردارد.

انسان مجموعه اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است. به همین دلیل، به دنبال هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهاي گوناگون خویش را به کمال برساند.

پیام ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم – و به هر کس اراده کنیم – می دهیم،  49
پس دوزخ را براي او قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود» چیست؟

اصل قراردادن هدف هاي اخروي، مانع بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیایی نمی شوند.

هدف هاي پایان پذیر، تنها پاسخگوي برخی از استعدادهاي مادي انسان هستند.

اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به اهداف اخروي می شوند.

اگر کسی دلبستگی هاي پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، حتمًا تالش وي نتیجه بخش است.

خروج از خودخواهی و گزینش «ایثار» در پرتو .................. است که ثمرة تبلور .................. در انسان است و آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن  50
است. (با تغییر)

عشق و محبّت - ایمان - «قل اِن ُکْنُتم ُتِحّبون اهللا فاتَِّبعونی ُیْحببکم اهللا و یغفر لکم ذنُوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم»  

ایمان - عشق و محبّت - «قل اِن ُکْنُتم ُتِحّبون اهللا فاتَِّبعونی ُیْحببکم اهللا و یغفر لکم ذنُوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم» 

ایمان - عشق و محبّت - «و من الّناس من یّتخذ من دوِن اهللا انداداً ُیحّبونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبًّا هللا» 

عشق و محبّت - ایمان -  «و من الّناس من یّتخذ من دوِن اهللا انداداً ُیحّبونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبًّا هللا»
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خروج از خودخواهی و گزینش «ایثار» در پرتو .................. است که ثمرة تبلور .................. در انسان است و آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن  
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عبارت: «ممانعت از خوشی هاي زودگذر»، «امدادرسانی در پیمودن راه حق» و «الهام بدکاري و تقوا»، به ترتیب ناظر بر کدام یک از سرمایه ها و  51
نعمت هاي الهی وجود انسان می باشد؟

عقل - پیامبران و پیشوایان - اختیار و اراده عقل - پیامبران و پیشوایان - گرایش به خیر و نیکی

وجدان  - عقل - گرایش به خیر و نیکی وجدان - عقل - اختیار و اراده

با تدبّر در آیۀ شریفۀ  .................. می توان فهمید که کافران نابودي خود را مشروط به  .................. نسبت می دهند.  52

نیا نموت و نحیا و ما...»- کم ارزش بودن زندگی دنیوي نیا نموت و نحیا و ما...»-  گذشت روزگار  «ما هی اّآل حیاتنا الدُّ   «ما هی اّآل حیاتنا الدُّ

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ ...» - گذشت روزگار نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ ...» - کم ارزش بودن زندگی دنیوي «و ما هذه الحیاة الدُّ  «و ما هذه الحیاة الدُّ

با توجه به فرمایش خداوند از زبان منکران معاد، در سورة مبارکۀ یس، «گفت: کیست این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» کدام  53
موضوعات مفهوم می گردد؟

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

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

با توجه به آیات قرآنی، شیطان چه کسانی را با آرزوهایی طوالنی فریفته است و به چه وسیله اي در میان انسان ها عداوت و کینه ایجاد می کند و  54
انسان را از یاد خدا و نماز باز می دارد؟

«کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها به حق پشت کردند»  زیبا جلوه دادن گناه در نظرشان

«آنان که می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم» زیبا جلوه دادن گناه در نظرشان

«آنان که می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم،در میان دوزخیان نبودیم» شراب و قمار

«کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها به حق پشت کردند»  شراب و قمار

بنا بر مناجات امام سجاد (ع) با خداوند، هرکس با خدا انس بگیرد، چه رفتاري خواهد داشت و دوستی خداوند را از چه کسی باید مطالبه نمود؟  55

حتی لحظه اي از خدا روي گردان نمی شود. - از خود خدا غیر خدا را اختیار نمی کند. - از خود خدا

غیر خدا را اختیار نمی کند. - از ولّی خدا حتی لحظه اي از خدا روي گردان نمی شود. - از ولّی خدا

کلمۀ «توفّی» براي کدام بعد وجود انسان به کار می رود و «تلقین دادن میت به هنگام دفن او» چه مفهومی را می رساند؟  56

بعد مادي-  ادامۀ حیات روح بعد مادي- بسته نشدن پروندة عمل انسان

بعد معنوي- بسته نشدن پروندة عمل انسان بعد معنوي- ادامۀ حیات روح

«آسان شدن فداکاري در راه خدا» بازتاب کدام یک از آثار اعتقاد به معاد در انسان می باشد و کدام عبارت مؤید آن است؟  57

