
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم 27 دي

زمان برگزاري: 75 دقیقه

تعداد سوال: 100

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

مفهوم عبارت «ُکّل شیٍء َیرَجُع الی َاصلِه» در کدام بیت وجود ندارد؟  1

 اصل ها مر فرع ها را در پی است مادر فرزند، جویاي وي است

 سیر جان، پا در دل دریا نهاد سیر جسم خشک، بر خشکی ُفتاد     

 تن، زده اندر زمین چنگال ها جان، گشاده سوي گردون بال ها

 تن تو را در حبس آب و گل کشد دل تو را در کوي اهل دل کشد 

مفهوم بیت «چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم» با کدام بیت متناسب است؟  2

با یار خود آمیختم زیرا درون پرده ام  در جام می آویختم اندیشه را خون ریختم

از قند و از گلزار او چون گل شکر پرورده ام مستم ولی از روي او غرقم ولی در جوي او

با منکران دي صفت همچون خزان افسرده  ام با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته ام

ماهی شوم رومی رخی، گر زنگی نو برده ام   روزي که عکس روي او بر روي زرد من فتد

بیت « بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟ /  بگفت از گردن این وام افکنم زود » با  کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  3

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

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

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

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

در کدام گروه کلمه ها، معنی همۀ واژه ها صحیح است؟  4

شماتت (بی خردي) - وجنه (رخسار) - وقاحت (بی حیا بودن) ساطع (درخشان) - انضمام ( پیوستگی) - الغا (باطل کردن)

ضیاع (زمین کشاورزي) - مشعوف (شیفته) - زوال (برطرف شدن) امتناع (نعمت دادن) - غزا (جدال) - هزیمت (شکست لشکر)

5  «آن را که خبر شد خبري باز نیامد» با همه ي ابیات به جز بیت .................. قرابت مفهومی دارد.

سخن را چنین خوار مایه مدارسخن ماند از تو همی یادگار

مر زبان را مشتري جز گوش نیستمحرم این هوش جز بیهوش نیست

 جان برون آید و نیاید رازاز تن دوست در سراي مجاز

که داروي بیهوشیش در دهندکسی را در این بزم ساغر دهند

6  در بیت: « بگفتا: گر خرامی در سرایش / بگفت: اندازم این سر زیر پایش » بخش حذف شده چه نوع جمله اي است؟

یک جمله ي عاطفی است. یک جمله ي توضیحی است.

یک جمله ي پرسشی است. فاعل جمله هاي دوم و سوم بیت است.

« چه » در کدام گزینه نقش قیدي دارد؟  7

بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟ چه دارد جهان جز دل و مهریار چه فرهادها مرده در کوه ها چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی

«سنگ آمدن بر پا» کنایه از چیست؟  8

گم کردن راه و مسیر مبتال شدن به رنج و سختی بسیار پیمودن کوه ها و سنگالخ ها لنگان پیمودن مسیر و راه
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بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟

گم کردن راه و مسیر
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مفهوم بیت زیر از حافظ با کدام گزینه ارتباط معنایی نزدیک تري دارد؟  9
 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»  «در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

 گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت   زان یار دلنوازم شکري است با شکایت

 برون اند زین جرگه هشیارها  پرستش به مستی است در کیش مهر

 شعله طفل نی سواري بیش نیست  برق با شوقم شراري بیش نیست

 بس فتنه و شور در جهان حاصل شد  از شبنم عشق خاك آدم گل شد

کدام بیت با نظر گوته در عبارت زیر مطابقت ندارد؟   10
«حافظ، می خواهم هیچ کالمی را دوبار در قافیه نیاورم مگر آن که با ظاهري یکسان معنایی جداگانه داشته باشد.»

 بی روان مرد چون روان باشد  یار در راه چون روان باشد             

 همچو افعی زده می پیچم از اندیشۀ دوش  دوش دیدم شنل انداخته سردار به دوش        

 بارك اهللا، چشم بد زان روي زیبا دور دار  اي چراغ جانم از شمع جمالت نور دار        

 چو میل خاطر خسرو به شیرین  دلم مشتاق توست اي جان شیرین           

معناي «طمع دنائت آورد و آبرو ببرد» را بیش تر در کدام گزینه می یابید؟  11

باشد به قدر همت تو اعتبار تو آبی که آبرو ببرد در گلو مریز قناعت هر که کرد آخر غنی شد طمع می برد از رخ مرد، آب

در کدام گزینه مفهوم «آزاردیدن» نیامده است؟  12

 ز شاه آتش آید همی بر سرم  یکی بی زیان مرد آهنگرم           

 دل شاه از اندیشه یابد گزند  که هر چند فرزند هست ارجمند        

 بیفزاید اي شاه مقدار تو  اگر داد دادن بود کار تو          

 که شاها منم کاوة دادخواه  خروشید و زد دست بر سر ز شاه        

در بیت «ستم دیده را پیش او خواندند / بر نامدارانش بنشاندند»، «ش» چه نقشی دارد؟  13

فاعل مضاف الیه متمم مفعول

کدام گزینه با بیت « عشق را خواهی که تا پایان بري / بس که بپسندید باید ناپسند » ارتباط معنایی بیشتري دارد؟  14

