
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 27 دي

زمان برگزاري: 75 دقیقه

تعداد سوال: 100

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

بیت « بگو اي ناي، حال عاشقان را / که آواز تو جان می آزماید» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟  1

 تو بمان، اي آن که چون تو پاك نیست روزها گر رفت، گو رو، باك نیست         

هرکه بی روزي است، روزش دیر شد هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد           

 قّصه هاي عشق مجنون می کند نی حدیث راه پر خون می کند          

لیک کس را دید جان دستور نیست تن زجان و جان زتن مستور نیست           

مفهوم عبارت «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» به مفهوم کدام بیت نزدیک است؟   (سراسري  2
خارج – 88)

کاطلس نشود پالس هرگزاز سفله مخواه هیچ زنهار

کاو را نبود مکاس هرگزروزي ز خزانه ي کسی خواه

اي دل ز َکست هراس هرگزگر ترك طمع کنی، نباشد 

نی جور بتان کشیده هرگزنی محنت عشق دیده هرگز

با توجه به عبارت«فّراش باد صبا را گفته تا فرش زّمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.» کدام گزینه  3
داراي صنعت«استعاره» است؟

مهد زمین فرش زمّردین فّراش باد صبا دایۀ ابر بهاري

در عبارت«ناله هاي گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را که هم چون این شیعه ي گم نام و غریبش، در کنار آن مدینه ي پلید و در قلب آن کویر  4
بی فریاد سر در حلقوم چاه می برد و می گریست. چه فاجعه اي است در آن لحظه که یک مرد می گرید!» به کدام امام شیعه، اشاره شده است؟

سّجاد (ع) حسین (ع) حسن (ع) علی (ع)

کدام عبارت کمترین غلط امالیی را دارد؟  5

پرده داران حرم سطر عفاف ملکوت، آن ها را با این شهاب هاي آتشین می زنند. طلب آن کن که بدانی که این صفات بحایم و صباع را در تو براي چه آفریده اند؟

در لباسی که متکلّمان را به کار آید و مترّصالن را بالقت بیفزاید. فصلی در همان روز اتّفاق بیاظ افتاد،  در حسن معاشرت و آداب مهاورت.

کدام گزینه با بیت «نی ها و خاصه نیشکر بر طمع این بسته کمر / رقصان شده در نیستان یعنی تعّز من تشاء» قرابت دارد؟  6

 مگر از آتش دوزخ بودش روي رهایی لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

 همه بیشی تو بکاهی همه کّمی تو فزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

 همه نوري و سروري همه جودي و جزایی همه عّزي و جاللی همه علمی و یقینی

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نقش دستوري «نهاد» در کدام گزینه، وجود ندارد؟  7

همه عیبی تو بپوشی که توام راهنمایی همه غیبی تو بدانی نتوان شبه تو گفتن

نقش ضمایر مشخص شده به ترتیب در گزینۀ .................. آمده است.  8
«بوي گلـم چنان مست کرد که دامنـم از دست برفت»
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وابستۀ پیشین فقط در مصراع .................. دیده می شود.  9

آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

هر سه الگوي هجایی فقط در کلمات گزینۀ .................. دیده نمی شود.  10

 باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

 آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي  خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد

 کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي  یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوي  از پاي تا سرت همه نور خدا شود

در کدام گزینه، «فعل کمکی» حذف نشده است؟  11

سنگی است زیر آب / در گود شب گرفتۀ دریاي نیلگون / تنها نشسته در تک آن گور سهمناك

خاموش مانده در دل آن سردي و سکون / او با سکوت خویش

از یاد رفته اي ست در آن دخمۀ سیاه / هرگز بر او نتافته خورشید نیم روز

سنگی است زیر آب، ولی آن شکسته سنگ / زنده ست می تپد به امیدي در آن نهفت

مفهوم بیت «زین بی خردان سفله بستان / داِد دِل مردِم خردمند» با کدام بیت، قرابت مفهومی ندارد؟  12

 خون مردم، آخر اي بیدادگر، گیرد تو را  سیل خون آلود اشکم بی خبر گیرد تو را

 هر کجا باشد بهار آخر به بر گیرد تو را  خاك زیر و رو ندارد پیش عزم عاشقان

 وي قصب پوش آتش دل زود درگیرد تو را  اي شکر لب، آب چشمم نیک دریابد تو را

 گر تو از پیشش گریزي زودتر گیرد تو را  نفرت مردم به مانند سگ درنده است

کدام بیت به مفهوم مقابل بیت زیر اشاره دارد؟  13
 زین سوخته جان شنو یکی پند»  «پنهان مکن آتش درون را

 بنشین به یکی کبود اورند  از سر بکش آن سپید معجر

 از ریشه بناي ظلم برکند  برکن ز بن این بنا که باید

 زبان ُپرحرف و لب خاموش تا کی؟  تنم پرتاب و دل پر جوش تا کی؟

 دادن جواِب مردم نادان چه الزم است؟  در جنگ، می کند لب خاموش کار تیغ

مفهوم بیت «هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش» در تمام گزینه ها مشهود است به جز گزینۀ ..................  14

 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم  روزها فکر من این است و همه شب سخنم

 چند روزي قفسی ساخته ام از بدنم  مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك

 آن که آورد مرا، باز بََرد در وطنم  من به خود نامدم این جا که به خود باز روم

 رخت خود باز بر آنم که همان جا فکنم  جان که از عالم علوي است یقین می دانم

متن زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  15
«حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب»

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

 یعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است  بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟

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

 چون دست، دست تو باشد، درون َکس َمَخراش  چون دور، دوِر تو باشد، مراد خلق بده

در عبارت زیر واژه هاي آتش در دو جمله به ترتیب چه نقشی دارند؟  16
«آنگاه که آتش عشق، او را چنان گرداند که همۀ جهان آتش بیند.»
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نوع «را» در کدام گزینه متفاوت است؟  17

 نه از پادشاه  و نه از لشکر است  مرا زور و فیروزي از داور است

 اندکی رنجه شد او را آرنج  از قضا خورد دم در به زمین

 و را نام تهمینه سهراب کرد  چو خندان شد و چهره شاداب کرد

 هزار آورد نغز گفتارها  درد پرده غنچه را باد بام

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  18

اگر که دست مجازات، میزدش تبري درخت جور و ستم هیچ بار و برگ نداشت 

 ز ایشان شکم خاك است آبستن جاویدان گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک 

تاج کاووس ببرد و کمر کی خسرو  تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار 

این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زایشان چندین تن جبّاران کاین خاك فرو خورده است 

کدام بیت با بیت « گر آتش دل نهفته داري / سوزد جانت به جانت سوگند» ارتباط معنایی دارد؟  19

شرر ز آتش آسوده ام هوا نگرفت  نیامد از ته حرف شکوه ام به زبان 

در نفس شعله زند آتش عشق از دهنم  همچو شمع ار سخن سوز دل آرم به زبان 

کسی چگونه بفهمد بیان سوخته را  ز آتش دل من حرف در دهن سوزد 

ترشح آب سخن از اناي اندیشه  برآرد آتش غم دودم از دل ار نکند 

پدیدآورندة چند اثر در مقابل آن درست آمده است؟  20
(تذکرة االولیا: عطار نیشابوري)، (تمهیدات: شهاب الدین سهروردي)، (از پاریز تا پاریس: محمدابراهیم باستانی)، (مثل درخت در شب باران: م. سرشک)،
(قصۀ شیرین فرهاد: عیسی سلیمانی)، (بخاراي من ایل من: محمدعلی بهمنی)، (فی حقیقۀ العشق: نجم الدین رازي)، (فیه ما فیه: عبدالرحمن جامی)، (کویر:

دکتر علی شریعتی)

شش پنج چهار سه

در کدام بیت، هر دو آرایۀ تشبیه و ایهام وجود دارد؟  21

گلبن نظیر اوست ولی دلپذیر نیست او را به رنگ و بوي نگویم نظیر نیست

مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار

چه کنم شیوة آیینۀ غّمازم نیست دلم از مهر تو در تاب شد اي ماه ولی

سر گل دارم و پروانۀ پروازم نیست پاي بند قفسم باز و پر بازم نیست

غزل با مطلع «اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران / بیدارِي ستاره در چشِم جویباران» از کدام کتاب است؟  22

تمهیدات دري به خانۀ خورشید مثل درخت، در شب باران مثل چشمه، مثل رود

بیت «تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم/ بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها» با کدام بیت هاي زیر تناسب معنایی دارد؟  23
 عهد را بشکست و پیمان نیز هم  الف) یاد باد آن کو به قصد خون ما

 نیست ممکن که فراموش کنم عهد وصال  ب) گر میسر نشود با توام امکان وصول
 رشتۀ الفت ز هرچه بود گسستیم  ج) از پی پیوند حلقۀ سر زلفت

 زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند  د) تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او

د، الف ب، ج الف، ب ج، د

مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  24

گهر بی خریدار ناید درست سخن را نیوشنده باید نخست

غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد

اگر طلب نکنندش بماند اندر کان مثال طبع چو کان آمد و سخن گوهر

دم عیسی است هواي نفس آباد سخن به سخن هر که شود زنده نمیرد هرگز
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26  عّین «ال» النافیۀ للجنس: 

 ال تترّدد فی أداء واجباتک! أال ُتریدین أن تحضري غداً؟! إنّی الترّدد فی أداء الواجبات! ال مترّدد ناجح فی حیاته!

َعّین الحال :  27

تناولت لقمۀ من الّطعام ثّم خرجت من البیت خروجًا! جعلُت صدیقتی أمنیًۀ ِألموري الّشخصّیۀ ألختبرها!

قمُت لإلجابۀ عن الّدرس مؤدبًّا ثم جلست بإذن المعّلم! إلهی، أعطنی فرحًا ال أغفل عن تعّبدك و طاعتک!