نترسیدن از مرگ - «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

نترسیدن از مرگ - « من آَمَن بِاِهللا و الیوم اآلِخِر و َعِمَل صالحًا... »

باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان - « من آَمَن بِاِهللا و الیوم اآلِخِر و َعِمَل صالحًا... »

باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان - «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

پاسخ گوي این شبهه که «اگر قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد.» کدام آیۀ شریفه است و مبناي سخن امام  58
خمینی (ره) در مورد وظیفۀ مسلمانان در مورد عشق به خداوند چیست؟

ِ َأنَداًدا ...» - «ما اََحب اَهللا َمْن َعصاُه»   «ُقل ان کنتم ُتحّبون اَهللا فاّتبعونی ...» - «ما اََحب اَهللا َمْن َعصاُه»  «َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ

ِ َأنَداًدا ...» - «ال إله إّال اّهللا»   «ُقل ان کنتم ُتحّبون اَهللا فاّتبعونی ...» - «ال إله إّال اّهللا»  «َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ

اعطاي نامۀ عمل به دست راست نیکوکاران و دادن نامۀ اعمال به دست چپ بدکاران بالفاصله پس از کدام یک از حوادث قیامت رخ خواهد داد و  59
مطابق با آیات قرآن کریم، در کدام یک از حوادث قیامت خداوند به دهان بدکاران مهر خاموشی می زند؟

برپا شدن دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال برپا شدن دادگاه عدل الهی - حضور شاهدان و گواهان

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - حضور شاهدان و گواهان کنار رفتن پرده از حقایق عالم - دادن نامۀ اعمال
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ُصاُهصاُه» صاه عصاه َع ن من َمْن ب اهللاحب اهللاَحب اَهللا ا ...» - «ما اَ

ا ...» - «ال إله إّال اّهللا»

اعطاي نامۀ عمل به دست راست نیکوکاران و دادن نامۀ اعمال به دست چپ بدکاران بالفاصله پس از کدام یک از حوادث قیامت رخ خواهد داد و  

برپا شدن دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - حضور شاهدان و گواهان
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61  Hundreds of soldiers  ..................  while defending the town.

killed died  found attacked

62  It's really  ..................  of them to let us use their modern car.

amazing  interesting kind powerful

63  A: This computer’s really slow.        B: I know. I .................. a new one next month.

will buy bought won’t buy am going to buy

64  'Has he bought the paint?'     'Yes. He .................. decorating soon.'

will start started is going to start  is started 

65  A: “Aren’t you going to finish typing the book?”
B: “At the moment, we .................. on the first part. So I think we .................. finish it in two days.”

work / will are working / will work / are going to are working / are going to

66   ..................people think they know how to put out the fire till they are in real trouble.

The most Most A lot The least

67  We must teach children to be really careful when  .................. the road.

pumping breaking crossing driving

68  We  .................. breakfast when she walked into the room.

had have are having were having 

69  What's the matter? Why  .................. at me like that?

do you look are you looking will you look are you going to

70  Little Johnny is not shy at all. Actually, he finds it easy to  .................. himself.

express attract prepare respect

71  The famous writer published her  .................. of the Holy Quran in 1380.

invention observation situation translation

72  It's time to  .................. aside our differences and start working together.

grow solve keep put

73  “Would you like to have dinner with us?”     “I can't,  .................. . I have to work.”

suddenly carefully patiently unfortunately 

74  He always drives .................. a very high speed because he’s always .................. a hurry.

on / on in / in at / in in / at

75  Your plan seems quite different .................. mine.

with  about from of

76  I believe that his public .................. is very different from the real person.

photo memory sense image

مطابق دعاي مناجات المحبّین امام سجاد (ع)، «عدم گزینش غیرخدا» و «عدم اِعراض از خدا» به ترتیب نتیجۀ چیست؟  60

چشیدن لذت دوستی با خدا- مأنوس شدن با خدا چشیدن لذت دوستی با خدا- تبري و دشمنی با دشمنان خدا

مأنوس شدن با خدا - تبري و دشمنی با دشمنان خدا مأنوس شدن با خدا - چشیدن لذت دوستی با خدا
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suddenly

74  He always drives .................. a very high speed because he’s always .................. a hurry.74  He always drives .................. a very high speed because he’s always .................. a hurry.74  He always drives .................. a very high speed because he’s always .................. a hurry.

on / on

75  Your plan seems quite different .................. mine.75  Your plan seems quite different .................. mine.75  Your plan seems quite different .................. mine.