چون بدانست که در بند تو، خوش تر ز رهایی   تو مپندار که سعدي ز کمندت بگریزد        

بگفت: از عاشقی خوش تر چه کار است  بگفت: از عشق کارت سخت زار است       

جانا روا نباشد خون ریز را حمایت  چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندي       

هرچه کند، جور نیست، ورتو بنالی جفاست  مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول          

عبارت « به قول مردمان خّطی به وي فرو نتوان کشید» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  15

بیفتاد و عاجزتر از خود ندید بداندیش مردم به جز بد ندید

جز آن کس که در دشمنی یار اوست کسی قول دشمن نیارد به دوست

به گفتار دشمن گزندش مخواه کنون تا یقینت نگردد گناه

بَرکن گمان دوستی و دشمنی مبر چون شد تو را یقین که بد و نیک ز ایزد است

عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود و خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  16

 آیینه است سنگ محک، خوب و زشت را  از دل بپرس نیک و بد هر سرشت را

 ُمهر خموشی زدند بر لب قائل (گوینده)  دم نتوان زد به مجلسی که در آ نجا

 که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست  سِر ارادت ما و آستان حضرت دوست

 ما گر بد و گر خوب، همانیم که هستیم  اي ناصح مشفق تو برو در غم خود باش
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ت الهی می پذیرفت» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟
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زمینۀ حماسه در مقابل کدام گزینه نادرست ذکر شده است؟  17

 کنون رزم سهراب و رستم شنو / دگرها شنیدستی این هم شنو (داستانی) بباشیم بر داد و یزدان پرست /   نگیریم دست بدي را به دست (ملّی)

 چنان دانم اي زال که امروز من  /  ز مادر بزادم بدین انجمن (خرق عادت) همی راند تا پیش دریا رسید / ز سیمرغ روي هوا تیره دید (خرق عادت)

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. با بیت زیر ارتباط مفهومی دارند.  18
«توسنی کردم ندانستم همی / کز کشیدن تنگ تر گردد کمند»

 مرغی که صید آن صنم بی نظیر شد  اي مدعی دگر به خالصش نظر مدار

 در گردنی که بندي از دام عشق باشد  پیش از اجل نبیند روي خالص و َرستن

ما همه پیچیده در کمند تو عمداً صید بیابان سر از کمند بپیچد

برو سر رشتۀ پندار بگسل کمند عشق را نتوان گسستن

چه ابیاتی مفهوم یکسان دارند؟  19
کز این آتش زبون آید صبوري هاي ایوبی الف) زعشق او دو صد لیلی چو مجنون بند می دّرد

با درد صبر کن که دوا می فرستمت ب) ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
که آب چشمه ي حیوان درون تاریکی است ج) ز کار بسته میندیش ودل شکسته مدار

نتواند که کند عشق و شکیبایی را د) آب را قول تو با آتش اگر جمع کند
آنچه می گویند از مجنون تنها گرد چیست؟ هـ) گر نه عاشق صبر می دارد به تنهایی ز دوست

قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت و) مزن ز چون و چرا دم که بنده ي مقبول
صبوري کم ترین یغماي عشق است ز) درآن هنگام که استیالي عشق است

ب، ه، و، د ب، ج ،ه ،ز الف، د، ب، و الف، د، ه، ز

بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  20
 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم»  «گوشم به راه، تا که خبر می دهد ز دوست

 خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت  مشعله اي برفروخت پرتو خورشید عشق

 آخر عمر از جهان چون برود خام رفت  هرکه هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت

 پرده برانداختی کار به اتمام رفت  یاد تو می رفت و ما عاشق بی دل بُدیم

 حاصل عمر آن دم است باقی ایّام رفت  گر به همه عمر خویش با تو بر آرم دمی

کدام ابیات، با یکدیگر، قرابت معنایی دارند؟  21
 الف  - روي به خاك می کشم گر تو هالك می کنی

 ب – باز آي و مرا بکش که پیشت مردن
 ج – گر زر فداي دوست کنند اهل روزگار

 د – سري دارم فداي خاك پایت

 دست به بند می دهم گر تو اسیر می بري 
 خوشتر که پس از تو زندگانی کردن

 ما، سر فداي خاك رسالت رسان دوست
 گر آسایش رسانی ور گزندم

ب - ج ج – د الف – ج     الف – د

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  22

مس تابیده اي آور که گیرد در تو اکسیرم  دل بی سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردي

 وحشی اي باید که بر لب گیرد این پیمانه را  می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست

 که حریفان همه در خواب گرانند هنوز  ساقیا در قدح باده چه پیمودي دوش

 مرزبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست
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26  مّیز االعراب الخطأ:  « َالِلُّسان الکاِذُب ُیْؤذي النَّاس »  

 الکاذُب   = خبر مرفوع ُیْؤذي   = فعٌل و فاعُل مستتر  اَلَّلساُن  = مبتدا مرفوع النَّاس   = مفعول به منصوب

27   ما هو اعراب «راٍع»  فی عبارة    کّلکم راٍع و ُکلُُّکم ُمسُؤول َعن رْعیته

مضاف الیه و مجرور خبر و محًال مرفوع خبر و تقدیراً مرفوع خبر و نیابًا مرفوع

28  «عّین ما کّل عالمات اإلعراب فیه تقدیرّیۀ»:

 الوالى – أذي – کسري ـ الساعى النبّى – الهدي – الّذى – األغنی جّنتان – قوّى – المرضی – التأنّى التقوي – الفتی – األذي – لیلی

29  مّیز «ما» معرفۀ:

 اصبروا علی ما حدث لکم! اُّمى؛ ما هو سبب حزنک! لِم ما سألتنى سؤاًال مفیداً! إلهی ما جعلت للشیطان علّى سبیًال!