28  «یحزن األطفاُل فی أرض فلسطین محرومین من حقوقهم!». تتکّلم کلمۀ «محرومین» عن حالۀ ..................

 األرض فلسطین حقوق األطفال

عّین «ال»ي نفی:  29

فال تجعل باطن حیاتک معادًال لظاهر حیاتهم!  یا عاقل! ال تفّکر فی شؤون اآلخرین! 

ال یعلمها أحد إّال اهللا تعالی!  فال اُحَد إّال و عنده مشاکل فی باطن حیاته! 

حیح فی اسم و خبر الحروف المشّبهۀ بالفعل: َعّین الصَّ  30

لیت أسرار الکاذب َیْنّکشْفَن عند الجمیع! کأّن بلوغ اآلمال صعبًا!  إنَّ ما عندك من العلم ال یفیدَك! لعّلنی ندرك قیمۀ الوقت!

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للتعریب:   31
«فراموش نمی کنیم سخن کسانی را که صادقانه ما را به نیکی دعوت می کنند!»

ال نَنسی َقول من َیدُعونَّنا إلی الخیر صادقین!  ال ُیْنسی کالم الَذین َیْدُعونَّنا الی البَر دعوة الصادقین! 

لن نَنَس َقول َمن تقمن یدعوتنا إلی الحسنۀ صادقاِت!   النَْنس کالم الّالتی یدعوننا الی االحسان صادقاِت! 

ؤاِل و الَجواِب: حیَح َعِن السُّ 32  َعیِّن الصَّ

 . َدیُُّن َأمٌر اکتسابُی فی اإلنساِن؟ نَعم َهَو أمٌر فطرٌي.  َأیَن ُکنَت ِعنَدما ِجئنا ِإلی بَیِتُکم؟ أنا ِإیرانیٌّ  َهِل التَّ

ٍۀ.   ماذا َحَدَث؟ ازدادِت الُخرافاُت علی َمرِّ الُعصوِر.  لَِم َتْسَألوننا َعن ذلَِک؟ ُهَو َأجابَنی بُِکلِّ ِدقَّ

33  أيُّ مجموعٍۀ من الکلمات لَها َمعنی متشابه؟

ب، ُمرَتِفع  بَُنیَّتی، ُأماه، ِرجل، بَُنیَّ  ب، الَحبل  ُمشتاٌق، ُمعجٌب، ُمَتَعجِّ عود، الُمتعجِّ  اَلَجمرات، الُحّجاج، الّطواف، اَلَعتبات  الَجبل، الصُّ

34  َعّین ما لیس فیه الحال:

 لَیسوا َفرحیَن بما آتاهم اهللا و ال یشکرونه.  َهَجَم األعداء معتدیَن َعلی بِالدنا.  َرَأیُتهم جالسیَن بِکلِّ هدوٍء.  ُیَصّلی ابنی و هَو خاشٌع فی َصالِته. 

35  کم ِمَن الحال فی العبارة: 
سهم الّذي نجا ِمَن التِّصادم َمحظوظًا.» ُم بصوٍت عاٍل َعن ُمدرِّ   «کاَن َأبی واِقفًا ِعنَد الباِب ِعندما َدَخَل َأخی َفرحًا و ُهَو یَتکلَّ

َخمَسۀ أربعۀ ثالثۀ اثنان

َمَکُۀ َتبَلُع ِصغاَرها ِعنَد الَخَطِر، ُثمَّ ُتخِرُجها بَعد َزوالِِه و َتبَتِعُد.»  36  فی العبارِة: هِذِه السَّ
حیحۀ عن الّتحلیل الّصرفی للکلمات.   عّین اِإلجابۀ الصَّ

 َتبَلع: فعل مضارع، مجرد ثالثی، للُمخاطبۀ  ِصغار: جمع مکسر و مفرده َصغیرة  ُتخِرُج: فعل مضارع، مزید ثالثی، لِلغائبۀ  َتبَتِعد: فعل مضارع، مجرد ثالثی، للغائبۀ 

حیح حوَل الّتحلیل و اِإلعراب فی العبارِة: 37  ما ُهَو غیُر الصَّ
الَة َو یؤتوَن الّزکاة و ُهم راِکعون» «إنَّما ولیُّکم اُهللا َو رسولُه و الَّذین آَمنوا الَّذین یقیموَن الصَّ

 آَمنوا: فعل ماض، للغائبیَن  ُیقیموَن: فعل مضارع، مجرد ثالثی للغائبیَن  الزکاَة: اسم، مفرد مؤنث / مفعول  راِکعوَن اسم فاعل، جمع للمذکر / خبر 

مفهوم عبارت «گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوي گلم چنان مست کرد که  25
دامنم از دست برفت» با کدام گزینه تناسب دارد؟

 مدهوش نماند، نتوان گفت که بیناست  چشمی که تو را بیند و در قدرت بی چون

 غیر یک صورت از آیینۀ تصویر مخواه  نیست در دیدة حیرت زدگان نقش دویی

 سرمست هوي و پاي بند هوسی  اي بلبل خوش سخن چه شیرین نفسی

 خوش تر ز چشم مستت چشم جهان ندیده  اي از فروغ رویت روشن چراغ دیده
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ۀمسۀمَسۀ مسخمسَخ

ِعد: فعل مضارع، مجرد ثالثی، للغائبۀ بتِعد: فعل مضارع، مجرد ثالثی، للغائبۀ بَتِعد: فعل مضارع، مجرد ثالثی، للغائبۀ  بت تبت َت : فعل مضارع، مزید ثالثی، لِلغائبۀ 

َ راِکعوَن راِکعوَن اسم فاعل، جمع للمذکر / خبر 
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َر قتله.»  38  «َألقی الخاِدم الّطعام َعلی الحاِکم فاصبح الحاکم غاضبًا و َقرَّ
حیح فی تحلیل و إعراب الکلمات:   َعیِّن الصَّ

ر: فعل ماٍض، مزید ثالثی، باب تفعیل   الّطعام: اسم الفاعل / مفعول  الحاکم: اسم التفضیل / اسم َأصبح  غاِضبًا: اسم فاعل / حال  َقرَّ

39  عیِّن الخطأ فی إستعماِل الحروِف المشبهۀ بِالفعل:

مان فی الصناعِۀ!  لون علی ربُِّکم فی الّدنیا!  لیَت ال تتکاسل الطالبۀ فی أداء واجبهاِتها!  کأّن هذین البلدیِن ُمتقدِّ  إّن المؤمناِت صابراٌت عنَد المصاعب!  لکنُّکم ُمتوکَّ

40   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
  «إّن اهللاَّ لَُذو َفضِل َعَلی النِّاس َو لکنَّ أْکَثَر النِّاس ال َیْشُکروَن»!

بی گمان خداوند بر مردم می بخشد، ولی اکثر مردم شکرگزار نیستند! قطعًا خداوند به مردم بخشش می کند، اّما اکثرشان شکرگزاري نمی کنند!

به درستی که خدا داراي بخشش بر مردم است، اّما مردم سپاسگزارِي بسیاري نمی کنند! همانا خدا داراي بخشش بر مردم است، ولی بیش تر مردم سپاسگزاري نمی کنند!

: «العّمال أغلقوا باب المصانع أمِس!» 41  عّین الّصحیح فی التِّحلیل الّصرفیِّ و الَمحلِّ اإلعرابیِّ

 العّمال: اسم - جمع مکّسر - معرب - اسم فاعل / مبتدأ و مرفوع  أغلقوا: فعل مضارع - للمجمع المذکر الغائب - مزید ثالثی من باب افعال / خبر و مرفوع 

 باب: اسم مفرد - مذکر - مبنی / مفعول و منصوب  المصانع: جمع مکّسر - مؤنث - معرب - اسم مکان / صفۀ و منصوب 

42   عّین الّصحیح:

 َرأي عارٌف والدیِه َو ُدُموُعُهما تتساقُط ِمَن اَعُینهما،: عارف پدر و مادرش را دید در حالی که اشک هایشان از دیده شان می افتاد.

؟،: پس عارف با تعّجب از پدرش پرسید: گریه می کنی در حالی که آرزو داشتی به حج بروي؟!  َفسأَل عارٌف والِده متعَجبًا: لم تبکی و َقد تمنیت الّذهاب إلی الَحجِّ

 اَجاَب: یا بَُنیَّ أُدیُت فریضۀ الحّج فی الّسنۀ الماضیۀ َمَع أّمی، : پاسخ داد: اي پسرکم! من فریضۀ حج را در سال گذشته همراه مادرم انجام دادم.

ة أخري معکم!:  و ما تصمیم داشتیم که بار دیگر امسال اماکن مقدسه را با هم زیارت کنیم! سۀ هذا العاَم مرَّ  و نَحن َعَزُمنا أن نزوَر األماِکَن الُمقدَّ

43  عّین األصّح َو األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
«یا َولَدي، ِانَْتِبْه أن ال أَحَد یستطیع أن یساِعَدَك فی الوصوِل ِإلی النَّجاِح غیر نفِسک!»: فرزندم ..................

بدان که هیچ کس به تو در رسیدن به موفقیت کمک نمی کند، مگر خودت! مطمئن  باش کسی جز تو نمی تواند دیگران را در رسیدن به پیروزي یاري کند!

متوجه  باش که هیچ کس نمی تواند به تو در رسیدن به موفقیت کمک کند، جز خودت! آگاه  باش که فقط تو هستی که می توانی در مسیر موفقیت به خودت کمک کنی!

44  عّین األصّح َو األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
«إّن هذه األصناَم الّتی ُکْنُتم َتْفَتِخروَن بِِعباَدِتها ال قیمَۀ لَها ِألنَّها عاجزٌة َعن َقضاِء حاجاِتها!»

به راستی این بت هائی که به پرستیدن شان افتخار می کنید ارزشی ندارند، چون از برآوردن نیازهاي شما ناتوانند!