with

76  I believe that his public .................. is very different from the real person.76  I believe that his public .................. is very different from the real person.76  I believe that his public .................. is very different from the real person.

photo

www.alirezaafshar.org



77  The family is seriously .................. the possibility of leaving the country.

considering entertaining respecting preparing

78  Please hurry up or we’ll be late! It will take us .................. 20 minutes to get to the train station.

the same at least in fact at first

79  A: "Where are you going on holiday?"
B: "I don't know yet, maybe  .................. to India."

I went I will go I am going to go I am going

80  Father told me not to .................. all my money into just one business as I may lose all my savings
at a time without a
careful plan.

carry visit pump donate

9

ن
ی نظام جدید 11 بهم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

www.alirezaafshar.org



» به تغییرپذیري سرنوشت به فرمان پادشاه اشاره دارد. » مفهوم مشترك صورت سوال با ابیات دیگر قابل تغییر نبودن سرنوشت است ولی گزینه ي « »  1
سخت

» دقت کنید «آگاهی» مشتق و «عنبرفشان» مرّکب است.  در گزینه ي «  2

»: شیرین زبانی: شیرین + زبان + : دلبري: دل + بر + ي / نازکشی: ناز + کش +ي / گزینه ي « »: رنگ آمیزي: رنگ + آمیز + ي / گزینه ي  واژه هاي مشتق مرکّب در سایر گزینه ها: گزینه ي «
ي

متوسط
گزینۀ اول: هیچ کدام از واژگان هم خانواده نیستند، گزینۀ دو: «دما» با سایر واژگان هم خانواده نیست. گزینۀ سه سنان با سایر واژگان هم خانواده نیست.  3

متوسط
غضا  قضا         عابله  آبله        خاست  خواست             ُخراند  خوراند  4

سخت
خاك من: مفعول/ گل: نهاد/ به تیرم بدوزي  من را به تیر بدوزي  مفعول/ سه: مفعول  5

متوسط
»، مالمت به تیري مانند شده است که به سینۀ شاعر اصابت می کند. البتّه می توان «کمان خانۀ ابرو» را نیز تشبیه «ابرو» به «کمان خانه» در نظر گرفت در بیت گزینۀ «  6

که در گزینه ها نیامده است.
سخت

فارغ با این امال به معناي «آسوده» است و براي این سؤال درست است.  7
سخت

و از یکسان نبودن شرایط زندگی و باال و پایین هاي انسان صحبت می کند. اما در بیت  می گوید قدِر هم نشینِی در کنار و مفهوم صورت سؤال و گزینه هاي   8
معشوق را بدان چرا که روزگار در گذر است.

سخت
در این گزینه «عمود» به معناي «گرز» است که یک سالح جنگی است اما در دیگر گزینه ها «ستون» معنا می دهد.  9

سخت
ویرایش غلط هاي امالیی: َالَم – خانقاه – مشیّت – مرهمی  10

سخت
ویرایش غلط هاي امالیی: جزر و مد - نوخاسته و تازه به دوران رسیده.  11

سخت
بررسی همۀ واژه هاي گزینه ها:  12

» : غیاث : پناه / قیاس : سنجش گزینۀ «

» : فارق : متمایزکننده / فارغ : آسوده گزینۀ «

» : طاس : کاسۀ مسی بزرگ / تاس : مکعب بازِي َنرد گزینۀ «

» : شست : انگشت، حلقۀ تیراندازي با کمان / شصت : عدد  گزینۀ «
سخت

» : توصیه به پرهیز از هم نشینی با نااهالن . »« »« مفهوم گزینه هاي «  13

مفهوم گزینۀ «  » : انزوا و دوري از مردم براي رسیدن به آرامش.
متوسط

واژه هاي وندي: فارس + ي / شاعر + ان / نویسنده + ان / شکوه + مند + تر / سرود + ه + ها  14
متوسط

شیرین دم: حس آمیزي / جناس ندارد.  15
بررسی گزینه هاي دیگر:

»: دل [چون] خاك راه: تشبیه / دست نسیم: تشخیص گزینۀ «

»: از گریه، دریا گرد من درست می شد: اغراق / «کبکان» استعاره از «زیبارویان» گزینۀ «

»: واج آرایی «ر» و «د» / مصراع دوم تضمین شعر حافظ است که حزین الهیجانی از آن استفاده کرده است. گزینۀ «
سخت