30   عّین العبارة الّتى کّل أسمائها معرفۀ:

اشا أفضل من أن تکون سخیًّا!   اللسان و إن کان جرمه صغیراً ولکّن ُجرمه کبیر!  إن کان وجهک بشًّ

  اللغۀ المشترکۀ بین مسلمى العالم هى اللغۀ العربّیۀ!  علینا جمیعًا أن نهدى الّناس إلى طریق هى أقوم لهم!

«اهللا الغنىُّ و هو الراضُى عن المؤمنون! »عّین األخطاء:   31

 الراضى – المؤمنون   اهللا – الغنّى اهللا – الراضى   اهللا – الراضى

32  «شاهدت مع فاطمۀ أکثر معابد بالد اسمها هندوستان فى اللغۀ الفارسّیۀ.» کم اسمًا ممنوعًا من الصرف فى العبارة:    (سنجش)

   اِثنان  ثالثۀ   أربعۀ  خمسۀ

33  عّین ما لیس فیه نعت:

  کانت رسالتک أجمل هدیۀ أخذتها فی هذا العید! خیر األعمال لک هو ما یقّربک من الکمال و الّسعادة! 

  کان فی إحدي المدارس معّلم یسعی فی تربیۀ تالمیذه! یحتاج المریض إلی اِستراحۀ تتبعها سالمۀ الجسم و الّروح! 

ح األخطاء: «نحن صدیقین صاحبا نعمۀ ُجِعلنا فی عنایۀ ربّی دون أن نکون أهل لها!». صحِّ  34

الصدیقان ـ جعلهما ـ یکونا  صدیقون ـ النعمتان ـ األهل  هما ـ جعلهما ـ ربّنا صدیقان ـ ربّنا ـ أهًال

مفهوم کلی کدام ابیات، یکسان است؟  23
الف) من آن نیم که به گلشن به اختیار روم

ب) دل رمیدة من آن زمان به جا آید
ج) به خاکساري خود چون غبار از آن شادم

د) دلم گرفت از این سایه هاي پا به رکاب

مگر ز بی خبري ها به بوي یار روم 
که همچو شانه در آن زلف تابدار روم

که در رکاب تو اي نازنین سوار روم
به زیر سایۀ آن سرو پایدار روم

ج، د ب، د الف، ج الف، ب

کدام گزینه با بیت «بهار آمد و گلزار نورباران شد / چمن ز عشق رخ یار، الله افشان شد» قرابت مفهومی دارد؟  24

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

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

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

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

مفهوم کدام ابیات، با یگدیگر تناسب دارد؟  25
 الف) گفتم که با تو صورت حالی بیان کنم

ب) سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است
ج) عشق خواهد کاین سخن بیرون رود

د) سخن عشق نه آن است که آید به زبان

 دردا که حال عاشق برون از مقالت است 
حدیث دلبر فتّان و عاشق مفتون 

آینه غّماز نبود چون بود؟
ساقیا می ده و خاموش کن این گفت و شنید

ب، د ب، ج الف، د الف، ج
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 من الصرف فى العبارة:    (سنجش)

  خمسۀ

ّبک من الکمال و الّسعادة! بک من الکمال و السعادة! بک من الکمال و السعادة! 
ّ یحتاج المریض إلی اِستراحۀ تتبعها سالمۀ الجسم و الّر یحتاج المریض إلی اِستراحۀ تتبعها سالمۀ الجسم و الروح! 

الصدیقان ـ جعلهما ـ یکونا 
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عّین المنقوص لیس مرفوعًا:  35

رأت هدي أّن الراضی عن نفسه الَیتقّدم!  الماشی نحو الشرِّ یهدیک إلیه، فاحذره!  وجد الشاکی الحاکم الّذي یحکم بالعدل! صاَحبُت من هو فی ساٍع فی الخیر! 

عّین الخطأ فی عالمات اإلعراب:  36

فی قریتنا فّالحون یحصدون المحاصیل بنشاط. أصبح معّلمو صّفنا مجّدین فی تعلیمهم.

إّن المسلمین متقّدمون فی العلوم ماداموا ملتزمون باإلسالم! علینا أن نساعد المظلومین فی العالم دائمًا!

«عّین ما لیس فیه من عالمات اإلعراب التقدیریۀ»:  37

ر قلوبنا بنور الفهم و امأل صدورنا بالراحۀ.  إذا نسیت الیتامی و المساکین فانتظر جزاء عمک. إلهی! نوِّ

 شاهد الصّحابی أّن النبّی یحترم األطفال کثیراً. هذان کتابان استعرتهما من معّلمتی صباحًا.

38  عّین الخطأ:

 أخذ رسولنا الکریم ید الفالح، بیدیه الکریمتین ـ فکثر عجبنا، حین شاهدناه یقول فی حّقه: إنّهما یدان خشنتین یحّبها اهللا!