اینها بت هائی هستند که به پرستیدن شان افتخار می کردید؛ در حالی که بی ارزش هستند چون از تأمین نیاز هاي خود ناتوان هستند!

این بت هائی که به عبادت شان افتخار می کردید، هیچ ارزشی ندارند، چون از برآوردن نیازهاي خود ناتوانند!

این بت ها که آنها را با افتخار می پرستیدید هیچ ارزشی ندارند؛ زیرا نمی توانند نیازهاي خود را برآورده سازند!

45  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ
«َولَنذُکر إبراهیَم الَخلیَل (ع) الّذي حاَوَل َان ُینِقَذ قوَمُه ِمن ِعباَدة اَألصنام!»:

و باید ابراهیم خلیل علیه السالم را یاد کنیم که کوشید قومش را از عبادت بت ها نجات بدهد!

و براي اینکه ابراهیم خلیل علیه السالم را یاد کنیم که تالش کرد اهلش را از پرستش بت نجات بدهد!

و باید ابراهیم خلیل علیه السالم را یاد می کردیم که تالش کرد قوم خود را از عبادت بت ها رهایی دهد!

و بر ماست که ابراهیم خلیل علیه السالم را به خاطر آوریم که تالش کرد قوم را از بت پرستی رهایی بخشد!

46  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ
عیِّن الخطأ فی الکلمتیِن المرادفتیِن:

 هل َتظّن أن یکون ذلک المطر حقیقۀ!: َتحسب  یأخذ الّناس تلک األسماك لتناُولـها و طبخها!: أْکل 

 معجزات اهللا فی خلقه حیَّرت جمیع الّناس!: أعَجبت  و عباد الّرحمن الّذین َیمشوَن عَلی األرض َهونًا!: یعیشوَن 
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ْها و طبخها!: أْکل ها و طبخها!: أکل ها و طبخها!: أکل 

َ!: یعیشوَن!: یعیشوَن َی األرض َهونای األرض هونای األرض هونًا
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47  عیِّن الحرف الّذي جاء لبیان الّظّن و الَتخمین:

 وظّنوا أنَّ إبراهیم (ع) هو الفاعل فأحضروه!  لعلَّ الّظّن ال ُیغِنی َعن الحّق شیئًا! 

 کأنَّ فی حقیبتک فأسًا یا مسافر!  یا لیَتنا ُکّنا معک یا حسین! 

48  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:
ْت بِِه الْشعوُب الَْقدیَمُۀ!»: «ِمْن ِخالِل النُّقوِش َو التَّماثیِل ُیْعَرُف ما اْهَتمَّ

از طریق نّقاشی ها و تندیس ها شناخته می شود، چیزي که ملت هاي کهن به آن اهمیت داده اند!

به واسطۀ نگاره ها و مجسمه ها آیین هایی که تمّدن هاي پیشین بدان پرداخته اند، شناسایی می شود!

نقاشی ها و مجسمه ها مراسمی را که ملت هاي قدیم به آن توّجه کرده اند، به ما می شناسانند!

از طریق کنده کاري ها و تندیس ها شناخته می شود، چیزي که ملت هاي کهن به آن اهتمام ورزیده اند!

49  عّین العبارة الّتی فیها نوعاِن من«ال»:

 و ال ُتَحِمّلنا ما ال طاَقَۀ لنا به!  ال یرَحُم اُهللا من ال یرَحُم النَّاس! 

َك للّناس و الَتمِش فی األرض َمَرحًا»!  ر َخدَّ ر  «و ال ُتَصعِّ  ال َفقر اَشدُّ من الجهِل و ال ِعباَدة مثُل التََّفکُّ

» فی اآلیۀ الّشریفۀ: «إّن اهللا ال ُیضیُع أجَر الُمحسنیَن» 50  عیِّن الّصحیح عن «إنَّ

د فعل «الُیضیع»!  » یؤکِّ د کلمۀ «اهللا»!  «إنَّ  «إّن» یؤکِّ

د الجملۀ بکاملها!  » یؤکِّ  «إّن» یؤکِّد عبارة «الُیضیُع أجر المحسنیَن»!  «إنَّ

ما و پدیده هاي جهان به آفریننده اي نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و هستی او .................. باشد و او همان خداي متعال است که این مسأله  51
همان .................. بحث نیازمندي عالم به خداست.

در ذاتش - نتیجه از پیش کسب شده - نتیجه از پیش کسب شده - مقدمۀ دوم در ذاتش - مقدمۀ دوم

کدام اعتقاد است که به احکام و معارف دین حیات می بخشد و اعمال فردي و اجتماعی دین بر چه مداري می چرخد؟  52

توحید و یکتا پرستی - توحید و یکتا پرستی عبودیت خداي یکتا - توحید و یکتا پرستی

توحید و یکتا پرستی - عبودیت خداي یکتا عبودیت خداي یکتا - عبودیت خداي یکتا

اگر گفته شود در رابطه بین معمار و ساختمان، خود معمار هم نیازمند است، کدام صفت را از او سلب کرده ایم و کدام مصراع را برایش اثبات  53
کرده ایم؟

ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - تو وجود مطلقی، فانی نما أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا - تو وجود مطلقی، فانی نما

ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - ما چو کوهیم و صدا در ما زتست أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا - ما چو کوهیم و صدا در ما زتست

بیت «ما چو ناییم و نوا در ما ز توست     ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست» با کدام دو عبارت قرآنی در ارتباط است؟  54

 أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا -  یساله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شان - یساله من فی السماوات و االرض 

 "أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا " -  َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد   َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - کل یوم هو فی شان 

مفاهیم دو مصراع، «تو وجود مطلقی، فانی نما  /  ما عدم هاییم و هستی هاي ما»، به ترتیب در کدام گزینه به چشم می خورد؟  55

کل یوم هو فی شان -  َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد  أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا - کل یوم هو فی شان 

أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا -    َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد  َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا 

بنا به دعاي «اللهم التکلنی الی نفسی طرفۀ عین ابدا» پیامبر (ص) از خدا چه می خواهد و این مسأله نشان دهندة کدام جنبه از خودشناسی است؟  56

لحظه اي به خود مغرور نشود -  "َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد  لحظه اي او را به خود وامگذارد - َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد 

لحظه اي به خود مغرور نشود - أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَی اِهللا  لحظه اي او را به خود وامگذارد -  "أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَی اِهللا 
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مفاهیم دو مصراع، «تو وجود مطلقی، فانی نما  /  ما عدم هاییم و هستی هاي ما»، به ترتیب در کدام گزینه به چشم می خورد؟  

ِمیُد

» پیامبر (ص) از خدا چه می خواهد و این مسأله نشان دهندة کدام جنبه از خودشناسی است؟

ِمیدحِمیدَحِمیُد حِنی الحِنی اْل ِنی الغِنی الَغ غالغاْل و هو ُهَو اُهللا

ی اِهللا ِإلی اِهللا ِإلی اِهللاَی اِهللاَی اِهللا ُاُءاُء رقرَقَر قفقُف
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کدام آیه و عبارت، دربارة جمله «خداست که جهان را اداره کرده و سمت مقصد مطلوب پیش می برد»، صحیح است؟  57

ِ َأْبِغی َربًّا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء  - هر گونه تدبیر مستقلی را براي انسان نفی می کند.  ُقْل َأَغْیَر اهللاَّ

ْنُفِسِهْم نَْفًعا  - هر گونه تدبیر مستقلی را براي انسان نفی می کند.  ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء َال َیْمِلُکوَن ِألَ

ِ َأْبِغی َربًّا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء  - هرگونه تدبیري را در طول خدا رد می کند.  ُقْل َأَغْیَر اهللاَّ

ْنُفِسِهْم نَْفًعا - هرگونه تدبیري را در طول خدا رد می کند.  ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء َال َیْمِلُکوَن ِألَ

حدیث «تقواي الهی را پیشه کند؛ هم در مورد بندگان خدا، هم شهرها و آبادي ها...» مربوط به کدام بعد توحید است و کدام مسئولیت ما را یادآور  58
می شود؟

توحید عملی در بعد اجتماعی - نسبت به خود و خداوند هستی توحید عملی در بعد فردي - نسبت به سرزمین ها و چهارپایان

توحید عملی در بعد اجتماعی - نسبت به سرزمین ها و چهارپایان توحید عملی در بعد فردي - نسبت به خود و خداوند هستی

میان بعد فردي و اجتماعی توحید رابطۀ .................. وجود داد و از این جهت می توان گفت که ..................  59

متقابل - حرکت افراد به سمت توحید به توحیدي شدن ارکان می انجامد. عکس - تحقق توحید فردي لزومًا به تحقق توحید اجتماعی نمی انجامد.

متقابل - وقتی تمام افراد جامعه موّحد نباشند، حکومت نمی تواند توحیدي باشد.  عکس  - براي تحقق توحید اجتماعی باید از تمایالت فردي گذشت.

آیات موجود در کدام دو گزینه نشان می دهد که خداوند تنها به دادن اختیار به انسان اکتفا نکرده و او را بر سر دوراهی ها رها نکرده است؟  60

ا َکُفوًرا»  ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ  «َقْد َجاَءُکْم بََصاِئُر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» -   «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ

ٍم لِْلَعِبیِد» - «َقْد َجاَءُکْم بََصاِئُر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها»  َمْت َأْیِدیُکْم َوَأنَّ اَهللا لَْیَس بَِظالَّ  «َذ?لَِک بَِما َقدَّ

ا َکُفوًرا»  ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ْرَض َأْن َتُزوَال...» - «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ َماَواِت َواْألَ  «ِإنَّ اَهللا ُیْمِسُک السَّ

ْرَض َأْن َتُزوَال...»  َماَواِت َواْألَ ْیُل َسابُِق النََّهاِر» - «ِإنَّ اَهللا ُیْمِسُک السَّ ْمُس َیْنَبِغی لََها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّ  «َال الشَّ

در بین گزینه ها کدام یک به ما از «هدفمندي حوادث ولو اینکه ما علت آن را ندانیم» خبر می دهد؟  61

 «َقْد َجاَءُکْم بََصاِئُر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها»  قطره اي کز جویباري می رود         از پی انجام کاري می رود

ْرَض َأْن َتُزوَال...»  چوِب حق و پشت و پهلو، آِن او          من غالم و آلت فرمان او َماَواِت َواْألَ  «ِإنَّ اَهللا ُیْمِسُک السَّ

اینکه گفته شود اعتقاد به توانایی پیامبر منحصر در زمان حیات ایشان نیست مبتنی بر کدام اعتقاد است؟  62

توانایی شفا بخشی حضرت، وقتی منافی شرك است که مستقل از خدا در نظر گرفته شود.

