
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم 11 بهمن

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

در متن زیر، به ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟  1
«منظور از نشانه، هر موضوع محسوسی است که بتواند در ذهن، تصّور موضوعی غایب یا نامحسوس را ایجاد کند چنان که دود، نشانه ي آتش است و

چراغ قرمز ، نشانه ي خطر و منع عبور می باشد.»

پنجاه و سه – چهل پنجاه و سه – سی و نه پنجاه و دو – چهل پنجاه و دو – چهل و یک

درمتِن  « بیان کن دوستِی دو تن که به تضریب شریري خاین، بناي آن َخلل پذیرد. گفت: بازرگانی بود و او را فرزندان در رسیدند و از کسب و  2
حرفت اعراض نمودند و دست اسراف به مال او دراز کردند. پدر مالمت ایشان واجب دید و گفت: اهِل دنیا طالب فراخی معیشت و رفعت منزلت و
رسیدِن به صواب آخرت هستند و چنان انفاق کنند که به صالح معیشت و رضاي اهل و توشه ي آخرت پیوندد و صیانت نفس از حوادث آفات، آن قدر که

در امکان آید.»  چند غلط امالیی هست؟

سه یک چهار دو

امالي چند کلمه در عبارات زیر، غلط است؟  3
بر تعذیب حیوان اقدام روا ندارند مگر جاهالن که علم اصحاب ظاللت از ادراك مصالح بر اطالق قاصر است و حجاب جهل احراض سعادت را مانعی ظاهر،
و بباید دانست که هر کرداري را پاداشی است که هر آینه به ارباب آن برسد و به تأخیري که درمیان افتد مغرور نشاید بود. اگر چه در عاجل توقّفی رود،

عذاب آجل بی شبهت منتظر و مترّسد باشد.»

سه چهار یک دو

کدام بیت با بیت:  «دود اگر باال نشیند کسر شأن شعله نیست          جاي چشم ابرو نگیرد، گرچه او باالتر است» ، ارتباط معنایی دارد؟  4

هم بدان چشم کهتري منگر  کهتري را که مهتري باید          

همه بیگانگانش خویش گردند  چو دولت خواهد آمد بنده اي را          

که ناکس کس نمی گردد بدین باالنشینی ها  من از روییدن خار سر دیوار دانستم          

کان سر که خاك راه شد از آسمان گذشت    مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود          

در عبارت  « با هزاران سوزش فراغ و آرزومند اشتیاق، شرح واقعه ي حایل به کدام زبان داده شود که شّدت صدمت و صولت سطوِت آن راه  5
عبارت بسته است. اگر چه جدایی روح و بدن اَلمی عظیم است اّما لّذات و حصول درجات، ارواح را موقوف است نه اشباح را، و روح را در زنداِن محن

شادمان بودن ُمحال است. »  چند غلط امالیی وجود دارد؟

یک دو چهار سه

این شعر صائب«رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند / از نکهت خود نیست به هر حال، جدا گل» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد ؟  6
( آزاد پزشکی – 81 )

بت پرستی کی کند گر برهمن بیند مرابلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا

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

دهان جز به لولو نکردند بازصدف وار گوهرشناسان راز  

هر که خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرادر سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل

یک

این شعر صائب«رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند / از نکهت خود نیست به هر حال، جدا گل» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد ؟  
–( آزاد پزشکی –( آزاد پزشکی – 81 )
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7  در عبارت زیر چند غلط امالیی هست ؟
در میان سیل هاي مهیب راه می پیماییم و به قریه اي محّقر می رسیم . این بنا از حیث قرابت با اهرام مصر برابري می کند ، اما دست زمان هنوز نتوانسته
است آن را محو و نابود سازد . اساسه و همراهان خود را در کاروانسرایی گذاشتیم . سر دیوارها به دّقت حّجاري شده و بر روي آنها با خطوطی برجسته

کتیبه هایی حک شده است .»

چهار سه دو یک

کدام گزینه «متمم اجباري» الزم ندارد؟  8

ترسیدن گنجاندن دیدن چسباندن

آرایه هاي «تضاد، اسلوب معادله، تلمیح، کنایه» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  9
الف) پردة خار است اگر دارد گلی این بوستان

ب) دل رمیده گل از روزگار می چیند
ج) آن که در جام  خضر آب بقا ریخته است

د) پردة چشم غزال است سیه خانۀ او

نوش این محنت سرا آهن رباي نشتر است 
نشاط روي زمین از غازل صحرایی است

به لب تشنۀ ما زهر فنا ریخته است
آن پریزاد که راه دل مجنون زده است

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

10  در کدام گزینه براي ساختمان مطرح شده، مثال نادرست آمده است؟

اسم + بن مضارع  صفت: وطن خواه / هیجان انگیز / بیابان گرد / راهنما صفت + بن مضارع  صفت: زودگذر / دیریاب / زودرس / نوآموز

صفت / قید + بن مضارع  اسم: باالپوش / زیرگذر / زودپز / باالبر صفت + اسم  صفت: رادمرد / باالبلند / زیردست / سفیدپوست

موضوع یا نوع آثار در کدام گزینه، تمامًا درست نیست؟  11

خوشه هاي خشم، آدم ها و خرچنگ ها: پایداري و مقاومت رستم نامه، اسکندرنامه: قّصه هاي عامیانه

تحفۀ الُنّظار و غرایب األمصار، األیّام: زندگی نامه صفیر سیمرغ، به سوي اصفهان: سفرنامه

مفهوم بیت: «چه چشم پاسخ است از این دریچه هاي بسته ات     برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند» از کدام ابیات برمی آید؟  12
 بسیار جهد کردم و کنعان نیافتم الف) در مصر انتظار چو یوسف بمانده ام

 دوخته ام به راه تو دیده نیم باز را ب) مردم و حسرتم همان از تو امید نگسلد
 که گوید که بار آورد شاخ بید؟ ج) به نابودنی ها مدارید امید

 این داغ ناامیدي بر انتظار من چه؟ د) دادم به باد عمري در انتظار روزي
 یافت مقصود و برون آمد ز بند انتظار ه) منتظر بود این سعادت را جهان از دیر باز

ج - د - الف ب - ج - هـ  الف - د - هـ   الف - ب - ج

بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟  13
 گهواره بصیرت مردان نهفته است» «در تنگناي سینه حسرت کشیده ام

 بجست و در دل مردان هوشیار آید  ز چرخ عربده جو بس خدنگ تیر جفا

 سینه اي نیست که گنجینه اسرار تو نیست  گرچه در ناف صدف بحر نگردد مستور

 دست خود بوسد کسی کز خاك بردارد مرا  گوهر شهوارم اما زیر پا افتاده ام

 به اسرار ناگفته لطفش خبیر  بر احوال نابوده علمش بصیر

مفهوم کدام بیت با عبارت «اگر خواهی که به ما رسی، خود را بر در بگذار و  درآي.» قرابت دارد؟  14

 این پنج روزه عمر که مرگ از قفاي اوست  بگذار هر چه داري و بگذر که هیچ نیست 

 زین آلم تا زنده ام خو.د را مالمت می کنم     ناوکش از جان گذر کرد و نگردیم هالك

 نشسته ام لب جویی و آب می گذرد  به چشم خود گذر عمر خویش می بینم

 حایل نمی باشم دمی، عشق این تقاضا می کند  برداشتم خود را ز پیش دیگر میان او و خویش
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ی نظام قدیم 11 بهم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
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21   عین المناسب للفراغ:   یدافع .... عن المظلومین

 مسلمو العالم مسلمی العالم مسلمون العالم المسلمون العالم

22  میز نائب الفاعل فی الجملۀ التالیۀ:  
نْفاِقه  لَْم نُْبَعْث لََجْمِع الماِل َو ِانَّما بُِعْثنا ِالِ