39  عّین الخطأ عن المنقوص و المقصور:

 ال تنس المساکین و الیتامی أبداً! هو ساعٌی فی اکتساب العلم فینجح! اُختی، اِحذري من أذي الّناس! إّن المعتدَي یري نتیجۀ عمله!

40  - عّین الصحیح:

 اُفّتش عن صدیق أولی منک للراحۀ. کنت اُحاول أن أعتمد علی نفسی لمرة آخر.

 دافع أخی کبیر عن فتی صغیرة فی الشارع. وجدت الطالبۀ األفضل معتمدة علی قدراتها.

41  عّین الّصحیح فی عالمه اإلعراب: 

حات یذهبن کّل یوم إلی أعمالهّن!    لن ینسی الّطالب فضل معّلموهم مدي الحیاه!    رأیت الفالَّ

 من أمانی الوالدیِن نجاح األوالد فی کّل المجاالت!   تأّخر أحد الحاضرون عن باقی الحّضار فی الحضور!  

42  عّین «الیاء» عالمۀ للّنصب والجّر فی جواب واحد:

التعذیب لّلذین یشعلون نار الفتنۀ ویهّدون المؤمنین!  اّیتها الّسماء! أتشاهدین المفسدین کّل لیل ونهار مشاهدة؟! 

قد ابتعدت عن المجّدین والمجتمع ال یحّب المتکاسلین!   ماَعَرَفت المراة الفقیرة علیًّا (ع) من بدایۀ األمر!

عین الصحیح عن نوع الالم:  43

یقول دیننا لِنصِبر امام البالیا حتی ننجح! الالم الناصبۀ   لِنصل إلی أهدافنا العالیۀ نبذُل نهایۀ محاولتنا! الالم الجازمۀ  

 الفهم کالم معلمنا القیم استمعُت الیه بدقۀ ! الالم الناصبۀ  من یطلب رضایۀ معبوده فلیبادر بالخیرات! الالم الناصبۀ 

عّین الّصحیح فی عالمات اإلعراب:  44

الباحثین فی القرن العشرین توّصلوا إلی هذه النظرّیۀ! فی أکثِر مناطِق ایران نُشاِهد المتنزهاَت الجمیلۀ!

اتها! إلی متی تعبدون فی مساجَد و معابَد فی هذه الدنیا و تترکوَن لذِّ ة واحدٍة!  تشّکلت السماواِت و األرض ِمن مادٍّ

45  فی أّي عبارة جاءت عالمۀ فرعّیۀ لإلعراب أکثر:

قۀ!   ذهب علّی إلی طفلیِن من األطفال!  النجوم کمصابیح فی منازل متفرَّ

 فشل المتکاسلون فی حّل تمارین للمعّلمین!  ال یشبع المنهومان: طالب علم و طالب ماٍل! 

46  عّین ما لیس فیه نون اإلعراب:

 إن تعم۫لَن أعمال الخیر فلُکّن أجر عظیم عند اهللا!  أنت تجتهدین فی أداء واجباتک الدراسّیۀ أکثر األحیان! 

 کان هذان المسافران یسافران إلی نقاط کثیرة طول الّسنۀ!   إّن علماء الّتغذیۀ یعتبرون الّلبن من أفضل المواّد الغذائّیۀ! 

47  َعیِّن الجملۀ الوصفیۀ مرفوعًا:

 ما سألَنا االستاُذ سؤاًال صعبًا لم نقرأه حّتی اآلن!   هناك شعوٌب ال تستسلم للّراحۀ و ال تقبل ظلم الّظالمین! 

 الّسماء عندما تتزّین بالغیوم الکثیرة، ینزل منها المطر بشّدة!  المدیر یستشیر المعّلمین فی الیوم األّول من کّل شهر من الّسنۀ الّشمسّیۀ! 
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 ال یشبع المنهومان: طالب علم و طالب ماٍل! 

ۀ أکثر األحیان! 

ّ الغذائّیۀ!  الغذائیۀ!  الغذائیۀ!  ّبن من أفضل المواّدبن من أفضل المواد

المین! احۀ و ال تقبل ظلم الظالمین! احۀ و ال تقبل ظلم الّظالمین! 

ۀ! مسیۀ! مسّیۀ!  ّنۀ الّشمسینۀ الشمسینۀ الّش ّ شهر من الّسنۀ الش شهر من السنۀ الش شهر من الس ل من کّل
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48  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ.
 عّین ما لیس فیه عالمۀ فرعّیۀ لإلعراب:

َیران من أمانّی اإلنسان فی القرون الماضیۀ!  َیرَفع شأنک ما تعمل لآلخرین بإخالص!   کان الطَّ

بنا إلی نتائج ننتظرها!  الَمنُّ ُیبِطل الّصدقات فابتِعْد عنه!   محاوالتنا الکثیرة فی اُالمور ُتقرُّ

49  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ.
عّین ما فیه اإلعراب التقدیري أکثر:

 الّداعی إلی الخیر عقل و َیمَنُعه الهوي!  للفتی أمانّی تتحّقق بالّسْعی و العمل! 

 الفتی العاقل ال َیتَبُع الَهوي و َیحَذُر من أذي اآلخرین!  الّساعی َیتَبع الُهدي و سوف َیکتِسب الَمعالی! 