این توانایی حضرت، برآمده از حقیقت روحانی و معنوي ایشان است.

ایشان واسطه و مجراي عنایت الهی هستند و به طور مستقل عمل نمی کنند.

از آنجایی که نظام علیت را خدا قرار داده  است، اعتقاد به توان ایشان عین توحید است.

تمدن غرب با تمام انحرافاتی که در طول تاریخ داشته است پیشرفت هاي فراوانی در اقتصاد و صنعت کرده است، این مساله مطابق با کدام یک از  63
سنت هاي موجود در آیات زیر است؟

رِّ َو الَخیِر ِفتَنًۀ ...  ُکالًّ نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا   ُکلُُّ نَفٍس ذاِئَقُۀ الَموت َو نَبلوُکم بِالشَّ

بُوا بِآیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن  َأَحِسَب النَّاُس َأْن یْتَرُکوا َأْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفَتُنوَن   َوالَِّذیَن َکذَّ

اگر گفته شود که کسب کماالت و درجات باالتر تابع گذر از مراحل سخت تر این سنت الهی است، از منظر قرآن کدام سنت مد نظر بوده است؟  64

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

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

یک موجود، در چه صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست و به آنچه وجودش از خودش نباشد، چه می گوییم؟  65

بودنش مقدم بر نبودنش باشد - پدیده بودنش مقدم بر نبودنش باشد - واجب الوجود

خودش ذاتًا موجود باشد - پدیده خودش ذاتًا موجود باشد - واجب الوجود
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اگر گفته شود که کسب کماالت و درجات باالتر تابع گذر از مراحل سخت تر این سنت الهی است، از منظر قرآن کدام سنت مد نظر بوده است؟

ونمونُموَن ... ملمَل ل یعل یْع یُث َال

ورظورُظوًرا ظحظْح ح مح َم کبکبکِّکَِّک ُاُءاُء َر اءطاءَط ط عط َع َاَناَن ا کما کانا کانا َک

یک موجود، در چه صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست و به آنچه وجودش از خودش نباشد، چه می گوییم؟  

بودنش مقدم بر نبودنش باشد - پدیده
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76  Her son can go to cinema tomorrow to watch movie, ..................?

can she can he can't he can't she

چند مورد از موارد زیر مؤید توحید عملی در بعد فردي انسان موّحد است؟  66
الف) دشواري هاي زندگی را نشانۀ بی مهري خداوند نمی داند بلکه آنرا بستري براي رشد می داند.

ب) همواره امیدوار و در مقابل سختی ها و مشکالت، صبور و استوار است.
ج) برخوردار از آرامش روحی است و خود را مسئول در برابر همۀ موجودات می داند.

د) مبارزه با انسان هاي ستمگر که دیگران را در خدمت امیال خود به کار می گیرند.

1234

67  اینکه خدا با همه بندگان اعم از نیکوکار و گنه کار با لطف خود برخود می کند، به کدام سنت اشاره دارد و کدام جمله در آن باره صحیح است؟  

سنت سبقت رحمت - حتی غضب الهی هم از دریچه رحمت خدا است. سنت امداد عام - در این سنت، افراد باطن خویش را مشخص می کنند.

سنت امداد عام - حتی غضب الهی هم از دریچه رحمت خدا است  سنت سبقت رحمت - در این سنت افراد باطن خویش را مشخص می کنند

حرکات خشونت بار و ویرانی هاي زیاد جریانات انحرافی و افراطی همچون داعش، ناشی از عدم توجه به کدام یک از راه هاي تقویت اخالص می   68
باشد؟

دوري از گناه و تالش بر انجام واجبات افزایش معرفت نسبت به خداوند تقویت روحیۀ حق پذیري راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او 

بیان نورانی رسول گرامی اسالم (ص): «ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته» بیان گر چیست و ایشان انسان را از چه تفکري نهی می فرماید؟  69

 انفع العبادة - فی حکمۀ اهللا  انفع العبادة - فی ذات اهللا  افضل العبادة - فی ذات اهللا  افضل العبادة - فی حکمۀ اهللا 

در بیان قرآن کریم «مؤمنان باتقوا در جامعه» و «کوشش کنندگان در راه خدا» به ترتیب مشمول کدام یک از وعده هاي تخلّف ناپذیر الهی می شوند؟  70

رِّ َو الَخیِر»  رِّ َو الَخیِر»  «لَفَتحنا َعَلیِهم برکاٍت» - «نَبُلوُکم بِالشَّ  «َفَلُه َعشُر امثالِها» - «نَبُلوُکم بِالشَّ

 «لَفَتحنا َعَلیِهم برکاٍت» - «لََنهدینَّهم ُسُبَلنا»  «َفَلُه َعشُر امثالها» - «لََنهدینَُّهم ُسُبَلنا» 

آیات شریفۀ  «ما لَُهم ِمن ُدونِه ِمن َولیٍّ و ال ُیشِرُك فی ُحکِمِه َاَحدًا» و «ُقل َا َغیر اِهللا َابغی ربًّا و ُهَو َربٌّ ُکلِّ شیٍء» به ترتیب مبیّن کدام یک از مفاهیم  71
توحیدي است؟

پشتیبانی و تدبیر خداوندي - اداره و پیشبرد جهان به سوي مقصد معین پشتیبانی و تدبیر خداوندي - آغاز و مبدأ جهان بودن

حّق تصّرف الهی - پشتیبانی و تدبیر خداوند حّق تصّرف الهی - آغاز و مبدأ جهان بودن

کدام مورد مفهوم عبارت شریف «اُهللا الصََّمُد» را بیان نموده است؟  72

ُهمَّ مالَِک اْلُمْلِک ُتْؤِتی اْلُمْلَک َمْن َتشاُء»  ِ َأْبِغی َربًّا َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َشْی ٍء»  «ُقِل اللَّ  «ُقْل َأ َغْیَر اهللاَّ

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»  ماواِت َو اْألَ ْسَتِقیٌم»  «َیْسَئُلُه َمْن ِفی السَّ َ َربِّی َوَربُُّکْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ  «ِإنَّ اهللاَّ

مطابق با روایات اسالمی، مفهوم کدام آیه با «برترین عبادت» ارتباط مفهومی دارد؟  73

 «هللا نور الّسماوات و االرض»  «انتم الفقراء الی اهللا» 

 «ما رایت شیئا اال و رأیت اهللا قبله و بعده و معه»  «یسأله من فی الّسماوات و االرض» 

قرآن کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با کلمه اي بیان می کند که در نظر اول براي ما شگفت انگیز می نماید، اما پس از تفکر دقیق به  74
معناي آن پی می بریم و قرآن کریم می فرماید:…

 «یا اّیها الّناس انتم الفقراء الی اهللا»  «اهللا نور الّسماوات و االرض»  «یسأله من فی الّسماوات و االرض»  «کّل یوٍم هو فی شأٍن» 

سپردن لجام و عنان خود به اختیار نفس، کدام خطاب الهی را در راستاي بیدار کردن انسان به دنبال دارد و کدام تعبیر قرآنی از قول انسان  75
آلوده شده به روحیۀ تفرُعن است؟

«أرأیت من اتَّخذ إلهُه هواه» - «اِنَّ اَهللا ربّی و ربُُّکم» «اللُّهمَّ ال تکلنی إلی نفسی طرفۀ عیٍن ابداً» - «اِنَّ اَهللا ربّی و ربُُّکم»

«اللُّهمَّ ال تکلنی إلی نفسی طرفۀ عیٍن ابداً» - «أنا ربُّکم االعلی» «أرأیت من اتَّخذ إلهُه هواه» - «أنا ربُّکم االعلی»
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76  Her son can go to cinema tomorrow to watch movie, ..................?76  Her son can go to cinema tomorrow to watch movie, ..................?76  Her son can go to cinema tomorrow to watch movie, ..................?

can she

«کل یوٍم هو فی شأٍن»

سپردن لجام و عنان خود به اختیار نفس، کدام خطاب الهی را در راستاي بیدار کردن انسان به دنبال دارد و کدام تعبیر قرآنی از قول انسان  

ُی و ربُُّکم»ی و ربُّکم»ی و ربُّکم» ی و ربُّک ربی و ربُّک ربی و ربُّکّی و ربُّکّ  هواه» - «اِنَّ اهللا

ًمَّ ال تکلنی إلی نفسی طرفۀ عیٍن ابداًمَّ ال تکلنی إلی نفسی طرفۀ عیٍن ابدا» - «أنا ربُّکم االعلی»ً» - «أنا ربُّکم االعلی»ً» - «أنا ربُّکم االعلی»
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77  I loved Jack. .................. he had to marry that terrible woman.

percent pack pity poem

78  I don't know how to use my telephone.
I need some .................. about my telephone.

advice advocate memory function

79  The girl .................. is sitting over there.

who I like who I like her which I like her whom I like she

80  Most of the cars .................. in this factory are sent directly to the Emirates.

which make where make which are made where are made

81  Mia’s parents ................. ashamed if she .................. well in college.

wouldn’t be – weren’t wouldn’t be –  were wouldn’t be –  didn’t wouldn’t be –  did