 نا - نا نا - نحُن نحُن - نا نحُن - نحُن

الباُت َاْن َیْجَتِهْدَن فی َسبیل النَّجاح  23  مّیز نوع اعراِب (َیجَتِهْدَن) : حاَولت الطِّ

منصوب تقدیري منصوب اصلی منصوب محّلی منصوب فرعی

کدام دو بیت با یک دیگر تناسب معنایی ندارد؟  15

 وگرنه نشانه ي مستی کم از جوانی نیست  ز شرم موي سفید است هوشیاري من
 این رشته را به نقد جوانی خریده ام  موي سپید را فلکم رایگان نداد 

   اگر نه بر درخت تر، کسی تبر نمی زند  نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست
  اصل و فرعش چون قلم سر تا به پا باید زدن  هر درختی کاو ندارد میوه ي شیرین به شاخ

 وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده ام   از جام عافیت می نابی نخورده ام 
  هم چو آه بیدالن سطري به خون آلوده ام  از کتاب آرزو بابی دگر نگشوده ام 

 هم چون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم  بی زلف سرکشش سر سودایی از مالل 
 هم چون بنفشه سر به گریبان کشیده ام  با یاد رنگ و بوي تو اي نوبهار عشق

نام اثر دیگر پدیدآورندگان آثار «از زبان برگ، صفیر سیمرغ، نخستین نغمه ها، مطلع الّشمس» در کدام گزینه آمده است؟  16

صور خیال در شعر فارسی- جام جهان بین- سیاه مشق – خیرات الحسان شبخوانی – آن روزها – سایه ي عمر – مرآه البلدان

از بودن و سرودن – دیدار صبح – دستچین – تاریخ منتظم ناصري  بوي جوي مولیان- آواها و ایماها – تاریخ فردریک کبیر

مفهوم کلی دو بیت با یکدیگر تقابل دارد؟  17
اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی  زند الف- نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست 

تبر پیوند اینجا با درخت بارور دارد ب- اگر برگ و بري داري ز خود بفشان که پیوسته
نه جور اّره کشیدي و نی جفاي تیر ج- درخت اگر متحرك شدي ز جاي به جاي

بر نگه دارد درختان را ز آتش و ز تبر د- جانت را دانش نگه دارد ز دوزخ همچنانک

الف - ب ب - ج ج - د الف - ج

نقش کلمات مشخص شده در همه ي ابیات به جز بیت .................. درست است.  18

 زاهدان را رخنه در ایمان کنند (مفعول)  شاهدان گر دلبري زین سان کنند

 گلرخانش دیده نرگس دان کنند (مسند) هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد  

 هر چه فرمان تو باشد آن کنند (نهاد) عاشقان را بر سر خود حکم نیست     

 قدسیان بر عرش دست افشان کنند (مضاف الیه)  یار ما چون گیرد آغاز سماع

اگر بخواهیم شعر «نازك آراي تن ساق گلی/ که به جانش کشتم/ و به جان دادمش آب/ اي دریغا به برم می شکند» را بازگردانی کنیم، واژه هاي  19
اول و دوم به ترتیب در کدام گزینه می آید؟

تن، ساق گل ساق گل، نازك آراي تن، نازك آراي اي دریغا، تن

در متن «یک روز که خسرو زنگ قرآن، در شهناز شوري به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در ایواِن دراز از بِر کالس ها رد می شد، آواز خسرو را  20
شنید. وارد کالس شد و به میرزا عباس عتاب کرد که این تالوت قرآن نیست. آوازخوانی است!» مسنِد چندمین جمله، به لحاظ ساختاري «مشتق - مرّکب»

است و چند واج دارد؟

هفتم - نه ششم - هفت   چهارم - پنج اول - نه 
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عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

 المسلمون العالم

 نحُن - نحُن

منصوب تقدیري
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24  عّین ما لیس فیه العدد الترتیبی:

ا؛ و أخیراً جئت بالکتاب إلی البیت فی المّرة السادسۀ؛  راجعت إلی المکتبۀ خمس مّرات ألخذ کتابًا خاصًّ

 فبدأت بقرائته مّرتین ولکّنی ما فهمته حّتی فی المّرة الثانّیۀ؛ و بعد أن تأمّلت فیه کثیراً و فی المرحلۀ العاشرة، فهمته جیًّدا!

25   عّین الصحیح فی البناء للمجهول:

ر الطالبات ...   درسُت حّتی اآلن أکثر من خمسۀ کتب قّیمۀ!: ُدِرست حّتی اآلن أکثر من ... ر المعّلمات الملتزمات الطالبات الضعیفات فی الصّف!: لن ُتَحقَّ   لن ُتَحقِّ

   َیعرف العقالء األصدقاء عند المصاعب!: ُیعِرف األصدقاُء ... َیرفع المسلمون رایۀ اإلسالم فی العالم!: ُیرِفع رایُۀ ... 

عّین الخطأ فی البناء للمجهول:  26

یرشد المؤمن المسلمات فی الحیاة   ُترشد المسلمات فی الحیاة! نکتب الّدروس بعد الوصول إلی البیت    ُیکتب دروسًا بعد الوصول إلی البیت!

اشاهد الّسماء کّل لیلۀ  ُتشاهد الّسماء کّل لیلۀ! تکرم الّضیف اُالّم فی البیت   ُیکرم الّضیف فی البیت! 

ا للمجهول: 27  «.................. جائزات کّل عام للمجتهدین فی المدارس». عین للفراغ فعًال مبنیًّ

یقّدمون  یقّدمن تقّدم   قّدم 

28    عّین النعت جملًۀ:

 هلک من لیس له حکیم یرشده!   ال خیر فی  وّد اإلنسان المتلّون!

 ذهبت الطالبۀ فرحۀ إلی المدرسۀ!   هذا هو الّظبی الّذي فتُّشت عنه طول النهار!

 29

 «هیچ کاري براي انسان غیرممکن نیست؛ پس اگر هدفی داشته باشی می توانی با تالش خود بدان برسی!»: عین الصحیح فی التعریب:

 ال عمل غیرممکن لإلنسان؛ فإن کان لک هدف تستطع أن تصل إلیه بجّدك! یمکن الحصول علی کّل عمل لإلنسان، فإذا عندك هدف تصل إلیه باجّد!

 ال یکون کّل عمل محاًال لإلنسان، عندما یرید اإلنسان أن یصل إلی هدف یستطیع بالجّد! لیس کّل العمل غیرممکن لإلنسان، ألنّه عندما کان لک هدف فتستطیع الحصول علیه بالعمل!

30  عّین الصحیح فی الترجمۀ:

 ما کان یعلم اإلنسان منذ القدیم أّن القمر کوکب هامد: آن چه انسان از قبل می دانست این بود که ماه ستاره اي سرد است.

 قد ألّفت رسائل مختلفۀ فى جمیع المجاالت العلمیۀ: رساالت مختلفی در تمام عرصه هاي علمی تألیف شده است.

 من یلعق صبراً یبلغ المجد!: هر کس صبر را پیشه ي خود کرده به مجد و بزرگی می رسد!

 علم أّن اُختى ذات أفکار رائعۀ!: خواهرم دانست که من صاحب افکار جالبی هستم!

31  عّین الخطأ فی ٍاعراب المضارع: 

 إن َیسراإلنسان علی الصراط المستقیم فلن یخسر أبداً!   إن ُتعلن المدرسه موعد االمتحانات َیسَع الّتالمیذ سعیًا کثیراً!  