تمام گروه هاي اسمی دو بیت و وابسته هاي آن:  16

بدنامِی      /     روز    /     روز

صرِف      /    روز     /    کندن 

سخت
.    ، اگرچه   17

متوسط

33

3

1«2»4

4

1234

1

2

3

460

123

4

1

2

3

حیات
مضاف الیھ

دو
صفت شمارشی

یک
صفت شمارشی

بستِن
مضاف الیھ

دل
مضاف الیھ

دگر
صفت مبھم

دل
مضاف الیھ

خط مشکین
نھاد

در نگارستان
متمم قیدی(قید)

غریب
مسند

نیست
فعل اسنادی
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با توجه به این که در صورت سؤال فعل «نیست» اسنادي نیست، نقش واژة «بیم» نهاد است و واژة «آه» نیز در بیت نقش نهاد را دارد.  18
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  19

) دو ترکیب «صفیر گرم» و «شنیدن بو» حس آمیزي است با این توضیح که «صفیر» به معناي صداست. گزینۀ (

) «گرم بگذر» حس آمیزي است. گزینۀ (

) «دیدن بو» حس آمیزي است. گزینۀ (
سخت

عنود: ستیزه کار، دشمن، بدخواه  20
متوسط

زیرا شصت ماه در پنج سال داریم.  21
سخت

عدد «ستۀ» به معناي« شش» است و اعداد «سه» تا «ده» با معدود جمع و مجرور می آیند، در حالی که« تلمیذًا» مفرد و منصوب است.  22
متوسط

« َنعلُم »: «می دانیم» / « َقد َنَمت »: «رشد کرده اند» (در این جا) / « هذه األشجار »: «این درختان» / « ِمن حّبۀ »: «از دانه اي» / « یخرج »: «خارج می کند» / «الّثمرات »: «میوه ها»  23
متوسط

«عَلی النّاس أن...»: مردم باید ... / «ال یُِصّروا»: اصرار نکنند / «عداوٍة»: دشمنی / «ال ینتِفُع ِبها»: از آن سود نمی برد / «َیتعاَیشوا مَع َبعضهم َتعایُشًا ِسلمیًّا»: با یکدیگر  24
مسالمت آمیز همزیستی کنند.

نکته: به دلیل وجود «َأن» بر سر فعل مضارع، فعل به صورت مضارع التزامی ترجمه می  شود.
سخت

ضمیر در گزینۀ  براي متن است ولی «جعلِت جعلْت و جعلَت» به ترتیب می تواند با ضمیر أنِت، هی و أنَت بیاید که در جمله باید به معناي آن توجه کنیم.  25
سخت

) / «َیشتکوَن»: شکایت می کنند / «أّن األفالم الغربیّۀ»: که فیلم هاي غربی (رد گزینه هاي  «کثیر من اآلباء و األمّهات»: بسیاري از پدران و مادران (رد گزینه هاي  و   26

( ) / «ثقافتنا اإلیرانیّۀ»: فرهنگ ایرانی مان را (رد گزینۀ  ) / «تَُخرُِّب»: ویران می کنند (رد گزینه هاي  و   و 
سخت

ترجمۀ سایر گزینه ها:  27

»: فقر  از تنبلی و ضعف زاییده می شود! گزینۀ «

»: هرکس در را زیاد بکوبد، برایش باز می شود! گزینۀ «

»: اگر ابرهاي سیاه را بسیار ببینی، بعد از کمی (کمی بعد) باران خواهد بارید! گزینۀ «
سخت

مرحبًا بکم، به معنی َأهًال بکم و نوعی سالم کردن است.  28

): ماشاءاهللا به شما ): آفرین بر شما             گزینۀ ( ): از شما متشکرم                     گزینۀ ( ترجمۀ گزینه هاي دیگر: گزینۀ (
سخت

: قطعًا آن یکی از کاخ هاي پادشاهان ساسانی پیش از اسالم است.  ترجمۀ جملۀ   29
سخت

آتش روشن کردند و غذا را پختند.  30
معنی گزینه هاي دیگر درست نیست.

) آهن هنگامی که هوا سرد بود، آب شد.

) بین افراد قوم صلح برقرار شد؛ پس با یکدیگر جنگیدند.

) ده به تاراج رفت، پس ساکنینش شاد شدند.
سخت

ترجمۀ گزینه ها:   31

) بادمجان - مرغ ) خورش - برنج /  ) نان - پنیر /  ) کره - پلو و مرغ / 
متوسط

النه ها: ُوکنات / سیم کارت: شریَحۀ / دوري: الُبعد  32
شارژ کردن: شحن / شیون کردند: نُحَن

متوسط
ترجمه آیۀ شریفۀ صورت سؤال: «هر کسی چشندة مرگ است!»  33

»: «مرگ جز صیادي نیست که هر روز تورش را می اندازد!» ترجمۀ عبارت گزینۀ «
بنابراین، دو عبارت فوق، با هم تناسب مفهومی داشته و هر دو به این مطلب اشاره می کنند که از مرگ گریز و راه فراري نیست.