82  Another world war can be dangerous beyond imagination; some believe that it may even lead to
the destruction of the .................. human life on Earth.

entire imaginary invisible superhuman

83  What ................. if you .................. the competition?

do you would – won’t would you do – won’t do you would – won would you do – won

84  They haven’t been able to .................. the importance of the first experiment.

contract highlight reproduce exchange

85  We won’t get to the station on time .................. we don’t leave work early

if unless until soon

86  If we .................. enough time, we .................. Mary on the way home.

had – can visit had – could visit have – can’t have – couldn’t visit

87  The first American astronaut to .................. the Earth was John Glenn, who made a three-orbit
journey in February 1962.

offer access travel circle

88  Many apartments .................. for the poor employees during the last five years.

are built were building have built have been built

89  The successful branding and marketing of the new drink has already .................. sales and
increased profits.

contained caused measured boosted

90  In the various regions of India, Hindus worship different gods and observe different ..................
festivals.

religious grateful international willing

91  That year he also received the Modern Master Award, the highest .................. presented by the
Santa Barbara International Film Festival.

failure honor interest solution
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contained

90  In the various regions of India, Hindus worship different gods and observe different ..................90  In the various regions of India, Hindus worship different gods and observe different ..................90  In the various regions of India, Hindus worship different gods and observe different ..................
festivals.

religious

91  That year he also received the Modern Master Award, the highest .................. presented by the91  That year he also received the Modern Master Award, the highest .................. presented by the91  That year he also received the Modern Master Award, the highest .................. presented by the
Santa Barbara International Film Festival.

failure
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92  I saw an accident last night somebody called an ambulance, .................. nobody was injured,
.................. the ambulance wasn't needed.

but - so but - but and - so and – but

93   .................. , Isn't it?

This isn't Joe He was you're father It's not your dog It's very hot in the Sahara

94  Exercise will not only .................. blood pressure but possibly protect against heart attacks.

boost    lower dedicate distinguish 

95  A number of people .................. following a demonstration in the Serbian capital, Belgrade.

have arrested is arrested have been arrested will be arrested

96  When I got there, I found that everyone else .................. home for tea, .................. I had to run
around the sports ground for two hours. 

had gone - but should be - so were went - or has gone - for

97  Sienna had very .................. left the party before all the trouble started.

widely unsystematically wisely primarily

98  The .................. ability of the whale is thought to be highly developed.

elementary communicative invisible immediate

99  He wore a mask .................. made him look like Mickey Mouse.

which who whose of which

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

condition combination imagination situation
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ناي (نی) همان موالناست که حال عاشقان سرمست را در سخن خود بیان می کند.  1
متوسط

در گزینه ي 2 به رحمت بی حساب الهی و خوان نعمت بی دریغ او اشاره شده.  2
سخت

فرش زمّردین استعاره از سبزه و چمن بهاري   3
متوسط

 4
متوسط

: بالغت، مترسالن : بیاض، محاورت / گزینۀ  : ستر /  گزینۀ  : بهایم و سباع / گزینۀ  گزینۀ   5
سخت

» با مفهوم آیۀ «تعّز من تشاء و تذّل من تشاء» قرابت دارد. مصراع دوم گزینۀ «  6
سخت

بررسی گزینه ها:  7

– افعالی مانند «نباید رفت، نشاید گفت، نتوان گفت و ...» افعال غیر شخصی هستند و به نهاد نیاز ندارند.

– تو  نهاد

– تو  نهاد (که تو راهنمایم هستی.)

– تو  نهاد
سخت

برفت. را چنان مست کرد که دامن از دست بوي گل  8

متوسط
آن گه: ترکیب وصفی است.  9

متوسط
بررسی گزینه ها:  10

»: عشق: صامت + مصوت + صامت + صامت گزینۀ «
دل:  صامت + مصوت + صامت

 به: صامت + مصوت

»: کرد: صامت + مصوت + صامت + صامت  گزینۀ «
خواب: صامت + مصوت + صامت 

به: صامت + مصوت

»: هفت: صامت + مصوت + صامت + صامت گزینۀ «
دم: صامت + مصوت + صامت

به: صامت + مصوت

»: صامت + مصوت + صامت + صامت (ندارد) گزینۀ «
 پا: صامت + مصوت

نور: صامت + مصوت + صامت
سخت

شکسته سنگ: ترکیب وصفی مقلوب است و در اصل «سنگ شکسته» بوده است.  11

سنگی است  فعل «است» اسنادي است و فعل کمکی به حساب نمی آید.

) نتافته (است) ) مانده (است)     ) نشسته (است)     
متوسط

،  و  به ) سرودة ملک الشعراي بهار است که به «وطن پرستی» اشاره دارد و عشق و عالقۀ او را به وطن بیان می کند امّا بیت صورت سؤال و گزینه هاي  بیت (  12
«ظلم ستیزي» اشاره دارند.

سخت
در این بیت، انسان را به سکوت و ندادن پاسخ به افراد نادان دعوت می کند. در حالی که بیت صورت سؤال مردم را به قیام و مبارزه و اعتراض و بیان  13

) به ظلم ستیزي و مبارزه تا ) به قدرت نمایی و کنار زدن ناتوانی دعوت می کند و بیت ( ) نیز چنین است و به شکستن سکوت دعوت می کند. بیت ( خواسته هایش دعوت می کند. بیت گزینۀ (
نابودي ظلم، فرا می خواند.

سخت
مفهوم بیت این است که همواره به  این می اندیشم که چرا در مورد شرح حال خودم (از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم) بی خبر  14

هستم.
در سایر گزینه ها به این مفهوم اشاره شده است که «بازگشت هر چیزي به اصل خویش است.»
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،  و  به ) سرودة ملک الشعراي بهار است که به «وطن پرستی» اشاره دارد و عشق و عالقۀ او را به وطن بیان می کند اما بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ،  و  بهبیت ( ) سرودة ملک الشعراي بهار است که به «وطن پرستی» اشاره دارد و عشق و عالقۀ او را به وطن بیان می کند اما بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ،  و  بهبیت ( ) سرودة ملک الشعراي بهار است که به «وطن پرستی» اشاره دارد و عشق و عالقۀ او را به وطن بیان می کند امّا بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ،  و  بهّبیت ( ،  و  بهّا بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ) سرودة ملک الشعراي بهار است که به «وطن پرستی» اشاره دارد و عشق و عالقۀ او را به وطن بیان می کند اما بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ،  و  بهبیت ( ،  و  بهّا بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ا بیت صورت سؤال و گزینه هاي 

در این بیت، انسان را به سکوت و ندادن پاسخ به افراد نادان دعوت می کند. در حالی که بیت صورت سؤال مردم را به قیام و مبارزه و اعتراض و بیان

) به ظلم ستیزي و مبارزه تا ) به قدرت نمایی و کنار زدن ناتوانی دعوت می کند و بیت ( ) نیز چنین است و به شکستن سکوت دعوت می کند. بیت ( خواسته هایش دعوت می کند. بیت گزینۀ (

مفهوم بیت این است که همواره به  این می اندیشم که چرا در مورد شرح حال خودم (از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم) بی خبر

،  و  به ،  و  به1ا بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ،  و  بها بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ،  و  به3ا بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ،  و  بها بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ،  و  به4ا بیت صورت سؤال و گزینه هاي  ا بیت صورت سؤال و گزینه هاي 

) به ظلم ستیزي و مبارزه تا ) به قدرت نمایی و کنار زدن ناتوانی دعوت می کند و بیت ( ) نیز چنین است و به شکستن سکوت دعوت می کند. بیت ( ) به ظلم ستیزي و مبارزه تا2خواسته هایش دعوت می کند. بیت گزینۀ ( ) به قدرت نمایی و کنار زدن ناتوانی دعوت می کند و بیت ( ) نیز چنین است و به شکستن سکوت دعوت می کند. بیت ( خواسته هایش دعوت می کند. بیت گزینۀ (
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متوسط
مفهوم بیت سؤال این است که: زندگی بدون عشق همچون مرگ است. در گزینۀ  هم همین مفهوم نهفته است.  15

سخت
  16

متوسط
گزینۀ   را  نشانۀ مفعول است.  17

بررسی سایر گزینه ها  فّک اضافه

: زور و فیروزِي من گزینۀ 

: آرنِج او گزینۀ 

: ناِم او را گزینۀ 
سخت

» : ناپایداري قدرت حاکمان. »« »« مفهوم گزینه هاي «  18

» : مقابله با ظلم و مجازات کردن ظالمان. مفهوم گزینۀ «
سخت

» : اگر حرف نزنم غم و خشم درون مرا نابود می کند. مفهوم بیت سؤال و گزینۀ «  19
بررسی سایر گزینه ها :

» : نتوانستم حرف دلم را بگویم. گزینۀ «

» : اگر سخن دل را بگویم، سخنانم آتشین خواهد بود. گزینۀ «

» : از شدت عشق نمی توانم طوري سخن بگویم که دیگران درك کنند. گزینۀ «
سخت

آثاري که نادرست ذکر شده اند و در اینجا درست آنها را ذکر می کنیم:  20
تمهیدات: عین القضات همدانی / قصۀ شیریِن فرهاد: احمد عربلو / بخاراي من ایل من: محمد بهمن بیگی / فی حقیقۀ العشق: شهاب الدین سهروردي / فیه ما فیه: مولوي

سخت
- جاري. - جان،  تشبیه (اضافۀ تشبیهی): نقد روان / ایهام: روان   21

تشریح گزینه هاي دیگر:

): تشبیه: گلبن نظیر اوست / ایهام ندارد. گزینۀ (

): «مهر» ایهام تناسب دارد / تشبیه ندارد. گزینۀ (

): ایهام، «باز» دوم / تشبیه ندارد. گزینۀ (
متوسط

مجموعه شعر «مثل درخت، در شب باران» اثر محمدرضا شفیعی کدکنی، شامل  غزل عاشقانه است که در سال  چاپ شده است.  22
سخت

در این دو بیت مانند بیت مورد سؤال بر وفاداري عاشق به عهد و پیمانش و جدایی او از خواسته هاي مادي تأکید شده است.  23
سخت

مفهوم مشترك سایر گزینه ها: اشتیاق شنونده است که سخن را بر زبان جاري می سازد.  24
متوسط

»: رسیدن به معشوق باعث از خود بی خود شدن عاشق می شود.  مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینۀ «  25
سخت

ال + اسم   «ال»ي نفی جنس  26

) صحیح است. با توجه به ساختار باال گزینه ي (
متوسط

«مؤّدبًا» اسمی مشتق، منصوب و نکره است که حالت ضمیر «ُت» در «ُقمُت» را بیان می کند.  27
ترجمه: براي پاسخ گویی به درس مؤّدبانه برخاستم، سپس با اجازة معلّم نشستم.