 من َینسی اهللا فی لحظات حیاته فال یتقّدم فی اُمور الّدنیا و االخرة!   إن تستمعوا الکالم الحّق و تعلموا به فی حیاتکم یفتح اهللا أبواب رحمته علیکم!  

32  عیِّن المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ : 
  عّین ما لیس فیه الوصف واإلضافۀ معًا:

 نجح الّطالب الّذین شارکوا فی الّسباق العلمّی!  کتبُت فی مقّدمۀ رسالتی مباحث اقتصادّیۀ ! 

ُد و َتطیر!   اإلنسان الکسالن لن یقدر أن ینجح فی حیاته!   جلّست فوق الشجرة عصفور ُتغرِّ

33  عیِّن الخطأ فی الفعل (أسلوب الّشرط):

  إن َیَدق اإلنسان طعم الّصعوبۀ یدرك قدر الّسعادة!  من أراد الوصول إلی الغایۀ یسع فی طریقه سعیًا کثیراً! 

 من یطلب الحسنات لآلخرین یري ثمرة عمله فی المستقبل!  إن یحن وقت االمتحان ندُع زمالتنا أن یهّیئوا أنفسهم ألدائه! 

34  عّین «الیاء» عالمُۀ للّنصب:

مین الوالدین و ُهما قد َتحّمال صعوبات کثیرة لتربیتک منذ الطفولّیۀ؟   کّل عام یشکر الطّالب جمیع المعلَّمین بسبب جهدهم الکثیر طوال الّسنۀ الّدراسّیۀ!  لَم ال ُتکرَّ

 َیجب علینا أن نَحترم قوانین اْلمجتمع لیکون بالدنا سعیداً!  نَحن َمحرومون لکن هو ال ینظر إلی حال اْلمحرومین و اْلمساکین! 
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  اإلنسان الکسالن لن یقدر أن ینجح فی حیاته! 

ً من أراد الوصول إلی الغایۀ یسع فی طریقه سعیًا من أراد الوصول إلی الغایۀ یسع فی طریقه سعیًا کثیراً! 

ّ زمالتنا أن یهّیئوا أنفسهم ألدائه!  زمالتنا أن یهیئوا أنفسهم ألدائه!  زمالتنا أن یهیئوا أنفسهم ألدائه! 

ّال صعوبات کثیرة لتربیتک منذ الطفولّیۀ؟ ال صعوبات کثیرة لتربیتک منذ الطفولیۀ؟ ال صعوبات کثیرة لتربیتک منذ الطفولیۀ؟ 
مساکین! محرومین و المساکین! محرومین و اْلمساکین!  ْحرومون لکن هو ال ینظر إلی حال اْلمحرومین و الحرومون لکن هو ال ینظر إلی حال المحرومین و الحرومون لکن هو ال ینظر إلی حال اْل
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35  عّین ما لیس فیه عالمۀ فرعّیۀ لإلعراب:

 فی الّصالة نطلُب من اهللا أن یغفر الّذنوب لنا و یکفر عّنا سّیئاتنا!  قد أوصانا األئّمۀ (ع) أن نُحُب المساکیَن و نُنفق علیهم بیدینا! 

 عندما تنظر إلی مناظر جمیلِۀ من الطبیعۀ علیک أن نفکر فی عظمۀ الخالق!  یعرف الجمیع أّن الکسالن أن یکون أفضل الّطالب فی صّفه عادة! 

ا: 36  فی أّي عبارة إعراب الفاعل لیس محلیًّ

 هؤالء الّتالمیذ مشغولون دائمًا بِما ُیعّلمهم معّلمون فی الصّف!  ساعدنی فی دروسی من هو درسه أفضل مّنی! 

! لِماذا َتمنعیننی من الّلعب مع أصدقائی فی الّساحۀ؟!   ماذا فعلت حین سلم علیک ذلک الفقیر؟!  یا اُمِّ

عّین الّصحیح فی اسم الّنواسخ و خبرها:  37

 ما کان فی بیت صدیقی مصباحًا.  المتکاسلۀ یصبح نادمۀ. 

 األشخاص ناجحون ماداموا مجتهدون.  کانت هؤالء الّطالبات موفقاٍت. کانت هؤالء الّطالبات موفقاٍت.

38   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
 عّین ما لیس فیه الخطأ:

 أنصتوا له لتفهمون کالمه و ُتدرکوا عمقه!  لیتکم تعلموا قدر حیاتکم حّتی تمتعوا بمواهبها! 

 نحن نحاول کثیراً حتّی نکتسب مراحًال عالیۀ فی دراستنا!  علیکّن أن ُتحافظن علی کرامۀ بالدکّن مادمتّن قید الحیاة! 

عّین اسم النواسخ عالمۀ إعرابه فرعّیۀ:  39

أخاف من البقر الوحشّی فیکون له قرنان و لکن لیس له عقل!  إّن اُّمی تعطف فی کالمها دائمًا فأصبح الحنان صفتها الدائمّیۀ! 

علینا أن نحافظ علی علمنا بجّد بأّن النسیان آفۀ للعلم!  إّن العطشان یتمّنی الماء ولو قلیًال حین یشتّد علیه العطش! 

40  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
 عّین جوابًا فیه الوصف و اإلضافۀ معًا:" 

الّتواضع نعمٌۀ ال ُیحَصُد علیِه! ًة فی نفسی ُتبِعدنی عن الکَسل! وجدُت ُقوَّ «ُکّل شیء هالٌِک إّال وجَهه» «إنّا َزّینا الّسماء الّدنیا بزینٍۀ الکواکِب»

کدام مورد، مقّدمه ي مفهوِم «هرکس رباخواري را ادامه دهد با خدا و رسول او (ص) اعالن جنگ کرده است»  می باشد؟  41

 ان تقرضوا اهللا قرضًا حسنًا یضاعفه لکم و یغفرلکم ... و ما ءاتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فالبربو عند اهللا ...

 یا ایها الذین امنوا اّتقوا اهللا و ذروا ما بقی من الّربا ان کنتم مومنین ... ان المصّدقین و المصّدقات و اقرضوا اهللا قرضًا حسنًا یضاعف ...

فراموشی مرگ و زندگی برتر از توّجه در مفهوم کدام آیه به دست می آید؟  42

  ُقل هل ننّبئکم باَألخسرین اعماًال الّذین َضّل سعُیهم فی الحیوة الّدنیا و هم َیحسُبون اَنّهم ُیحسنون ُصنعًا

تهم الحیوُة الّدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا   و الّذین اّتخذوا دیّنهم لهواً و لَعبًا و َغرَّ

  اولئک الّذین کفروا بآیاِت ربهم و لقائه َفَحِبَطت اَعمالُهم فال نقیم لهم یوَم القیامۀ وزنًا

  اِّن الّذین َالیرُجون لِقاَءنا و رضوا بالحیوة الّدنیا و اطمأنّوا بِها والّذین هم عن آیاِتنا غافلون

محّل تحّقق عباراِت: َفِنعم اجر العاملین، الّذین تتوّفاهم المالئکۀ ... ُادخلوا الجنُّۀ بما کنتم تعملون و  فبئَس َمثوي المتکّبرین (به ترتیب)، عالِم  .................. ،عالِم  43
.................. وعالِم .................. می باشد.