سخت
«بعض الُمواطنین»: برخی (بعضی) از شهروندان (هموطنان) / «یظنّوَن»: گمان می کنند / «لَیسوا»: نیستند / «تجاه»: در برابر، در قبال / «قضایا»: اتفاقات / «بالدهم»:  34

کشورشان، کشور خود / «والحال َانّهم»: و حال آنکه (ایشان) / «ُمخِطئون»: خطا کار (در اینجا) / «ظنّهم»: گمانشان
سخت

«ساحل: مکانی در اعماق دریاها و اقیانوس ها براي عبور کشتی ها و نفت کش ها است.» نادرست است. «منطقُۀ بریٌّۀ جنَب البحاِر و المحیطاِت: منطقه اي زمینی کنار  35
دریاها و اقیانوس ها است.» صحیح است.

ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: پنیر: از غذاي صبحانه است که از شیر درست می شود. گزینۀ «

1

3

4

3

13

13123

1

2

4

123

4

1

2

4

1234

2

1
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یسوا»: نیستند / «تجاه»: در برابر، در قبال / «قضایا»: اتفاقات / «بالدهم»:

ۀ بریۀ بریۀّۀٌّۀ جنَب البحاِر و المحیطاِت: منطقه اي زمینی کنار

www.alirezaafshar.org



»: روغن ها: موادي از فرآورده هاي نفت هستند. گزینۀ «

»: سوت می زند: هنگامی که بازیکنان در فوتبال خطا می کنند داور، آن را انجام می دهد. گزینۀ «
متوسط

»: «با ادب بودن، زشتی نسِب را می پوشاند.» مفهوم عبارت این است که اخالق و ادب انسان می تواند کاري کند که سابقۀ بد خانوادگی وي ترجمۀ عبارت گزینۀ «  36
دیده نشود و فراموش شود، اما شعر داده شده داراي چنین مفهومی نیست. شعر داده شده می گوید که انسان نباید به آبا و اجداد و نیکان (اصل و َنَسب) خود افتخار کند، بلکه باید به داشته هاي

خود و این که خود چه کار کرده است، افتخار کند.
ترجمۀ سایر گزینه ها:

) «سینه هاي آزادگان، مقبره هاي راز هاست.» یعنی انسان هاي آزاده راز دار هستند و راز دیگران را فاش نمی کنند، بیت داده شده نیز داراي چنین مفهومی است. گزینۀ 

) «و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامی (فروتنی) بر روي زمین راه می روند.» مفهوم آیه تواضع و فروتنی است و مفهوم بیت داده شده نیز تواضع و فروتنی است. گزینۀ 

) «آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟!» آیه و شعر داده شده هر دو به این موضوع اشاره می کنند که انسان در زندگی خود همواره باید هر حرفی را که گزینۀ 
می زند به آن نیز عمل کند و میان گفتار و کردار وي تناسب باشد و حرفی را نگوید که به آن عمل نمی کند.

متوسط
تشریح سایر گزینه ها:  37

»: کلمۀ «آسمان» باتوجه به کلمۀ «الّسماوات» باید «آسمان ها» ترجمه شود. گزینۀ «

»: کلمۀ «برگ ها» باتوجه به کلمۀ «الغصون» باید «شاخه ها» ترجمه شود.  گزینۀ «

»: کلمۀ «مادربزرگم» باتوجه به کلمۀ «َجّدي» باید «پدربزرگم» ترجمه شود.  گزینۀ «
سخت

«هناك قوَّة عظیمۀ»: قدرتی بزرگ وجود دارد / «ِمن اهللا»: از جانب خداوند / «فی أعماق المحیطات»: در اعماق اقیانوس ها / «کمثل»: مانند / «أسماٍك مضیئٍۀ»:  38
ماهی هایی نورانی / «تحّول»: که تبدیل می کنند / «ظالم البحر»: تاریکی دریا / «ِالی نهاٍر مضیٍء»: به روزي روشن

متوسط
ترجمۀ ضرب المثل صورت سؤال: سینه هاي آزادگان مخزن اسرار است. عبارت داده  شده به رازداري و ارزش آن اشاره دارد که این مفهوم از گزینۀ «4» نیز  39

دریافت می شود.
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: این بیت به «دوري کردن از گناه» تأکید دارد. گزینۀ «