بررسی سایر گزینه ها:

: أمینًه، مفعول به دوم براي فعل «جعلُت» گزینۀ 
ترجمه: دوستم را براي کارهاي شخصی ام امانت داري قرار دادم تا او را بیازمایم.

: خروجًا: مفعول مطلق تأکیدي براي فعل «خرجت» گزینۀ 
ترجمه: لقمه اي از غذا را خوردم، سپس از خانه خارج شدم.

: فرحًا: مفعول به دوم براي فعل «أعطنی» گزینۀ 
ترجمه: خداي من، به من شادي اي را عطا فرما که از عبادت کردن و اطاعتت غافل نشوم.

متوسط
زیرا حال باید از نظر نوع و عدد با ذوالحال مطابقت کند و تنها گزینه اي که مناسب است "األطفال" می باشد.  28

سخت
: «ال» بر سر «اسم» آمده است. : نیز «ال» نهی است و در گزینۀ  »: ال = نهی است، در گزینۀ  زیرا در این گزینه «ال» براي نفی مضارع است، در گزینۀ «  29

سخت

2

ببیند
فعل گذرا بھ

مفعول و مسند

آتش
مسند

را ھمۀ جھان
گروه مفعول

کھ گرداند
فعل گذرا بھ

مفعول و مسند

چنان
مسند

اورا
مفعول

 آتِش عشق
گروه نھاد

ھستھ آتش

4

1

2

3

234

1

4

1

2

3

12

1

3

4

261356

1

4

1

2

3

123

12

ی
ی نظام جدید 27 د

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

: «ال» بر سر «اسم» آمده است. : نیز «ال» نهی است و در گزینۀ  »: ال = نهی است، در گزینۀ  : «ال» بر سر «اسم» آمده است.زیرا در این گزینه «ال» براي نفی مضارع است، در گزینۀ « : نیز «ال» نهی است و در گزینۀ  »: ال = نهی است، در گزینۀ  : «ال» بر سر «اسم» آمده است.3زیرا در این گزینه «ال» براي نفی مضارع است، در گزینۀ « : نیز «ال» نهی است و در گزینۀ  »: ال = نهی است، در گزینۀ  زیرا در این گزینه «ال» براي نفی مضارع است، در گزینۀ «
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«إنَّ»: حرفی از حروف مشبّهۀ بالفعل است. / «ما»: اسم (إّن) و محلًّا منصوب / «عندك من العلم»: جملۀ صله است و محلی از اعراب ندارد. / «ال یفیدك»: خبر «إّن» و  30
محلًّا مرفوع.

بررسی سایر گزینه ها:

»: « لعّلنی اُدرُك قیمَۀ الوقت!» درست است. ضمیر «ي» با فعل متکلم وحده می آید. گزینۀ «

»: « کأّن بلوَغ اآلمال صعٌب!» صحیح است. گزینۀ «

»: « لیَت أسراَر الکاذب تنکشُف عند الجمیع!» درست است. گزینۀ «
متوسط

فراموش نمی کنیم «ال َننسی»  31

در گزینۀ  «ال یُنسی» یعنی فراموش نمی  شود فعل در صیغه للغائب است و «صادقانه» حال است و باید نکره باشد در صورتی که «الصادقین» معرفه است.

در گزینۀ  «ال َننَس» یعنی نباید فراموش کنیم زیرا «ال» عامل جزم است و فعل نهی می باشد.

در گزینۀ  «لن َننَس» فراموش نخواهیم کرد و «لَن» از حروف ناصبه است بنابراین عامل حذف حرف عله نمی تواند باشد فقط جازمه در فعل ناقص حرف عله را حذف می کنند.
متوسط

ترجمۀ گزینۀ درست: چه اتفاقی افتاد؟ خرافات در طی مرور دوران ها زیاد شد.  32
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

): آیا دینداري امري اکتسابی است در انسان؟ بله آن امري طبیعی است. گزینۀ (

): کجا بودي زمانی که ما به خانه تان آمدیم؟ من ایرانی هستم. گزینۀ (

): چرا در آن مورد از ما سؤال می کنید؟ او با دقت الزم پاسخ را داد. گزینۀ (

،  و  سؤال و جواب مناسبی نیستند. هیچ یک از گزینه هاي 
سخت

تّرجمۀ گزینۀ صحیح: جمرات، حاجیان، طواف کردن، اماکن زیارتی  33
تّرجمۀ گزینه هاي دیگر:

: کوه، باال رفتن، تعّجب کننده، طناب گزینۀ 

: دلتنگ، شیفته، تعّجب کننده، بلند گزینۀ 

:دخترکم، مادرم، پا، پسرکم گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ گزینۀ پاسخ: آن ها به آنچه خدا برایشان آورده است خوشحال نیستند و از او تشکر نمی کنند. َفرحین خبر لیس می باشد و حال نیست.  34
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: دشمنان متجاوزانه به کشورمان حمله کردند. / معتدین حال است. گزینۀ 

: آنها را دیدم که به آرامی نشسته اند / جالسین حال است. گزینۀ 

: پسرم نماز می خواند در حالی که در نمازش خشوع دارد. / جملۀ اسمیه  َو ُهَو خاِشُع  حال است. گزینۀ 
سخت

ترجمۀ عبارت: پدرم در کنار در ایستاده بود هنگامی که برادرم خوشحال وارد شد در حالی که با صداي بلند از معلمشان که با خوش شانسی از تصادف نجات پیدا  35
کرده بود صحبت می کرد.

در عبارت سه حال وجود دارد:  َفِرحًا، و َهَو یتکلَّم بصوٍت عاٍل، محظوظًا. 
ترجۀ گزینه هاي دیگر:

: پنج : چهار                     گزینۀ  : دو             گزینۀ  گزینۀ 
سخت

ترجمۀ عبارت: این ماهی بچه هایش را هنگام خطر می بلعد سپس بعد از برطرف شدن خطر آن ها را بیرون می آورد و دور می شود.  36
ترجمۀ گزینۀ درست: تُخِرُج: بیرون می آورد: فعل مضارع ثالثی مزید، سوم شخص مفرد.

ترجمۀ گزینه هاي دیگر و تصحیح آن ها:

: َتبَلُع: می بلعد، فعل مضارع ثالثی مجرد، سوم شخص مفرد است. گزینۀ 

: صغار: بچه ها، کوچولوها، جمع مکسر است و مفرد آن صغیر است. گزینۀ 

: تبَتِعُد: دور می شود، فعل مضارع ثالثی مزید باب افتعال و سوم شخص مفرد است. گزینۀ 
سخت

ترجمۀ عبارت: تنها خداوند و پیامبرش و کسانی که ایمان آوردند آنانکه نماز به پا می دارند و زکات می دهند در حالی که در رکوع هستند، سرپرست و ولی شما  37
هستند.

تصحیح گزینۀ نادرست:

: یقیمون به پا می دارند، فعل مضارع، ثالثی مزید باب إفعال، سوم شخص جمع (لِلغائبین) گزینۀ 
سخت

ترجمۀ عبارت: خدمتکار غذا را روي حاکم ریخت پس حاکم عصبانی شد و تصمیم به کشتن او گرفت.  38
بررسی گزینۀ درست: َقرَّر: تصمیم گرفت فعل ماضی، ثالثی مزید و از باب تفعیل است.

تصحیح و بررسی گزینه هاي دیگر:

: الّطعام اسم فاعل نیست. گزینۀ 
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ترجمۀ عبارت: تنها خداوند و پیامبرش و کسانی که ایمان آوردند آنانکه نماز به پا می دارند و زکات می دهند در حالی که در رکوع هستند، سرپرست و ولی شما
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: الحاکم اسم فاعل است. گزینۀ 

: غاضبًا خبر اصبح است و نه حال. گزینۀ 
سخت

»: بالفاصله بعد از حروف مشبهۀ بالفعل نباید فعل قرار بگیرد، بلکه باید اسم یا ضمیر بیاید. در گزینۀ «  39
فراموش نکنیم حروف مشبهۀ بالفعل بر سر جمله هاي اسمیه می آیند.