برزخ – رستاخیز – برزخ برزخ – بزرخ – رستاخیز رستاخیز – برزخ – رستاخیز رستاخیز – رستاخیز – برزخ

در آیه ي ولتکن منکم امۀ .................. گروهی ار مؤمنین را موظف به انجام چه کاري در جامعه می نماید؟  44

خدمت به مردم جهاد و مبارزه تولّی و تبّري امر به معروف و نهی از منکر

با توجه به آیه ي شریفه ي   ولقد کرمنا بنی آدم ...    یکی از راه هاي حفظ جایگاه منزلت انسان ..................  است به دلیل .................. می باشد.  45

به دنبال کسب فضائل اخالقی -   و رزقناهم من الطّیبات دوري کردن از حرام خوري -  و رزقناهم من الّطیبات

دوري کردن از حرام خوري -  و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا به دنبال کسب فضائل اخالق-   و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا
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– رستاخیز – رستاخیز – برزخ –برزخ –برزخ –

خدمت به مردم

   یکی از راه هاي حفظ جایگاه منزلت انسان ..................  است به دلیل .................. می باشد.

ّو رزقناهم من الطّیباتو رزقناهم من الطیباتو رزقناهم من الطیبات

و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا
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با توجه به آیه ي شریفه ي  قل هل ننبئکم باالخسرین اعماًال زیان کارترین مردم کسانی اند که .................. و آیه ي شریفه ي .................. فرجام  46
زندگی دنیا بدون توجه به آخرت را ترسیم می کند.

 الّذین ضّل سعیهم فی الحیاة الدنیا.... - اولئک مأواهم الّنار بما کانوا یکسبون

 و الّذین هم عن آیاتنا غافلون... - اولئک مأواهم الّنار بما کانوا یکسبون

 الّذین ضّل سعیهم فی الحیاة الدنیا.... - فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامۀ وزنًا

 و الّذین هم عن آیاتنا غافلون... -فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامۀ وزنًا

قرآن کریم می فرماید: «هر یک از موجودات جهان داراي ساختار منظم ویژه ي خود است» کدام آیه شریفه اشاره به این جمله دارد؟  47

َماَواِت َواَألرَض بِالَحقِّ ِإنَّا ُکلَّ َشیٍء َخَلقَناُه بَِقَدٍر ُ السَّ ِ الَِّذي َأتَقَن ُکلَّ َشیٍء  َخَلَق اهللاَّ  َربََّنا َما َخَلقَت َهَذا بَاِطًال" ُصنَع اهللاَّ

ِ الَِّتی َفَطَر النَّاَس َعَلیَها مستفاد نمی گردد؟ از عبارت ِفطَرَت اهللاَّ  48

خداوند دین را فرستاد تا انسانها با عمل به آن استعدادهاي فطري خود را شکوفا کنند.

خداوند دین خود را بر پایه ي فطرت الهی انسان تنظیم کرده است.

 فطرت اهللا همان فطرت خداآشناست

حرکت در مسیر حرکت در مسیرالهی فطرت است

49  از دیدگاه امام علی (ع) در خطبه ي 90 نهج البالغه ، ترتیب خلقت مخلوقات در کدام گزینه درست بیان شد؟

اندازه هاي متناسب – نظم مشخص – هدف مشخص مقیاس – اندازه هاي متناسب – نظم مشخص

نظم مشخص – مقیاس – هدف مشخص مقیاس – نظم مشخص – اندازه هاي مخصوص

با دقت در آیه ي شریفه ي کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و تومنون باهللا کدام مفهوم  مستفاد می گردد ؟  50

ایمان به خداي یگانه معلول اجراي نظارت همگانی به  صورت جامع و کامل است .

یکی از اهداف امام حسین (ع) اجراي نظارت همگانی در میان امت خود بوده است .

اجراي پیشگیري از گناهان دلیل مهم برتري امت مسلمان است .

مصونیت از افراط و تفریط در فرایض الهی علت بهترین امت بودن مسلمانان است .

طبق آیه ي شریفه ي  و اذا سالک عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان .....  کدام مفهوم درست بیان شد.  51

پذیرش دعوت معلول هدایت و ارشاد است. هدایت و ارشاد معلول پذیرش دعوت و ایمان به خداست.

هدایت و ارشاد علت پذیرش دعوت و ایمان به خداست. ایمان به خدا علت پذیرش دعوت و هدایت و ارشاد است.

پاسخ به این سؤال که «آیا توّکل سبب تنبلی می شود یا تحّرك؟» از دقّت در کدام آیه ي شریفه مفهوم می گردد؟  52

  «و توّکل علی الحّی الّذي ال یموت و سّبح بحمده و کفی به بذنوب عباده خبیراً»   «الیس اهللا بکاف عبده» 

  «ان ارادنی اهللا بضرٍّ هل هّن کاشفات ضّره...»   «فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوّکل علی اهللا» 

این که برخی می گویند: «قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به احکام ضرورتی ندارد»، در واقع بر خالف نص صریح قرآن عمل کرده اند که  53
می فرماید: ..................

  «قد کانت لکم أسوًة حسنًۀ فى ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم أنا براء منکم»  «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا»

  «و من الناس من یتخذ من دون اهللا أندادا یحّبونهم کحب اهللا»  «ال تجد قوما یؤمنون باهللا و الیوم اآلخر یواتون من حاة اهللا و رسوله»

آن جا که امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟» فرمود: «چهره و دست تا مچ». این حدیث  54
شریفه بیانگر .................. است که هم مفهوم آن، عبارت قرآنی .................. می باشد.

علت حجاب - «ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفورا رحیما»  حد حجاب - «وال یبدین زینتهّن اّال ما ظهر منها و لیضربن بخمرهّن علی جیوبهّن» 

حد حجاب - «ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفورا رحیما»  علت حجاب - «وال یبدین زینتهّن اّال ما ظهر منها و لیضربن بخمرهّن علی جیوبهّن» 
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ون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا»

 «ال تجد قوما یؤمنون باهللا و الیوم اآلخر یواتون من حاة اهللا و رسوله»

آن جا که امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟» فرمود: «چهره و دست تا مچ». این حدیث  

«ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفورا رحیما» 

«ان یعرفن فال یؤذین و کان اهللا غفورا رحیما» 
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61  The proposal was  .................. by the committee, they didn't like it.

put out come across taken after turned down

62  They found that there was no .................. of work in their own country so they went to another
country.

emergency ability possibility dream

63  Teaching techniques make it possible for the students .................. a foreign language to function
better in any situation.

learn to learning learning who leams

64  Nowadays, computer has surrounded all aspects of our lives so greatly that people heavily rely
.................. to do even a simple thing.

it on them on on them on it 

65  He is very .................. involved in the formation of local libraries.

interchangeably previously mainly actively

66  I was  ..................  with not being chosen for our school basketball team.

avoided damaged provided disappointed

67  Both of the sisters were very active and .................. successful in their chosen career.

artificially similarly willingly smoothly

این که « مسلمانان فقط با مبارزه می توانند رنج و محرومیت هاي مردم فلسطین را برطرف کنند».با کدام آیه ارتباط معنایی نزدیک تري دارد.  55

 «وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باهللا وحده ».  « ال تجد قوما یؤمنون باهللا والیوم اآلخر یوادون من حاد اهللا ورسوله» 

 « ُقل ان کنتم ُتحّبون اَهللا فاّتبعونی ُیحببکُم اُهللا   ومن الناس من یتخذ من دون اهللا أندادا یحبونهم کحب اهللا  

کدام عبارت شریفه ناظر بر حکم قرآنی، براي فردي است که بخواهد توبه کند و از مسیر رباخواري برگردد؟  56

 «فلکم رئوس اموالکم التظلمون والتظلمون»  «واقرضوااهللا قرضًا حسنًا یضاعف لهم ولهم اجر کریم» 

 «لئن اقمتم الّصاله واتیتم الّزکاه وامنتم برسلی وعزرتموهم»  «واقرضتم قرضًا حسنًا الکّفرّن عنکم سّیئاتکم» 

امام علی(ع) درنامه اي به مالک اشتر می فرمایند: «برنامه ي مالیات را به گونه اي رسیدگی کن که به صالح مالیات دهندگان باشد» زیرا ..................  57

آن ها زمانی مالیات می دهند که زمین هایشان آباد باشد. مالیات مایه ي آبادانی جامعه است و براي تامین هزینه هاي حکومت الزم است.