50  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ 
 عّین عبارة فیها العالمۀ الفرعّیۀ و العالمۀ الّتقدیرّیۀ لإلعراب:

 لننظر إلی العلوم الّتی نبغ فیها المسلمون!  ذهبت الطالبتان إلی مکتبۀ قرب منزلهما للمطالعۀ! 

 أکثر األوقات نفعًا لإلنسان حضوره عند والدیه!  فی صّفنا تلمیذ ساٍع یدعو اآلخرین إلی المحاولۀ! 

51  با توجه به آیه شریفه ي: ِاّتخذوا احباَرهم و ُرهبانَهم اربابًا من دوِن اهللا و الَمسیَح ابن َمرَیم ... نکوهیدگاِن از شرِك  .................. بودند که مبتال به شرك 
.................. شدند.

عبادي – معتقدان به ربوبیّت احبار و رهبان و حضرت مسیح – عملی

عبادي – دانشمندان و راهبان دینی عامالن انحراف در دعوت حضرت مسیح – عملی

ربوبی– معتقدان به ربوبیّت احبار و رهبان و حضرت مسیح – خالقیت

ربوبی– دانشمندان و راهبان دینی عامالن انحراف در دعوت حضرت مسیح – خالقیت

گرفتار آمدن انسان به «ابتالء»  و «امتحان»  یک واقعیت  «همراه با درجات» است، این مفهوم از کدام عبارت به دست می آید؟  52

 اَحِسَب الّناس اَن ُیترکوا اَْن َیقولوا آمّنا و هم ال ُیْفَتنوُن

ن بااعمار ن یموت با ألجال و من َیعیش باالحسان اکثر ممَّ نوب اکثر ممَّ  َمن َیموت بالذُّ

 انّما المؤمن بمنزلِۀ کّفۀ المیزان، کّلما زیَد فی ایمانه زیَد فی بالئه

ما ء واالرض  و لو انَّ اهدالقري آمنوا واّتقوا لفتحنا علیهم برکاٍت من السَّ

استنباط این جمله از آیه ي شریفه  اهللا نور الَّسماوات و االرض   بر نمی خیزد که .................. .  53

هر موجودي به ذات نورانی خداوند وابسته است. حقیقت خداوند عین نور و روشنایست.

هر پدیده اي به واسطه نور الهی نمایانگر وجود خود است. آفریدگان تجلی نور الهی بر هستی هستند.

این تفکر که «کشتی جهان ناخدایی دارد که به سبب علم و قدرت بی پایانش به هیچ وجه احتمال غرق شدن و نابودي آن نمی   54
رود» نتیجۀ .................. است و آیۀ .................. مقید این مطلب است.

َر لَُکُم الَبحَر لتجري الُفلُک ِفیِه بَِأمِرِه َولَِتبَتُغوا ِمن َفضِلِه َولََعلَُّکم َتشُکُروَن ُ الَِّذي َسخَّ اعتقاد به خداوندي حکیم ـ  اهللاَّ

َر لَُکُم الَبحَر لتجري الُفلُک ِفیِه بَِأمِرِه َولَِتبَتُغوا ِمن َفضِلِه َولََعلَُّکم َتشُکُروَن ُ الَِّذي َسخَّ اعتقاد به قانونمند بودن جهان ـ اهللاَّ

َماَواِت َواَألرَض َأن َتُزوَال َولَِئن َزالَتًا ِإن َأمَسَکُهَما ِمن َأَحٍد ِمن بَعِدِه ِإنَُّه  َحِلیًما َغُفوًرا َ یمِسُک السَّ اعتقاد به خداوندي حکیم ـ  ِإنَّ اهللاَّ

َماَواِت َواَألرَض َأن َتُزوَال َولَِئن َزالَتًا ِإن َأمَسَکُهَما ِمن َأَحٍد ِمن بَعِدِه ِإنَُّه  َحِلیًما َغُفوًرا َ یمِسُک السَّ اعتقاد به قانونمند بودن جهان ـ ِإنَّ اهللاَّ

55  امداد خاص خداوند نسبت به متقاضیان رضایت پروردگار و سعادت اخروي چه نامیده می شود و کدام یک از آیات زیر مبیّن جلوه اي از این
سنت الهی است؟

َ لََمَع الُمحِسِنیَن امداد الهی ـ َوالَِّذیَن َجاَهُدوا فینا لََنهِدینَُّهم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ َ لََمَع الُمحِسِنیَن توفیق الهی ـ  َوالَِّذیَن َجاَهُدوا فینا لََنهِدینَُّهم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ

امداد الهی ـ ُکالًّ نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمحُظوًرا توفیق الهی ـ  ُکالًّ نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمحُظوًرا
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ّ  امداد خاص خداوند نسبت به متقاضیان رضایت پروردگار و سعادت اخروي چه نامیده می شود و کدام یک از آیات زیر مبیّن جلوه اي از این  امداد خاص خداوند نسبت به متقاضیان رضایت پروردگار و سعادت اخروي چه نامیده می شود و کدام یک از آیات زیر مبین جلوه اي از این  امداد خاص خداوند نسبت به متقاضیان رضایت پروردگار و سعادت اخروي چه نامیده می شود و کدام یک از آیات زیر مبین جلوه اي از این

ُ الُمحِسِنین المحِسِنین الُمحِسِنیَن عمعَمَع م لم لَ َ َِّإنَِّإنَّ اهللاَّ َا َوا َو ا ونا وَن ََل نلَنل لبلُب بم سبم ُس

ورحظورحُظوًرا حظ محظ َم کبکبکِّکَِّک ُاُءاُء َر اءطاءَط ط عط َع َاَناَن انا کانا َک ا کما کَم کبکبکِّکَِّک َو ِّاِء َر ِّاِء ر َاِء َر اِء رطاِء رَط طِء ِمن عطِء ِمن ع
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حرکت تدریجی ناشی از فعل اختیاري به سوي هالکت ابدي با بهره مندي از فزونی امکانات از جانب پروردگار، بازتابی از سنت خاص الهی   56
.................. است که آیۀ  .................. نیز بدان اشاره دارد.