سخت
«إنَّ»: همانا، قطعًا، بی گمان، بی شک / «لَُذو َفْضٍل»: داراي بخشش است / «َعَلی النَّاِس»: بر مردم / «َولَِکنَّ»: ولی، امّا / «أکَثَر النّاِس»: بیش تر مردم / «ال َیْشُکُروَن»:  40

سپاسگزاري نمی کنند.
متوسط

کلمۀ «الُعّمال» جمع مکسِر «العامل  کارگر» و اسمی معرب است و نقش (محّل اعرابی) آن در جمله، مبتدا و اعرابش مرفوع است.  41

»: (مؤنث - صفۀ) نادرست اند. »: (مبنی) و در گزینۀ « »: (مضارع)، در گزینۀ « در گزینۀ «
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:  42

»: دیده شان  دیدگانشان («أعُین» جمع «َعین» است.) گزینۀ «

»: گریه می کنی  چرا گریه می کنی («لَِم»: چرا) گزینۀ «

»: با هم  با شما («َمَعُکم»: با شما)  گزینۀ «
متوسط

«ِانَتِبه»: آگاه  باش، متوجه باش / «أن ال أَحَد یستطیع»: که هیچ کس نمی تواند / «أن یُساِعَدك»: به تو کمک کند / «فی الوصوِل»: در رسیدن / «إلی النَّجاِح»: به موفقیت  43
/ «غیر نفسک»: جز خودت، مگر خودت

سخت

)/ «ال قیمَۀ لَها»: هیچ ارزشی ندارند (رد گزینه هاي  ») / «ُکنُتم َتفتخرون»: افتخار می کردید (رد گزینه هاي  و  «هذه األصنام الّتی»: این بت هایی که (رد گزینۀ «  44

( ) / «ألنَّها عاجزٌة»: براي این که ناتوانند / «قضاء حاجاِتها»: برآوردن نیازهاي خود (رد گزینۀ  و 
سخت

) / «ِمن ِعباَدة األصنام»: از عبادت ) / «حاَوَل»: تالش کرد. / «أْن یُنِقَذ»: که نجات بدهد. / «قوَمه»: قومش (رد گزینۀ  «َولَْنذُکر»: و باید یاد کنیم. (رد گزینه هاي  و   45

( بت ها (رد گزینه هاي  و 
متوسط

«یمشوَن» به معناي «گام برمی دارند، راه می روند» با کلمۀ «یعیشوَن» به معناي «زندگی می کنند» مترادف نیست.  46
تشریح سایر گزینه ها:

»: «نظنُّ» مترادف «تحسُب» به معناي «گمان می کنی، می پنداري» است. گزینۀ «

»: «َتناُول» مترادف «أْکل» به معناي «خوردن» است.  گزینۀ «

»: «حیَّرت» مترادف «أعَجَبت» به معناي «حیران کرد، به تعّجب واداشت» است.  گزینۀ «
سخت

صورت سؤال، حرفی را می خواهد که براي بیان گمان و حدس آمده باشد؛ «کأنَّ: گویی، گویا، مثل این که، انگار» از حروف مشبّهۀ بالفعل و براي بیان حدس، گمان  47
و گاهی تشبیه می باشد. (ترجمۀ عبارت: انگار در چمدان تو یک تبر است اي مسافر!)

تشریح سایر گزینه ها:

»: «أنَّ: که» عبارت قبل و بعد را به هم ارتباط داده است. گزینۀ «

»: «لعلَّ: شاید» براي بیان امید و پیش بینی آمده است. گزینۀ «

»: «یا لیَت: اي کاش» براي بیان آرزو آمده است. گزینۀ «
سخت

) / «التَّماثیِل»: تندیس ها / «یُعَرُف»: (فعل مضارع مجهول): شناخته می شود / «ما»: «ِمْن ِخالِل»: از طریق / «النُّقوِش»: کنده کاري ها، نگاره ها (رد گزینه هاي  و   48

(« چیزي که / «اْهَتمَّْت ِبِه»: به آن اهتمام ورزیده اند / «الّْشعوُب الَقدیَمُۀ»: ملت هاي کهن (رد گزینۀ «
متوسط

»، «ال» اول که قبل از فعل مضارع آمده از نوع نهی صورت سؤال، گزینه اي را می خواهد که در آن دو نوع (نوعاِن) از انواع حرف «ال» به کار رفته باشد؛ در گزینۀ «  49
است و «ال» دوم که بر سر یک اسم وارد شده، از نوع نفی جنس است.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: هر دو «ال» براي منفی کردن فعل مضارع آمده اند و از نوع منفی هستند. گزینۀ «

»: هر دو «ال» بر سر یک اسم آمده اند و از نوع نفی جنس هستند. گزینۀ «

»: هر دو «ال» براي نهی کردن بر سر فعل مضارع آمده اند و از نوع ناهیه هستند. گزینۀ «
سخت

» صحیح است. «إنَّ» تمام جملۀ اسمیۀ بعد از خود را تأکید می کند و منحصر به اسم یا فعل بعد از خود نمی شود، بنابراین گزینۀ «  50
متوسط

با توجه به دو مقدمه فوق می توانیم نتیجه بگیریم که ما و مجموعه پدیده هاي جهان، در پدیدآمدن و هستی یافتن به آفریننده اي نیازمندیم که به ما هستی بدهد و  51
ما را پدید آورد؛ آن آفریننده اي که خودش دیگر پدیده نباشد و هستی در ذاتش باشد. این موجود برتر و متعالی خدا نامیده می شود. 

سخت
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» صحیح است. «إنَّ» تمام جملۀ اسمیۀ بعد از خود را تأکید می کند و منحصر به اسم یا فعل بعد از خود نمی شود، بنابراین گزینۀ «

با توجه به دو مقدمه فوق می توانیم نتیجه بگیریم که ما و مجموعه پدیده هاي جهان، در پدیدآمدن و هستی یافتن به آفریننده اي نیازمندیم که به ما هستی بدهد و

» صحیح است. » صحیح است.4«إنَّ» تمام جملۀ اسمیۀ بعد از خود را تأکید می کند و منحصر به اسم یا فعل بعد از خود نمی شود، بنابراین گزینۀ « «إنَّ» تمام جملۀ اسمیۀ بعد از خود را تأکید می کند و منحصر به اسم یا فعل بعد از خود نمی شود، بنابراین گزینۀ «
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قرآن کریم، اخالق، احکام و همۀ اعمال فردي و اجتماعی مؤمنان را بر مدار توحید قرار داده است. توحید مانند روحی در پیکره معارف و احکام دین حضور دارد و  52
به آن حیات و معنا می بخشد.

متوسط
وقتی به نیازمندي بنّا اشاره کرده ایم پس بی نیازي او را سلب کرده ایم (غنی و حمید)، و اثبات کرده ایم که خود او هم به خدا نیازمند است و این با مصرع «ما  53

چو کوهیم و صدا در ما ز توست» قرابت مفهومی دارد. 
سخت

این بیت از دو مصرعی تشکیل شده است که هر دو به نیازمندي انسان اشاره دارند و گزینه اي که هر دو قسمت آن به نیازمندي انسان اشاره کرده اند تنها گزینۀ   54
است. (سایر گزینه ها اوصاف خدا را بیان می کنند.)

سخت

اگر به این دو مصرع دقت کنید اوًال به بی نیازي خدا و سپس به نیازمندي انسان اشاره دارد که در گزینۀ  هم همین موضوع به چشم می خورد.  55
در سایر گزینه ها این ترتیب به کار نرفته است. 

سخت
معناي دعاي حضرت به شرح زیر است: خدایا لحظه اي مرا به خود وامگذار / وقتی در سوال به خودشناسی اشاره شده یعنی درك فقر انسان نسبت به خدا که در  56

گزینۀ  آمده است. 
سخت

ِ َأْبِغی َربًّا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء»  که توحید در ربوبیت به این عبارتی که در سؤال مطرح شده است به توحید در ربوبیت اشاره دارد و آیه آن عبارت است از  «ُقْل َأَغْیَر اهللاَّ  57
معناست که تنها تدبیر مستقل از آن خداست و مابقی موجودات در سایه خدا و در طول او تدبیر می کنند.

رد گزینه: آیه اي که در دو گزینۀ دیگر آمده است به توحید در والیت اشاره دارد.
سخت

این حدیث دربارة توحید عملی در بعد فردي است که محتواي آن عبارت است از: «تقواي الهی پیشه کنید؛ در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادي ها؛  58
چرا که شما در برابر همه اینها حتی سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعات کنید و از عصیان او بپرهیزید»

متوسط
دقت کنید که کلمه «تمام» باعث خطا بودن گزینۀ  شده است (نمی شود انتظار داشت همه افراد جامعه موّحد باشند.)  59

متوسط
در هر دو آیه ابتدا به هدایت گري خداوند و سپس به انتخاب اختیاري انسان اشاره شده است و از این جهت هر دو آیه با هم ارتباط معنایی دارند.  60

سخت
اعتقاد به خدایی حکیم، که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می کند، این اطمینان را به انسان می دهد که همۀ وقایع و رخدادهاي جهان، تحت یک برنامۀ  61
سامان دهی شده و غایتمند انجام می گیرد و نه اتفاقی و بی هدف. کسی که معتقد به حاکمیت چنین خدایی است، هرچند خودش از شناخت علت بسیاري از حوادث و رخدادهاي جهان عاجز است،

اما مطمئن است که هر حادثه اي هدف معین و مشخصی دارد و از سر تصادف، غفلت یا ندانم کاري رخ نمی دهد.
 قطره اي کز جویباري می رود         از پی انجام کاري می رود

سخت
اینکه گفته شود این توانایی منحصر در زمان حیات ایشان نیست به این معنا است که ما از جسم ایشان درخواست نمی کنیم که با مرگ ایشان این توانایی از ین  62

رود بلکه ما از حقیقت روحانی و معنوي ایشان درخواست می کنیم.
سخت

اینکه غرب با تمام انحرافاتی که دارد در زمینه هایی پیشرفت می کند اشاره به این سنت دارد که هر قوم و فرقه اي که در زمینه اي تالش کند در آن زمینه به  63

پیشرفت هایی دست خواهد یافت و عطاي خود در آن زمینه از ایشان منع نمی شود. با این بیان گزینۀ  صحیح است.
سخت

موفقیت در هر مرحله اي از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به مرحله اي برتر می شود و او را با امتحان هاي جدیدتر روبه رو می کند؛ درست مانند دانش  64
آموزي که با موفقیت در هر امتحانی وارد مرحله اي باالتر از امتحانات می گردد تا به موفقیت نهایی برسد.