»: این بیت به این که «دل زمین، انسان هاي ارزشمندي را که در گذشته اند در خود جاي داده است.» اشاره دارد. گزینۀ «

»: این بیت به این که «این عالم خاکی، براي ساخته شدن آدمی کامل کافی نیست، بلکه باید عالمی نو ساخت.» اشاره دارد. گزینۀ «
سخت

«إنّما»: فقط، تنها/ «األطعمۀ»: خوراك ها، غذاها/ «تکفی»: بس است، کافی می باشد/ «مئتین»: دویست/ «ما کانت .................. تطبخان»: نمی پختند (ماضی استمراري)/  40
«للغداء»: براي نهار

سخت
نادرستی گزینه ها:  41

): حضور همۀ مردگان در پیشگاه خدا مربوط است به مرحلۀ دوم قیامت. گزینۀ (

): آشکار شدن اسرار و حقایق عالم مربوط است به مرحلۀ دوم قیامت. گزینۀ (

): نامۀ عمل انسان در قیامت گزارشی از عمل نیست، بلکه به گونه ایست که خود عمل و حقیقت آن را دربر دارد. گزینۀ (
سخت

کسی که روزه است و پیش از ظهر مسافرت می کند، با رسیدن به حد ترّخص می تواند روزه اش را افطار کند؛ ولی تا قبل از رسیدن باید روزه اش را نگه دارد.  42
سخت

از دقت در ابیات زیر:   43
 خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟  اي دوست، ِشَکر بهتر یا آن  که ِشَکر سازد؟
 یا آن که برآرد گل، صد نرگِس تر سازد؟ اي باغ تویی خوش  تر یا گلشن و گل در تو؟

 یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ، مقصد نهایی انسان باشد. البته این هدف، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی است، همت بزرگ و ارادة محکم می طلبد، همان طور
که دستیابی به گوهرهاي گران قدر دریاها، پشتکاري شگرف می خواهد.

سخت
 44

ب) گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود:

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود تا در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد. قرآن کریم عامل درونی این این حالت را نفس لوامه (نفس سرزنش گر) نامیده است.
سخت
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خدا ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.1
سپس راه رستگاری و راه شقاوت را بھ مانشان داد تا با استفاده  از سرمایۀ2

عقل راه رستگاری را برمی گزینیم و از شقاوت دوری کنیم.
الف) خداوند

کھ در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دھد.1

2
2 خود را سرزنش و مالمت کند.1
2 و در اندیشۀ جبران آن برآید.2

و آن گاه کھ بھ گناه آلوده شد
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گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود تا در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد. قرآن کریم عامل درونی این این حالت را نفس لوامه (نفس سرزنش گر) نامیده است.
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سخت

 46

سخت
) به این جهت است که حیوانات و گیاهان هدف هاي محدودي دارند و هنگامی که به سرحّدي از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ اشتباه بودن گزینۀ (  47

چنان که گویی راهشان پایان یافته است.
متوسط

انسان نیز مانند موجودات دیگر، قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهادن او در دنیا، فرصتی است که براي رسیدن به آن هدف به او داده  48
شده است. از این رو، حضرت علی (ع) هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معموًال سخن خود را با این عبارت آغاز می کرد: «اي مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي

لهو کند و او را به خود وا نگذاشته تا به کارهاي لهو و بی ارزش بپردازد.»
سخت

، اسراء: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم، از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ   49
پس دوزخ را براي او قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود»، پیام زیر مستفاد می گردد: «اگر هدف هاي دلبستگی هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي

) ویژگی هاي هدف هاي ناپذیر و همیشگی که همان هدف هاي اخروي اند، می باشند. ) و ( ) ،( اخروي می شوند.» و اما گزینه هاي (
سخت

عشق و محبت الهی آدمی را از خودخواهی به ایثار و از خودگذشتگی می رساند که این خود ثمرة تبلور ایمان در انسان است؛ چراکه به هر میزان که ایمان انسان  50
به خدا بیشتر می شود، محبت وي نیز به خدا بیشتر می شود: «.... و الَّذین آمنوا اشدَّ ُحبَّا هللا». 

سخت
51  عقل با دوراندیشی اش، انس را از خوشی هاي زودگذر منع می کند.

 خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

 آیۀ شریفۀ: «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها؛ سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید آن گاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد»، بیانگر «گرایش انسان به خیر و نیکی» است.
سخت

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّآل الّدهر...» [کافران] گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیاي ما نیست همواره آیۀ شریفۀ:  «و قالوا ما هی اّآل حیاتنا الدُّ  52
[گروهی از ما] می میریم و [گروهی] زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.»