امداد ـ ُکالًّ نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمحُظوًرا استدراج ـ  ُکالًّ نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمحُظوًرا

بُوا بِآیاِتَنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث َال یعَلُموَن امداد ـ  َوالَِّذیَن َکذَّ بُوا بِآیاِتَنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث َال یعَلُموَن استدراج ـ  َوالَِّذیَن َکذَّ

آیه ي قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبۀ ... سیر در زمین را مقدمه اي براي اطالع از سرانجام چه کسانی می داند؟  57

مشرکان ظالمین تکذیب کنندگان متکبرین

حدیث امام صادق (ع) که فرمود : انما المومن بمنزله کفه المیزان ......   بیانگر سنت  .................. است که می تواند  ..................  58

امداد - نیت و تمایالت درونی انسان را آشکار کند . ابتالء - در مسیر پیش رو سرشت انسان را آشکار کند .

امداد - در مسیر پیش رو سرشت انسان را آشکار کند . ابتالء – نیت و تمایالت درونی انسان را آشکار کند .

این که همه ي کارهاي انسان فقط براي رضاي خدا و تقرب به او انجام پذیرد، یعنی .................. که به آن .................. گویند و آیه ي شریفه ي   59
.................. به .................. ثمره ي آن اشاره دارد.

اخالص - حسن فاعلی - کذلک لنصرف عنه الّسو و الفحشاء - اولین اخالص - حسن فاعلی و فعلی - والّذین جاهدوا فینا لنهدّینهم سبلنا - دومین

عبودیت - حسن فاعلی - والّذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا - دومین عبودیت - حسن فاعلی و فعلی - کذلک لنصرف عنه الّسو و الفحشاء - اولین

"برطرف کردن نیازها با شناخت و استفاده از قوانین جهان " معلول .................. بوده و این که موجودات از قانون مندي خود خارج نمی شوند پیام  60
آیه ي شریفه ي .................. می باشد.

قانون مند بودن جهان - ان اهللا یمسک السماوات و االرض ان تزوال ... قانون مند بودن جهان - ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر .. 

اعتقاد به خداوند حکیم - ان اهللا یمسک السماوات و االرض ان تزوال ... اعتقاد به خداوند حکیم - ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر ..

عبارت «هرگونه تصرف در جهان، حق خدا و شایسته اوست» بیانگر توحید در .................. بوده و آیه مبارکه .................. ترسیم کننده علت آن  61
مرتبه از توحید می باشد.

مالکیت - «و ال یشرك فی حکمه أحداً»  مالکیت - «و هللا ما فی الّسماوات و ما فی االرض» 

والیت - «و ال یشرك فی حکمه أحداً»  والیت - «و هللا ما فی الّسماوات و ما فی االرض» 

کدام یک، از ثمرات تحقق توحید عبادي در بُعد اجتماعی به شمار نمی رود؟  62

ظهور گرایش هاي برتر هم چون حقیقت طلبی، عدالت خواهی و نوع دوستی در رفتار موحدان

عدم پذیرش سلطه ستمگران و ظالمان و مبدل گشتن به جامعه اي زیبا

تعادل، توازن، هماهنگی و انسجام در روابط فرهنگی و مناسبات اقتصادي

محقق شدن و واقعیت یافتن عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن

مفاهیم برخاسته از آیات شریفه  ي  « قل اهللا خالق کل شی و هو الواحد القهار» ،  «و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض و الی اهللا ترجع االمور»   به ترتیب  63
علت کدام یک از مراتب یگانگی خداوند است؟

مالکیت و تدبیر- والیت مالکیت و سرپرستی - والیت مالکیت و تدبیر- ربوبیت مالکیت و سرپرستی - ربوبیت

از دّقت در آیات شریفه    «ان اهللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم»   «الحمداهللا رب العالمین»   «... و ال یشرك فی حکمه احدا»   به ترتیب کدام یک  64
از ابعاد توحید، مفهوم می گردد؟

ربوبیت - عبادي - عبادي - ربوبیت - والیت ربوبیت- عبادي - ربوبیت - عبادي - مالکیت

ربوبیت - عبادي - ربوبیت - عبادي - والیت عبادي - ربوبیت - عبادي - ربوبیت - مالکیت
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مالکیت و تدبیر- والیت

«... و ال یشرك فی حکمه احدا»   به ترتیب کدام یک

ربوبیت - عبادي - عبادي - ربوبیت - والیت

ربوبیت - عبادي - ربوبیت - عبادي - والیت
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عبارت هاي «اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن نبودن»، «سامان بخشی به کشش هاي درونی بر محور بندگی اهللا» و «سرباز زدن از پذیرش فرمان  65
ستمگران» به ترتیب موجب تحقق کدام یک است؟