بهبودي و صالح دیگران در صالح مالیات و مالیات دهندگان است. مردم جیره خوار مالیات و مالیات دهندگان و حکومت اند.

مطابق با آیات قرآن کریم، چه کسانی مشمول «فحبطت اعمالهم»هستند؟  58

 «اّن الذین ال یرجون لقائنا»   «و الّذین کفروا عّما انذروا معرضون»   «هو رضوا بالحیاة الّدنیا»   «و هم یحسبون انهم یحسبون صنعًا»  

مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) اگر بچه اي سرمایه اي داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، حکم آن چیست؟  59

اگر بیش از مصرف هزینه هاي ساالنه او نباشد، خمس ندارد. بنابر احتیاط مستحب باي ولّی یا قیّم او خمس آن را بدهد.

بنابر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد. چون به سن تکلیف نرسیده سرمایه و منافع آن خمس ندارد.

حکم نماز و روزة مسافري که در ماه مبارك رمضان پیش از ظهر به محل قصد ده روزه برسد، چیست؟  60

باید نمازهاي پس از آن را تمام بخواند و کاري که مبطل روزه است را انجام نداده، نیت کند و روزة آن روز را بگیرد. 

باید نمازهاي پس از آن را تمام بخواند و اگر پیش از اذان صبح نیت نکرده و قضاي روزة آن روز را به جا آورد.

پس از ان روز، نمازهایش را تمام بخواند و اگر پیش از اذان صبح نیت نکرده و قضاي روزة آن روز را به جا آورد.

در آن روز قصر و پس از آن روز، نمازهایش را تمام بخواند و اگر مبطل روزه انجام نداده، روزه اش را کامل کند.
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65  He is very .................. involved in the formation of local libraries.65  He is very .................. involved in the formation of local libraries.65  He is very .................. involved in the formation of local libraries.

interchangeably

66  I was  ..................  with not being chosen for our school basketball team.66  I was  ..................  with not being chosen for our school basketball team.66  I was  ..................  with not being chosen for our school basketball team.

avoided

67  Both of the sisters were very active and .................. successful in their chosen career.67  Both of the sisters were very active and .................. successful in their chosen career.67  Both of the sisters were very active and .................. successful in their chosen career.

artificially
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68  It is better to stay at home and take good care of yourself. This will .................. your health.

improve reply continue relax

69  In the airport, one can see boards showing arrivals and .................. .

conversation departures compositions agreements

70  Do you have anything .................. this material but cheaper .

similar to afraid of interested in sorry about

71  Her article is a/an  .................. of the methods used in research.

discussion instruction competition observation

72  I have only  .................. started learning French, that’s why I can’t speak it.

recently heavily proudly mentaly

73  Was it possible for those men  ..................  the high mountain?

to climb climbing climb climbed

کدام کلمه از نظر فشار صوت (stress) با سه کلمه دیگر متفاوت است؟  74

repeat fortune people before

75  Four of the forty-five families left the experiment because they found that they couldn't continue
without TV. This sentence means ..................

the experiment lasted for forty-five days. all families liked to live without television.

all families could continue the experiment. not all families could live without television.

76  Most of the families said that in future they would watch only certain programs, and not allow
their lives to be influenced by TV. According to these sentences, families think that ..................

more different channels can help them they have to watch all the programs

TV would not change their lives they want to watch just useful programs

77  "Who looks after your children?" "I myself look .................. ."

them after him after after him after them

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

rocks jobs laughs cats

79  His little brother was responsible .................. breaking the window.

of    on for from

80  “Has the waiter picked up the banana slices on the ground?” “NO, he hasn’t .................. ".   

picked them up picked up them picked it up picked up it

8

ن
ی نظام قدیم 11 بهم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

picked them up
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ـِ / موضوعی / غایب / یا / نامحسوس/ را / ایجاد کند ـِ /  محسوسی / است / که / بتواند / در / ذهن / تصور/ ــــ واژه ها: منظور / از / نشانه / هر / موضوع / ــــ  1
ـِ / عبور / می باشد: 39 واژه ـِ / قرمز / نشانه / ِي / خطر / و / منع / ــــ / چنان / که / دود / نشانه / ِي / آتش / است / و / چراغ / ــــ

ـَ ـِ / موضوع / ي / غایب / یا / نا / محسوس/ را / ایجاد / کن /ــ ـِ / توان/ ـــ َد / در / ذهن / تصور/ ــــ ـِ /  محسوس / ي / است /  /که / ب تکواژها: منظور / از / نشان / ه / هر / موضوع / ــــ

ـِ / عبور / می / باش /ـــ َد: 53 تکواژ ـِ / قرمز / نشان / ه / ِي / خطر / و / منع / ــــ د / چنان / که / دود / نشان / ه / ِي / آتش / است /  /و / چراغ / ــــ
سخت

صواب : ثواب (درست)  2
متوسط

واژه هایی که امالي آن ها نادرست آمده است: ضاللت، احراز و متّرصد  3
سخت

این بیت و بیت پرسش، برتري ماّدي را دلیل واقعی برتري کسی بر دیگران نمی داند.  4
متوسط

واژه هاي نادرست و شکل درست امالیی آنها: فراغ(فراق:دوري، جدایی)، حایل(=هایل:ترسناك)  5
سخت

 6
سخت

- اثاث - غرابت   7
سخت

 8
متوسط

تضاد: بیت  «ج» :  «بقا»  و  «فنا»   9
اسلوب معادله: بیت  «الف» : مصراع دوم در حکم مصداقی براي مصراع اّول است.

تلمیح: بیت  «د» : به داستان لیلی و مجنون اشاره دارد.
کنایه: بیت  «ب» :  «دل رمیده»  کنایه از دل آشفته و پریشان است و  «گل از روزگار چیدن»  کنایه از بهره بردن از روزگار است.

سخت
« باالبلند »  ساخت «اسم+صفت  صفت»  10

توجه:« باال » در واژه ي « باالبلند » به معنی « قد و قامت » است. 
متوسط

« تحفۀ الُنّظار و غرایب األمصار » سفرنامه ي ابن بطوطه است و زندگی نامه نیست./« األیام » اثر دکتر « طه حسین » تصویر زندگی اوست و از بهترین نمونه هاي ،  11
زندگی نامه نویسی معاصر به حساب می آید.

سخت
ابیات ج - د - الف به مفهوم انتظار بیهوده داشتن اشاره دارد که به صورت سؤال مشترك است.  12

سخت
: صاحبان بینش و بصیرت، رنجور و ستم دیده اند. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه ي   13

بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

: فراوانی دل دادگان معشوق گزینه ي 

: ناکامی در عین شایستگی / طلب توجه گزینه ي 

: علّام الغیوبی (غیب دانی) خداوند گزینه ي 
سخت

»: و عبارت صورت سؤال هر دو می گویند که انسان باید خود را فراموش کند و از خود بگذرد. بیت گزینه ي «  14
سخت

»، مفهوم بیت نخست این است که من از شرم پیري، هوشیار هستم که نشانه ي مستی کم از جوانی نیست و در بیت بعد بر حسرت از دست دادن در گزینه ي «  15
جوانی تأکید شده است. 

تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: مفهوم مشترك «نتیجه ي بی ثمري، نابودي است». گزینه ي «

»: مفهوم مشترك «نرسیدن به آرزو» است.  گزینه ي «

»: مفهوم مشترك «اندوهگین بودن» است.  گزینه ي «
متوسط

«صور خیال در شعر فارسی» و «از زبان برگ» از محمدرضا شفیعی کدکنی / «صفیر سیمرغ» و «جام جهان بینی» از محمدعلی اسالمی ندوشن / «نخستین نغمه ها» و  16
«سیاه مشق» از هوشنگ ابتهاج / «مطلع الشمس» و «خیرات الحسان» از محمدحسن خان صنیع الدوله . 

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: کتاب «االیّام» اثر طه حسین را شادروان حسین خدیو جم با نام «آن روزها» ترجمه کرده است. / «سایه ي عمر» مجموعه اشعار رهی معیري است. گزینه ي «

12

1

2

3

4

4

1

2

3

4

1
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«صور خیال در شعر فارسی» و «از زبان برگ» از محمدرضا شفیعی کدکنی / «صفیر سیمرغ» و «جام جهان بینی» از محمدعلی اسالمی ندوشن / «نخستین نغمه ها» و

ام» اثر طه حسین را شادروان حسین خدیو جم با نام «آن روزها» ترجمه کرده است. / «سایه ي عمر» مجموعه اشعار رهی معیري است.
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»: «تاریخ فردریک کبیر» اثر توماس کارالیل است.  گزینه ي «

»: «دیدار صبح» اثري از طاهره صفّارزاده و «دستچین» اثري از سیدعلی موسوي گرمارودي است.  گزینه ي «
سخت

هوشنگ ابتهاج در بیت «الف» معتقد است که من همچون درختی هستم که نه سایه اي دارد و نه میوه اي اگر این درخت افکنده شود سزاست ولی تقابل این معنی  17
در بیت «ب» دیده می  شود که شاعر معتقد است تبر با درختی که برو میوه و برگی دارد پیوند دارد.

سخت
در ایمان زاهدان رخنه کند واژه ي (زاهدان) نقش مضاف الیه دارد چون را در این مصرع (را) فک اضافه است و واژه ي ما قبل (را) فک همیشه نقش مضاف الیه ي  18

دارد.
متوسط

بازگردانی شعر:  19

سخت
ساختمان واژه مسند: آوازخوانی (آواز + خوان + ي): مشتق - مرّکب  20

شمارش واج ها: ء / ا / و / ا / ز / خ / ا / ن / ي  واج
تنها واژة مشتق - مرّکب در متن، «آوازخوانی» ست.

متوسط
21  مسلمو  فاعل و مرفوع با اعراب فرعی «واو» به دلیل اضافه شدن ، نونش حذف شده است.

متوسط
لم نُْبَعْث مضارع مجهول متکلم مع الغیر و نایب فاعل آن ضمیر مستتر نحن  و بُْعِثنا ماضی مجهول متکلم مع الغیر و نایب فاعل آن ضمیر بارز نا می باشد.  22

متوسط
چون فعل مضارع  َیْجَتِهْدَن  به صیغه ي جمع مؤنث غایب و مبنی است ، لذا اعراب آن، محلّی (محًال منصوب) می باشد.  23

متوسط
«خمس» از اعداد اصلی است اما در سایر گزینه ها «" السادسۀ، الثانیۀ، العاشرة» اعداد ترتیبی هستند.  24

متوسط
بررسی سایر گزینه ها:  25

:درسُت  ُدِرَس ( «ُت» فاعل است و حذف می شود و «أکثُر» نائب فاعل می شود) گزینه ي 

: َیْعرَف   ُیْعَرُف األصدقاُء    األصدقاُء : نائب فاعل و مرفوع گزینه ي 

: َیرفُع  ُترَفُع رایُۀ (نائب فاعل با فعل باید مطابقت داشته باشد)  رایُۀ : نائب فاعل و مرفوع و مونث است پس فعل مجهول به صیغه ي  می آید. گزینه ي 
سخت

26  «الّدروس» در جمله ي معلوم، مفعول به است. وقتی فعل مجهول شود  «الّدروس» نقش نائب فاعل را دارد و چون جمع غیرعاقل است، بنابراین فعل متناسب یا آن
 «ُتکَتُب» است یعنی باید به صورت مفرد مؤنث بیاید. همچنین در جمله ي مجهول «ال» در  «الّدروس» حذف شده است و اشتباه است.

سخت
27  «جائزات» نائب فاعل جمله ي مجهول است و جمع غیرعاقل است و فعل متناسب با آن  «تقدم» است که مفرد مؤنث است.

متوسط
: زیرا حکیم نکره است پس جمله بعدش جمله وصفیّه است. گزینه ي   28

: التلّون = حال مفرد است. گزینه ي 

: فرحۀ = حاِل مفرد است. گزینه ي 

: الّذي که موصول است پس از اسم َا ل دار آمده که صفت است.  گزینه ي 
نکته : هنگامی که اسامی موصول بعد از اسم معرفه به (ال)بیایند ، حکم صفت را دارند و باید مطابقت کنند از نظر جنس و عدد.

سخت
) هیچ کاري غیرممکن نیست:  «ال عمل غیرممکن» (با استفاده از ویژگی  «ال» نفی جنس تعریب می شود) / پس اگر هدفی داشته باشی: «فإن کان لک هدٌف»  29
(جمله شرطی است) ( «فإذا»: پس وقتی که (به معناي اگر نیست)) / می توانی بدان برسی:  «تستطع أن تصل إلیه» / با تالش خود:  «بجّدك» (ضمیر  «ك»  ترجمه نشده است و همچنین  «الجد» وقتی

به  «ك» مضاف شود،  «ال» نمی گیرد) 

( ) / در ادامه، جمله شرطی به صورت مخاطب است اما به صورت غایب تعریب شده است و اشتباه است  مانند گزینه ( ) هیچ کاري غیرممکن نیست  مانند گزینه (

( )  «هیچ کاري» به صورت نکره است  «کل عمٌل» / در ادامه، جمله شرطی است  مانند گزینه (
سخت

بررسی  سایر گزینه ها:  30

) «ما کان یعلم»: نمی دانست (ما + کان = ماضی منفی / ماکان + فعل مضارع = ماضی استمراري منفی)

) «من» ادات شرط است و «یبلُغ» فعل شرط  هر کس صبر پیشه کند («پیشه ي خود» صحیح نیست)

نکته: فعل شرط  ترجمه :مضارع التزامی جواب شرط  ترجمه :مضارع اخباري

) فاعل «علم» اشتباه ترجمه شده است و فاعل آن ضمیر مستتر «هو» است  دانست که خواهرم /  «ذات أفکار رائعۀ»: صاحب افکار جالبی است (فاعل «ذات» نیز اشتباه ترجمه شده است)
سخت

زیرا "َینسی" مضارع ناقص و مختوم به حرف علّه است و فعل شرط است و باید مجزوم شود که جزم مضارع ناقص مختوم به علّه ، با حذف حرف علّه صورت می  31
گیرد. یعنی  "َمن َینَس"

 از ادات شرط (جازمه)     مجزوم با حذف عله
سخت

3

4

نازک آرای (اندیشھ و افکار شاعرانھ ام ... ساق گل
3

تن
2

(افسوس)  ای دریغا
1

9

2

3

44

1

2

3

4

2

311

41

1

3

4
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 صاحب افکار جالبی است (فاعل «ذات» نیز اشتباه ترجمه شده است)

ه صورت میه ، با حذف حرف عله صورت میه ، با حذف حرف علّه صورت می ه ، با حذف حرف عله است و فعل شرط است و باید مجزوم شود که جزم مضارع ناقص مختوم به عله ، با حذف حرف عله است و فعل شرط است و باید مجزوم شود که جزم مضارع ناقص مختوم به علّ
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در این عبارت، ترکیب اضافی نیامده است و «الّذین» و «العلمی» صفت می باشند.  32
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «رسالۀ» و «ي» مضاف الیه و «اقتصادیّۀ» صفت است. گزینه «