متوسط
یکی از دالیل امکان معاد که نشان می دهد معاد امري ممکن و شدنی است و خداوند برانجام آن کار تواناست «اشاره به پیدایش نخستین انسان است» که خداوند  53

در پاسخ به کسانی که گفتند «کیست این استخوان هاي پوسید را دوباره زنده کند؟» گفت :«بگو همان خدایی که آن ها را براي نخستین بار آفرید و او بر هر خلقتی داناست.»
متوسط

راه هاي فریب شیطان:  54

) شیطان می خواهد به وسیله ي شراب و قمار،در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.

) کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.
سخت

بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با توانس گیرد لحظه اي از تو روي گردان نشود بارالها! اي  55
درمان مشتاقان واي نهایت آرزوي عاشقان! دوست داشتنت را از خودت خواهانم.

متوسط
توفی مربوط به بعد معنوي (روحانی) انسان است. تلقین دادن میت نشان می دهد که روح انسان پس از مرگ به حیاتش ادامه داده و داراي شعور و آگاهی است.  56

متوسط
نترسیدن از مرگ سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد.   57

به همین دلیل، آن گاه که امام حسین (ع) در دوراهی ذلّت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید و فرمود: «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی یبنم.»
متوسط

برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آن چه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه ظاهر او. اما این  58
توجیه با کالم خدا سازگار نیست. خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند و می فرماید:  «ُقل ان کنتم ُتحّبون اَهللا ...»   امام خمینی
(ره) بر مبناي جملۀ «ال إله إلّا اللّه» که پایه و اساس بناي اسالم است و مرکب از یک «نه به هرچه غیر خد ا» و یک «آري به خداي یگانه» می باشد، می فرمایند: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.»
سخت

در مرحلۀ دوم قیامت، واقعۀ «برپا شدن دادگاه عدل الهی» قبل از واقعۀ دادن نامۀ اعمال رخ می دهد.  59
در حالی که بدکاران در روز قیامت براي نجات دادن خود از مهلکه سوگند دروغ می خورند، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن

کرده و علیه صاحب خود شهادت می دهند.
سخت

«پیدایش نخستین انسان «گفت: کیست کھ این استخوان ھای پوسیده را دوباره زنده کند؟1
.زنده شدن مردگان: ماجرای ُعزیر نبی علیھ السالم2
.زنده شدن مردگان: ماجرای ُعزیر نبی علیھ السالم3

دالیل امکان معاد

حکمت الھی1
عدل الھی2

دالیل ضرورت معاد

 امام علی (ع): « مبادا خود را برای جلب توجھ دیگران بیارایی کھ در
این صورت ناچار می شوی با انجام گناه بھ جنگ با خدا بروی».

امام صادق (ع): «لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی
نشانۀ سستی و ضعف دینداری فرد است ».

رابطۀ مستقیم میان عفاف و آراستگی

1
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ت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید و فرمود: «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی یبنم.»

برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آن چه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه ظاهر او. اما این
ون اهللاحبون اهللاحّبون اَهللا ...»   امام خمینی ُل ان کنتم ُتحبل ان کنتم تحبل ان کنتم ُت ل ان کنتم ت«قل ان کنتم ت«ُق توجیه با کالم خدا سازگار نیست. خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند و می فرماید:  
ه» که پایه و اساس بناي اسالم است و مرکب از یک «نه به هرچه غیر خد ا» و یک «آري به خداي یگانه» می باشد، می فرمایند: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از

در حالی که بدکاران در روز قیامت براي نجات دادن خود از مهلکه سوگند دروغ می خورند، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن
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امام سجاد (ع) فرمود: «بارالها! خوب می دانم که هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آنکس که با تو انس گیرد، لحظه اي از خدا روي   60
گردان نشود».

متوسط
 61

died
صدها سرباز در حین دفاع از شهر از دنیا رفتند.

متوسط
 62

kind
واقعًا لطف آن هاست که به ما اجازه دادند از ماشین پیشرفته شان استفاده کنیم.