بعد اجتماعی شرك عبادي - توحید عملی فردي - بعد اجتماعی توحید عبادي

بعد اجتماعی شرك عبادي - بعد اجتماعی توحید عبادي - بعد فردي توحید عبادي

بعد فردي شرك عبادي - بعد اجتماعی توحید عبادي - بعد فردي توحید عبادي

بعد فردي شرك عبادي - توحید عملی اجتماعی - بعد اجتماعی توحید عبادي

از حدیث شریف: «ما رأیَت شیئًا إال و رأیت اّهللا قبله و بعده و معه» به کدام پیام و مقصود پی می بریم؟   66

مشاهده کردن خداوند در همه حال وابسته بودن جهان در پیدایش

پاکی و صفاي قلب، وسیله ي رؤیت هستی فطرت خدا آشنا و خداگر

ماء َو االرَض بإمِرِه ُثمَّ إذا َدعاُکم َدعَوة ِمَن االرِض إذا أنُتم َتخُرجوَن» کدام مطلب مفهوم می گردد؟ از آیه ي شریفه ي «َو ِمن آِیاِته أن تُقوم السُّ  67

حکیمانه بودن خلقت و غیر مادي بودن روح پا برجاي آسمان ها و زمین و غیر مادي بودن روح

حکیمانه بودن خلقت و آفرینش مجدد انسان پا بر جاي آسمان ها و زمین و آفرینش مجدد انسان

کدام یک از عبارت هاي زیر از آیه ي شریفه ي  اهللا نور السماوات و االرض  مفهوم  نمی گردد؟  68

خداوند خالق همه چیز است و موجودات وجود خود را از او می گیرند. خداوند در پشت پرده ي ظاهر هر مخلوقی، چه جاندار و چه بی جان مشهود است.

احاطه و دسترسی مخلوقات به چیستی خداوند غیرممکن است. دوام و بقاي همه ي مخلوقات وابسته به خداوند است.

کدامیک از آیات زیر بیانگر سنت فردي - اجتماعی است؟  69

 «والّذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»

 «قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکّذبین» 

 «ولو أن اهل القري آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات من الّسماء و االرض و لکن کّذبوا...» 

 «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فال یجزي اال مثلها و هم ال ُیظلمون» 

نفی شرك شایع در عصر حاضر، از دقت در پیام کدام آیه ي شریفه مفهوم می گردد؟  70

 «الم اعهد الیکم با بنی آدم ان التعبدوا الّشیطان»  «لو کّنا نسمع او نعقل ما کّنا فی اصحاب السعیر» 

 «وال یشرك فی حکمه احداً»  «أ أنتم تزرعونه ام نحن الزارعون» 

وقتی انسان گناهکار به تدریج با اصرار برگناه و بهره مندي از امکانات به هالکت ابدي نزدیک می شود،  مشمول سنت.................. می شود و  71
آنگاه که به تدریج امید تابش نور حق در دل انسان معصیت کار بر باد رفته ومنتهی به شفاوت ابدي او شود.محکوم به سنت الهی .................. است.

استدراج- امالء امالء – استدراج امالء – امالء استدراج- استدراج

اگر بگوییم: «اطاعت از رسول گرامی (ص) و جانشینان آن حضرت، الزمۀ توحید در عبادت است»، با پیام کدام آیه هم آوا شده ایم؟  72

 إّن اهللا ربی و ربکم انا عبدوه هذا صراط مستقیم  

 اّتخذوا احبارهم و رهبانهم أربابا من دون اهللا و المسیح ابن مریم و ما امروا اّال لیعبدوا الها واحدا  

 «و لقد بعثنا فی کّل اّمۀ رسوال أن أعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت»  

 «و من یسلم وجهه ذلی اهللا و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی»  

تحقق بعد اجتماعی توحید عملی، مرهون  .................. است که آیۀ شریفۀ  .................. حاکی از آن است.  73

تشکیل نظام الهی -  «و لقد بَعثنا فی کل اُّمۀ رسوال أن اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوَت» 

تشکیل نظام الهی -  «و من ُیْسلم وجَهه ِهللا و هو محسُن فقد استمسک بالعروة الُوثقی» 

قبول درونی توحید ذاتی -  «و لقد بَعثنا فی کل اُّمۀ رسوال اَن اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوَت» 

قبولی درونی توحید ذاتی -  «و من ُیسلم وجَهه ِهللا و هو محسُن فقد استمسک بالعروة الُوثقی» 

8

ی
ی نظام قدیم 27 د

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

تحقق بعد اجتماعی توحید عملی، مرهون  .................. است که آیۀ شریفۀ  .................. حاکی از آن است.  
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76  Many doctors have expressed deep   ..................  about the safety of this new drug.