دقت کنید که گزینۀ  حدیث است نه آیه
سخت

یک موجود در صورتی در وجود خود نیازمد به دیگري نیست که: «خودش ذاتًا موجود باشد»  65
پدیده: چیزي است که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.

متوسط
گزینه هاي الف و ب و ج بیانگر ویژگی هاي توحید عملی در بُعد فردي است و شخص موحد را توصیف می کند ولی گزینه «د» مربوط به توحید عملی در بُعد  66

اجتماعی است.
متوسط

سبقت رحمت بر غضب: از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همه آنان، چه نیکوکار و چه گناهکار، با لطف و مهربانی رفتار می کند. یعنی حتی آنجا که  67
خداوند بر کسی غضب می کند، باز هم از دریچه لطف و رحمت است.

سخت
یک نکته مهم این است که گاه پیش می آید که انسان هاي نادان «هم چون داعش» به تصور اینکه کار خیر می کنند مرتکب گناهان بزرگ می شوند که به عنوان  68

نمونه می توان وجود جریانات انحرافی و افراطی همچون داعش در اسالم را معرفی کرد که معلول نداشتن معرفت نسبت به خداوند است. 
سخت

69  «افضل العبادة ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته» 
 « تفکروا فی کل شی و ال تفکروا فی دات اهللا» 

پاسخ به این سؤال مستلزم آگاهی از دو حدیث فوق می باشد.
متوسط
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سبقت رحمت بر غضب: از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همه آنان، چه نیکوکار و چه گناهکار، با لطف و مهربانی رفتار می کند. یعنی حتی آنجا که

یک نکته مهم این است که گاه پیش می آید که انسان هاي نادان «هم چون داعش» به تصور اینکه کار خیر می کنند مرتکب گناهان بزرگ می شوند که به عنوان
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ماِء و اَالرِض...: و اگر مردم شهرها (جامعه) ایمان آورده و تقوا پیشه براساس آیۀ  سورة اعراف « َو لَو َانَّ اهَل الُقري آَمنوا َو اتََّقوا َلفَتحنا َعَلیِهم برکات ِمَن السَّ  70

سورة عنکبوت: « َو الَّذین جاَهدوا فینا َلَنهِدَینَُّهم می کردند، قطعا برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین...»، باز شدن درهاي برکات الهی شامل مؤمنان با تقوا در جامعه می شود. براساس آیۀ 
ُسُبَلنا... : و کسانی که در راه ما جهاد [و تالش] کنند، حتمًا آنان را به راه هاي خود هدایت می کنیم»، قطعیت این مفهوم برداشت می شود: هدایت الهی وعده اي است که به انسان هاي تالشگر در راه

خدا داده شده است.
متوسط

آیۀ  «ما َلُهم ِمن ُدِنه ِمن َولیٍّ و ال ُیشِرُك فی ُحکِمِه َاَحداً: به توحید در والیت (حّق تصّرف الهی) و آیۀ  «ُقل َاَغیر اِهللا َابغی َربًّا و ُهَو َربُّ ُکلِّ شیٍء: به توحید در ربوبیت  71
(پشتیبانی و تدبیر خداوندي) اشاره دارند.

متوسط
ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی ماواِت َو اْألَ آیۀ «اهللا الصََّمُد» بیانگر بی نیازي خداوند است که با عرض نیاز دائمی و پیوستۀ موجودات به پیشگاه خدا در آیۀ « َیْسَئُلُه َمْن ِفی السَّ  72

َشْأٍن  : هر آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کنند، او همواره دست اندر کار امري است.» مرتبط است.
سخت

برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارة خدا و قدرت اوست، یعنی تفکر در صفات خدا.  73
طبق آیۀ «نور الّسماوات و االرض»، هر موجودي در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.

سخت
قرآن کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با کلمه اي بیان می کند که در نظر اول براي ما شگفت انگیز می نماید؛ اما پس از تفکر دقیق به معناي آن پی  74

می بریم؛ قرآن کریم می فرماید: «اهللا نور الّسماوات و االرض»
متوسط

اگر کسی دل به هواي نفس (بت درون) سپرده و آن را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان هاي خداوند ترجیح دهد، مصداق آیۀ «أرأیت من اتَّخذ إلهُه  75
هواه: آیا دیدي آن کسی را که هواي نفس خود را معبود خود گرفت؟» قرار می گیرد. برخی از انسان ها، مانند فرعون که «أنا ربُّکم االعلی» می گفت و خود را پروردگار بزرگ مردم معرفی می کرد

(روحیۀ تفرُعَن)، خود را مالک دیگر جوامع می پندارند و براي آن ها تصمیم گیري می کنند.
متوسط

پسرش فردا می تواند به سینما برود تا فیلم ببیند، اینطور نیست؟  76

) فعل کمکی این جمله Can است که باید به صورت "منفی" یعنی "Can't" بیاید. توضیح: فاعل این جمله "Her son" است که باید به صورت "he" بیاید (رد گزینه  و 
متوسط

من عاشق جک بودم. افسوس که او مجبور به ازدواج با آن زن بد بود.  77

: درصد گزینۀ 

: بستن گزینۀ 

: افسوس گزینۀ 

: شعر گزینۀ 
متوسط

من نمی دانم که چگونه از تلفنم استفاده کنم. من در مورد تلفنم نیاز به توصیه دارم.  78

: توصیه، پند گزینۀ 

: دفاع کردن گزینۀ 

: حافظه گزینۀ 

: عملکرد، نقش گزینۀ 
سخت

گزینۀ  که براي انسان نمی آید.  79

چون جمله حالت مفعولی دارد who و whom هر دو می توانند استفاده شوند، منتها گزینه هاي  و  هر دو ضمیرهایی دارند که به girl برمی گردند و باعث غلط شدن آن ها شده است.
سخت

با توجه به اسم غیر جاندار گزینۀ صحیح از بین  و  انتخاب می شود.  80
جمله ساختار مجهول دارد چون می گوید ماشین ها ساخته می شوند.

سخت
معنی جمله: اگر میا در دانشکده عملکرد خوبی داشت، والدین او شرمنده نمی شدند.  81

شرطی نوع دوم

سخت
جنگ جهانی دیگر فراتر از حد تصور خطرناك خواهد بود. برخی معتقدند که باعث ویرانی کل زندگی بشر در روي زمین خواهد شد.  82

. کل

. فرضی

. نامرئی

. ابرانسان
سخت

ساختار گزینه هاي  و  که غلط است.  83

دقت کنید گزینۀ  اگر می خواست won را منفی کند باید آن را به صورت didn’t win می نوشت!!
متوسط
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آنها قادر به تولید دوباره نتایج آزمایش اول نبودند.  84

. قرارداد بستن

. مورد تاکید قرار دادن

. دوباره تولید کردن

. تبادل کردن
سخت

معنی جمله: ما به موقع به ایستگاه نخواهیم رسید اگر ما زود کار را ترك نکنیم.  85
معنی لغت soon: به زودي

متوسط
شرطی نوع دوم  86

معنی جمله: اگر ما وقت به اندازة کافی داشتیم، می توانستیم در بین راه مري رو هم مالقات کنیم.
متوسط

اولین فضانورد آمریکایی که به دور زمین چرخید، جان گلن بود که سه بار در فوریه  به دور زمین سفر کرد.  87

. پیشنهاد دادن

. دسترسی داشتن

. سفر کردن

. چرخیدن
سخت

آپارتمان هاي زیادي در طول  سال گذشته براي کارمندان تنگدست (فقیر) ساخته شده است.  88
عبارت during the last / past همیشه نشانۀ ماضی نقلی است.

متوسط
نام تجاري موفق و بازاریابی نوشیدنی جدید در حال حاضر فروش را باال برده و سود را افزایش داده است.  89

 – تعلق

- هویت

- کمیت  
متوسط

در مناطق مختلف هند، هندوها خدایان مختلفی را پرستش می کنند و جشنوارهاي مذهبی متنوعی برپا می کنند.  90

-متشکر ، سپاسگزار

- بین المللی  

- مشتاق
سخت

همان سال او همچنین جایزه مدرك کارشناسی ارشد  ، بزرگترین افتخار که توسط جشنواره فیلم بین المللی سانتا باربارا ارائه شده بود را دریافت کرد.  91

- شکست، ناکامی

- عالقه  

- راه حل
سخت

شب گذشته یک تصادف را دیدم که فردي براي (ارسال) آمبوالنس تماس گرفت، اما هیچکس مجروح نشد، بنابراین آمبوالنس نیاز نشد.  92
سخت

هوا در صحرا خیلی گرم است، این طور نیست؟  93
سخت

ورزش نه تنها فشار خون را پایین می آورد، بلکه احتماال ( از شما ) در مقابل حمالت قلبی محافظت می کند.  94

- باال بردن

- اختصاص دادن 

- تشخیص دادن
متوسط

تعدادي از مردم پس از تظاهرات در پایتخت صربستان، بلگراد دستگیر شده اند. (ماضی نقلی)  95
متوسط

وقتی آنجا بودم، متوجه شدم که دیگر افراد براي چاي به خانه شان رفته بودند، اما من مجبور شدم به مدت دو ساعت در اطراف زمین ورزش بچرخم (بروم).  96
سخت

سینا خیلی عاقالنه حزب را ترك کرد قبل از اینکه همۀ مشکالت شروع شود.  97
سخت

به نظر می رسد توانایی ارتباطی نهنگ بسیار توسعه یافته است.  98
سخت

او یک ماسک پوشیده بود که او را شبیه میکی موس کرده بود.  99
سخت
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ترجمۀ جمله: «ناگهان انبوهی از دور ترنی خاطرات در تصّوراتش پدیدار شد و او به یاد ایامی افتاد کع نخستین بار عاشقش شده بود.»  100

) شرط گزینۀ 

) ترکیب گزینۀ 

) تصّور، تخیّل گزینۀ 

)موقعیت گزینۀ 
متوسط
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