سخت
 63

am going to buy
این رایانه واقعا کند است. در جواب می گوید می دانم. یعنی اینکه آمادگی ذهنی (تصمیم قبلی) براي تعویض یا خرید رایانه جدید وجود دارد بنابراین در جواب از"to be going to" استفاده می 

کنیم.
سخت

 64
is going to start
آیا او رنگ را خریده است؟ در جواب گفته می شود بله و بزودي کار دکوراسیون آغاز می شود. با توجه به جواب مثبت متوجه می شویم که از قبل برنامه ریزي براي انجام کاري داشته و بزودي آن 

را آغاز خواهد کرد بنابراین از ساختار"to be going to" استفاده می کنیم.
سخت

 65
are working / will

A: آیا قصد ندارید تایپ کتاب را تمام کنید؟
B: در حال حاضر روي قسمت اول آن کار می کنیم (که عبارت نشان دهنده زمان حال استمراري است و در ادامه می گوید که) بنابراین فکر می کنم که تا دو روز دیگر آنرا به پایان می رسانیم (که

به دلیل وجود فعل "think" در جمله متوجه می شویم شخص مردد و با اطمینان نیست که از فعل کمکی "will" در این موارد استفاده می شود.)
سخت

 66
Most

بیش تر مردم فکر می کنند که می دانند چطور آتش را خاموش کنند تا زمانی که واقعًا دچار دردسر واقعی شوند.

اگر بعد از  از اسم استفاده کنیم نیازي به  نیست. اما اگر صفت و یا قید داشته باشیم باید از  استفاده کنیم.

سخت
 67

crossing
ما باید به بچه ها آموزش بدهیم که خیلی مراقب باشند وقتی که از عرض خیابان رد می شوند.

متوسط
داشتیم صبحانه می خوردیم که او وارد اتاق شد. دو عمل همزمان در گذشته که فعل استمرار مورد سؤال قرار گرفته، بنابراین جواب گذشته استمراري است.  68

 گذشته ي ساده+ when + گذشته ي استمراري
متوسط

 69
are you looking

موضوع چیه؟ چرا داري اونطوري منو نگاه می کنی؟
جمله ي اول به دلیل وجود is جمله اي است در زمان حال. چون جمله ي دوم سؤالش را در زمان انجام فعل می پرسد، پس بهترین گزینه حال استمراري است.

سخت
جانی کوچولو اصًال خجالتی نیست. در حقیقت برایش آسان است که منظور خود را بیان کند.  70

: احترام گذاشتن : آماده کردن                : جذب کردن               : نشان دادن- بیان کردن               
سخت

نویسنده مشهور ترجمه اش از قرآن مقدس را در سال  منتشر کرد.  71

: ترجمه : موقعیت                    : مشاهده                    : اختراع                   
متوسط

زمان کنار گذاشتن اختالفات و شروع کار با یکدیگر است.  72

: گذاشتن : نگه داشتن                    : حل کردن                    : رشد کردن                   
متوسط

mostthethe

most اسم most peaple/students
the+most قید/صفت he  is of  allthe most careful
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دوست داري شام را با ما بخوري؟ متأسفانه نمی توانم. باید کار کنم.  73

: متأسفانه : صبورانه                : بادقت                : ناگهان               
متوسط

او همیشه با سرعت باال رانندگی می کند چون همیشه عجله دارد.   74
جاي خالی اول at a ....... speed و ...... و جاي خالی دوم in a hurry یعنی عجله داشتن

سخت
ظاهرًا برنامه ي شما با برنامه ي من کامًلا متفاوت است.  75

be different from sthحرف اضافه ي from براي صفت different به معنی متفاوت بودن از
متوسط

بر این باورم که تصویر عمومی او با شخص واقعیتش کامال متفاوت است.  76
a: عکس           b: حافظه            c: حس             d: تصویر

سخت
آن خانواده به طور جدي امکان ترك کشور را مورد توجه قرار داده است.  77

a: مورد توجه قراردادن             b: تفریح کردن             c: احترام گذاشتن             d: آماده کردن
سخت

لطفا عجله کن وگرنه دیرخواهد شد! حداقل براي ما بیست دقیقه طول خواهد کشید که به ایستگاه قطار برسیم.   78
a: یکسان              b: حداقل              c: در واقع - درحقیقت              d: ابتدا

سخت
A: تعطیالت به کجا می روي؟     B: هنوز نمی دانم، ممکن است به هند بروم.  79

باتوجه به اینکه تصمیم قبلی براي انجام کار وجود ندارد، براي زمان آینده اینجا از will استفاده می شود.
سخت

پدر به من گفت که تمام پول هایم را فقط در یک کار سرمایه گداري نکنم، چرا که بدون یک برنامه دقیق ممکن است تمام پس اندازم را یکجا از دست دهم.  80

. حمل کردن

. بازدید کردن

. پمپاژ کردن، سرمایه گذاري کردن

. اهدا کردن
سخت
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