»: «الشجرة» مضاف الیه و جمله «تَُغرُِّد» صفت است. گزینه «

»: «الکسالن» صفت و ضمیر «ه» مضاف الیه است. گزینه «
متوسط

زیرا «َیري» جواب شرط و باید مجزوم شود و جزم در مضارعی که به «علّه» ختم می شود با حذف علّه صورت می گیرد پس صحیح آن «َیَر» می باشد.  33
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر  34

»: «المعلّمین» مضاف الیه و مجرور با عالمت ظاهري فرعی «یاء» است. گزینه ي «

»: «قوانین» جمع مکّسر است و نقش آن مفعولٌ به و منصوب با عالمت ظاهري اصلی است. گزینه ي «

»: «محرومین» مضاف الیه و مجرور به عالمت ظاهري فرعی «یاء» است و کلمه ي «المساکین» معطوف و مجرور به عالمت ظاهري اصلی است. دقت شود (ین) جمع مکّسر را با جمع سالم گزینه ي «
اشتباه نگیریم.

متوسط
تشریح گزینه هاي دیگر:  35

ـ» است. ـِ »: «سیّئاٍت» مفعولٌ به است و منصوب شدن آن با عالمت جّر « گزینه ي «

»: «َیَدي» اسم مثنی و داراي عالمت اعراب فرعی است. گزینه ي «

ـ» است. ـَ »: «مناظر» اسم غیرمنصرف است و مجرور بودن آن با عالمت نصب «ـ گزینه ي «
متوسط

»: «ت» در «فعلت» فاعل و مرفوع به اعراب محلی است و «ذلک» فاعل فعل «سلّم» است که »: «َمن» فاعل است و مرفوع به اعراب محلی / گزینه ي « گزینه ي «  36

»: «ي» در «تمنعین» فاعل و مرفوع به اعراب محلی است. مرفوع به اعراب محلی است / گزینه ي «
متوسط

«هوالء» اسم «کانت» و محًال مرفوع است. «موفقاٍت» خبر «کانت» و منصوب با عالمت اعراب فرعی است. زیرا جمع مونث در حال نصب با کسره می باشد.  37
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «مجتهدیَن» صحیح است. »: «تصبح» و در گزینۀ « »: «مصباٌح»، در گزینۀ « در گزینۀ «
متوسط

در گزینۀ  «لَِتفَْهموَن» باید نونش حذف می شد زیرا «ِل» ناصبه آمده است. در گزینۀ  «تعَلُموا» به غلط نونش حذف شد زیرا حروف ناصبه یا جازمه قبل آن وجود  38
ندارد.

در گزینۀ  «َمراِحل» بر وزن «َمفاِعل» و ممنوٌع من الصرف است و نباید تنوین بگیرد.
سخت

«قرناِن» اسم مثنی است و عالمت اعراب فرعی دارد. (اسم مؤخر «کان» و مرفوع با عالمت اعراب فرعی الف)  39
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «الحناُن» اسم مفرد است و عالمت اعراب اصلی دارد. گزینۀ «

»: «العطشاَن» اسم مفرد است و عالمت اعراب اصلی دارد. گزینۀ «

»: «النّسیاَن» اسم مفرد است و عالمت اعراب اصلی دارد. گزینۀ «
متوسط

«ي» در «نفسی» مضاف إلیه و «ُتبِعدنی عن الکَسل» جملۀ وصفیه است.  40
بررسی سایر گزینه ها:

»، «الّدنیا» صفت است. توجه کنید که «الکواکِب» مضاف إلیه نیست، چون «زینٍۀ» تنوین دارد (مضاف تنوین نمی پذیرد) و مفعول است. در گزینۀ «

»، صفت وجود ندارد و شئ مضاف الیه است. در گزینۀ «

»، صفت و مضاف الیه وجود ندارد. در گزینۀ «
سخت

زیرا مقدمه ي مفهوم «هر کس ربا خواري را ادامه دهد با خدا و رسول خدا (ص) اعالن جنگ کرده است»  آیه کریمه ي  یا اّیها الذین ءامنوا اّتقوا اهللا َو ذروا ما بقی من  41
الّربا ...  می باشد. 

سخت
ین اتَّخذوا ِدینَّهم َلهواً و َلعبًا... فراموشی مرگ و زندگی برتر توسط انسان مستفاد می گردد. به عبارت دیگر کسانی که روز قیامت را زیرا از آیه ي شریفه ي َوالذَّ  42
فراموش کرده اند و آیات خداوند را انکار نمودند و دین را به بازي و سرگرمی گرفتند، در روز قیامت مورد فراموشی خداوند قرار می گیرند و خداوند نسبت به آن ها بی اعتناست که بزرگ ترین

زجر براي گناهکاران است.
سخت

زیرا عبارت قرآنی َفِنعم اجر العاملین، مربوط است به بهشت اخروي (رستاخیز) اُدَخلوا الجّنۀ بما کنُتم تعملون مربوط است به بهشت برزخی و فبئس َمثوي المتکّبرین  43
مربوط است به جهنم اخروي (رستاخیز).

سخت
ترجمه ي آیه: باید از شما مردمی پدید آید که جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنید.  44

متوسط
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فراموشی مرگ و زندگی برتر توسط انسان مستفاد می گردد. به عبارت دیگر کسانی که روز قیامت را
فراموش کرده اند و آیات خداوند را انکار نمودند و دین را به بازي و سرگرمی گرفتند، در روز قیامت مورد فراموشی خداوند قرار می گیرند و خداوند نسبت به آن ها بی اعتناست که بزرگ ترین

ّثوي المتکّبرینثوي المتکبرینثوي المتکبرین ثوي المتکبفبئس مثوي المتکبفبئس َم مربوط است به بهشت برزخی و 
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آیه  و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا بیانگر فضیلت اکتسابی است که از جایگاه هاي منزلت انسان می با شد.  45
سخت

خداوند در آیات 105-103 سوره ي کهف، زیان کارترین مردم را معرفی می کند و می فرماید:  قل هل ننبئکم باالخسرین اعماًال الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و  46
هم یحسبون انهم یحسنون صنعًا اولئک الذین کفروا بایات ربّهم و لقائه فحبطت اعمالهم ، «بگو آیا به شما خبر دهیم که زیان کارترین (مردم) در کارها چه کسانی هستند؟ کسانی که تالششان در زندگی دنیا
کم و تباه شد در حالی که می پندارند که بهترین عملکرد را دارند. آن ها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و دیدار او کافر شدند؛ از این رو اعمالشان تباه و نابود شد.» بنابراین از دقت در

ادامه ي  آیه می توان بدین سؤال پاسخ داد.
با توجه به آیه ي شریفه ي  اّن الّذین ال یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الّدنیا و أطمأنّوا بها  والّذین هم عن ءایاتنا غافلون اولئک مأواهم الّنار بما کانوا یکسبون زندگی دنیا، اگر بدون توجه به آخرت باشد، نتیجه
اش در آمدن در آتش می باشد. یعنی کسانی که زندگی دنیایی خود را با غفلت از آخرت تنظیم می کنند و کاري براي آخرت نمی کنند، در آخرت به عذاب جهنم مبتال خواهند شد  اولئک مأواهم

الّنار بما کانوا یکسبون .
سخت

)هدف مندي آفرینش ) به استواري افرینش.( ) به هدف مندي آفرینش اشاره دارد.گزینه ي ( آیه ي گزینه(  47
سخت

یِن َحِنیًفا است. ) مربوط به عبارت َفَأِقم َوجَهَک ِللدِّ گزینه (  48
سخت

خداوند متعال مخلوقات را بر اساس مقیاس و نظم مشخص ، اندازه هاي مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات آفرید.  49
متوسط

با توجه به آیه ي شریفه ي وظیفه ي امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت همگانی بیان شده است که یکی از اهداف امام حسین (ع) اجراي نظارت  50
همگانی در میان امت خود بوده است .

سخت
با توجه به آیه ي شریفه ي  و اذا سالک عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان .....  شرط راه یابی انسان به سعادت و رستگاري پذیرش دعوت خداوند و  51

ایمان به اوست.
متوسط

از دقت در آیه ي  سوره ي آل عمران:   «... فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهللا اّن اهللا یحّب المتوکلین»  پاسخ به سؤال «آیا توّکل  52
سبب تنبلی می شود یا تحرك؟» استنتاج می شود. (اندیشه و تحقیق)

متوسط
براساس آیه ي شریفه ي «قل إن کنتم تحّبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا» برداشت می شود که یکی از آثار محبت به خدا، پیروي از خداوند و اطاعت از دستورات الهی  53

است. بنابراین افرادي که معتقدند قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به احکام ضرورتی ندارد، بر خالف نص صریح قرآن عمل می کنند.
متوسط

این سخن امام کاظم (ع) بیانگر حد حجاب است که قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «و ال یبدین زینتهّن اّال ما ظهر منها»   54
سخت

مفهوم مبارزه ي مسلمانان در فلسطین بیان کننده ي مبارزه با دشمنان خداست که آیه ي «قد کانت لکم اسوة حسنۀ فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا...»  آن را بیان می  55
کند.

سخت
مطابق با عبارت شریفه ي  «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب... و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم التظلمون والتظلمون» اگر کسی بخواهد توبه کند و از رباخواري برگردد باید  56

صاحب سرمایه خودش باشد و آنچه عالوه براصل سرمایه از مردم گرفته است به صاحبانش برگرداند و فقط اصل سرمایه ي خود را از بدهکار بگیرد.
متوسط

امام علی(ع) «برنامه ي مالیات را به گونه اي رسیدگی کن که به صالح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودي و صالح دیگران در صالح مالیات دهندگان است.»  57
سخت

ْنَیا َو ُهْم َیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنًعا . ًال * الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفی  اْلَحَیو'ِة الدُّ ـٰ طبق آیه: « ُقْل َهْل نَُنبُِّئُکم  ِباالْخَسِریَن َأْعَم  58
ُلُهْم »  ـٰ ِت َربِِّهْم َو ِلَقآِئِه َفَحِبَطْت َأْعَم ـٰ اَی ـَ ِئَک الَِّذیَن َکَفُروا ِب ـٰ ُأوَل

سورة دوم در میان گزینه ها می باشد «کسانی که فکر می کنند بهترین عملکرد را دارند در حالی که وقتشان در دنیا به هدر رفته است.»
متوسط

اگر بچه اي سرمایه اي داشته باشد و از آِن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب، بعد از آن که فرد بالغ شد، باید ُخمس آن را بدهد.  59
سخت

مالك در صّحت روزه، درك زمان اذان ظهر در وطن شخص یا مکانی است که می خواهد ده روز یا بیش تر در آن جا بماند.به عبارت دیگر در فرض صورت تست،  60
چون شخص پیش از ظهر به محِل قصِد ده روزه رسیده است پس زمان اذان ظهر در آن جاست و چنانچه بعد از سحر، چیزي نخورده و هیچ عمل مبطل روزه اي انجام نداده است، روزه اش صحیح

است و به دلیل اقامت بیش از ده روز، نمازهایش هم کامل خواهد بود.
سخت

 61
معنی جمله : آن پیشنهاد به وسیله ي هیئت رد شد. آن ها آن را دوست نداشتند.

) نپذیرفتن ) شبیه بودن                ) برخوردن به               ) خاموش کردن              
سخت

 62
معنی جمله: آن ها متوجه شدند هیچ امکانی از کار در کشور خودشان وجود ندارد، بنابراین به کشور دیگري رفتند.

) رویا ) امکان - احتمال                    ) توانایی                    ) اورژانسی                   
سخت

ترجمه ي جمله: «تکنیک هاي آموزشی براي دانش آموزانی که زبان خارجی را می آموزند این امکان را فراهم می آورد تا در هر شرایطی بهتر عمل کنند.»  63
نکته ي مهم درسی

در این سوال عبارت وصفی از نوع معلوم به کار رفته است. در اصل جمله این بوده است:

123

1

159

1234

1234

12

ن
ی نظام قدیم 11 بهم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ترجمه ي جمله: «تکنیک هاي آموزشی براي دانش آموزانی که زبان خارجی را می آموزند این امکان را فراهم می آورد تا در هر شرایطی بهتر عمل کنند.»
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 … the students who are learning …
سخت

ترجمه ي جمله :«امروز، کامپیوتر همه ي جوانب زندگانی ما را آنقدر زیاد احاطه کرده است که مردم به شدت به آن حتی براي انجام دادن کار ساده متکی هستند.»  64
نکته مهم درسی:

حرف اضافه ي "on" که جزء حروف اضافه ي جداشدنی است از فعل "rely" به معنی «متکی بودن» جدا نمی شود. بنابراین ضمیر مفعولی بعد ازحرف اضافه به کار می رود.
سخت

 65
معنی جمله: او به طور خیلی فعال درگیر تشکیل کتابخانه هاي محلی می باشد.

)  فعاالنه )  عمدتًا،  بیشتر                        )  سابقًا،  قبًال                   )  به جاي هم                 
متوسط

66  معنی جمله: من از اینکه براي تیم بسکتبال مدرسه مان انتخاب نشدم نا امید شدم.

) ناامید ) فراهم کردن                              ) آسیب رساندن                             ) اجتناب کردن                          
متوسط

 67
معنی جمله: هر دو خواهر بسیار فعال بودند و در شغل انتخابی خود مانند هم موفق بودند.

) به نرمی ) با میل و عالقه                  ) به طور مشابه                ) به طور مصنوعی              
متوسط

 68
 معنی جمله: بهتر است در خانه بمانی و به خوبی از خودت مراقبت کنی. این کار سالمتی تو را بهبود خواهد بخشید.

) استراحت کردن ) ادامه دادن                   ) پاسخ دادن                       ) بهبود بخشیدن                 
متوسط

 69
 معنی جمله: در فرودگاه یک فرد می تواند تابلوهایی را ببیند که پروازهاي ورودي و خروجی را نشان می دهد.

) توافق ) انشا               ) پرواز خروجی - خروج                ) گفت و گو                
متوسط

 70
 معنی جمله: چیزي شبیه به این ماده اما ارزان تر داري؟   

) متأسف درباره ي ) عالقه مند به     ) ترسیدن از       ) شبیه به      
متوسط

 71
معنی جمله: مقاله ي او درباره ي بحثی در روش هاي استفاده شده در تحقیق می باشد. 

) مشاهده ) رقابت                   ) دستورالعمل، آموزش                   ) بحث و گفتگو                  
متوسط

72  معنی جمله: اخیرًا شروع به یادگیري فرانسه نموده ام. به همین دلیل است که نمی توانم به آن زبان صحبت کنم.

) از لحاظ ذهنی ) با افتخار       ) بشّدت       ) اخیراً      
متوسط

73  (a) to climb
متوسط

74  (c) people
متوسط

75  (d) memory needs practice, too.
متوسط

76  (d) they want to watch just useful programs
متوسط

77  (d) after them
متوسط

78  (b) jobs
متوسط

79  (c) for    
متوسط

80  (a) picked them up
متوسط
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