attention concern  impression feeling

77  The atom can be used for both useful and .................. purposes.

protective global populated destructive

78  Group work is more useful for us .................. we can ask questions any time.

when as thus though

79  Have you thought about the problem from every .................. ?

aspect effect attention prize

80  He lost a lot of blood through a cut in one of the .................. in his hand.

toes actions vessels lungs

81  My students were made .................. for the exam day and night.

study to study studying studied

82  In some countries people .................. trash are punished.

produced that produces producing who producing

83  My uncle is .................. old man that he is not able to climb the mountain any more.

such so such a such an

84  Stop shouting, and let's discuss this problem .................. .

reasonably smoothly brilliantly continuously

85  So far, he seems to be handling the job well, but it's really too soon to .................. .

protect judge trap surround

86  The doctor warned me not to eat foods .................. too much fat.

contained were contained containing were containing

87  I worry about the .................. effect that such films may have on children.

available previous pacific destructive

88  It was .................. good weather that we decided to extend our holiday.

so such such a too

89  He was .................. honest man that everyone trusted him.

such a such such an so

نْیا» با کدام مورد، مفهوم مشابهی دارد؟ آیۀ شریفۀ  «َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنََّما بَْغُیُکْم َعَلی َأنُْفِسُکْم َمَتاَع الَْحیاِة الدِّ  74

ْرَض َو َما بَْیَنُهَما بَاِطًال»  َماَء َو اْألَ ُهْم َضالًال بَعیداً»  َو َما َخَلْقَنا السَّ ْیطَپاُن َأْن ُیِضلَّ  «َو ُیِریُد الشَّ

 «َفَمِن اْهَتَدي َفِلَنفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَها»  «لََقْد َمنَّ اُهللا َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ بََعَث ِفیِهْم َرُسوًال ِمْن َأْنُفِسِهْم» 

از آیۀ شریفۀ  «َو َال َیْحَسَبنَّ الَّذیَن َکَفُروا َأنَّما نُْمِلی لَُهم َخیٌر ِألنُفِسِهٌم إنَّما نُْمِلی لَُهم لَِیزداُدوا ِإثمًا» کدام مفهوم دریافت می شود؟  75

خداوند در سنت امهال به کسانی که راه باطل را برمی گزینند مهلت و فرصت می دهد که از این فرصت براي نجات خود از ظلمت ها و تاریکی استفاده کنند.

انسان ها اگر از مهلت ها و امکانات همراه با اختیار و ارادة خودشان که به صورت لطف الهی جلوه گر شده، بهره ببرند می توانند بار گناهان را هر روز سبک تر کنند.

خداوند در سنت امداد به کسانی که راه باطل را برمی گزینند مهلت و فرصت می دهد که از این مدد الهی براي نجات خود بهره ببرند و از تاریکی نجات یابند.

به آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق دشمنی می ورزند مهلت زندگی داده می شود، ولی آن ها این فرصت را وسیلۀ غوطه ور شدن در تاریکی قرار می دهند.
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contained

87  I worry about the .................. effect that such films may have on children.87  I worry about the .................. effect that such films may have on children.87  I worry about the .................. effect that such films may have on children.

available

88  It was .................. good weather that we decided to extend our holiday.88  It was .................. good weather that we decided to extend our holiday.88  It was .................. good weather that we decided to extend our holiday.

so

89  He was .................. honest man that everyone trusted him.89  He was .................. honest man that everyone trusted him.89  He was .................. honest man that everyone trusted him.

such a
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90  We are still looking for someone who is highly skillful and can .................. all the necessary
qualities.

define waste require combine

91  Washing, ironing, dusting and many other things;she wasn’t happy with performing such
household tasks .................. .

excellently reasonably efficiently repetitively

92  Her famous voice is in .................. world wide demand   .................. she is reserved for years to
come.

so –that too-that much-that such-that

93  We must pay .................. attention to the nuclear energy.

straight similar particular immediate

94   Plant these flowers where they will get full sun and .................. water.

rapid even possible  regular

95  Some journalists took an opposing  .................. against the new law passed in the parliament.

stance                 mood gesture                 sense

96  Small businesses are finding it hard to .................. in the present economic climate.

float survive achieve stick

97  Physicists now believe the universe is three billion years younger than  .................. thought.

previously exactly efficiently fortunately

98  Put no  trust in what you read in that country. All newspapers are acting in the best interests of a
particular party and, therefore, are entirely .................. .

inflexible irregular improbable unreliable

99  The students  .................. permission can have a part-time job as a TA and earn a good income.

giving are given give given

100  Richard Bach wrote that what links your true family is not one of blood, but of  .................. and
for in each other's life.

pattern presentation respect expression
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معنی عبارت: هر چیز یه ریشۀ خود باز می گردد. / پیام سه گزینۀ دیگر هم، مانند عبارت، «بازگشت به اصل» است که باتوّجه به مضمون عرفانی عبارت و گزینه ها  1

) اصل را پیرو فرع می داند، می توان آن را «بازگشت به سوي خدا» تعبیر کرد. هرچند گزینۀ  هم به ارتباط اصل و فرع اشاره می کند، تقریبا مفهومی عکس مفهوم صورت سؤال دارد؛ گزینۀ (
چنان که مادر (اصل) جویاي فرزند (فرع) معّرفی شده است.

متوسط
در این گزینه همانند اصل پرسش ارزش بخشی عشق بیان شده است. بازگردانی بیت چنین است: روزي که عکس روي تو بر چهره زرد من بیفتد، اگر غالم  2

سیاهی باشم همانند ماهی، رومی رخ (زیبا) می شوم.
سخت

سر اندر پاي دوست افکندن: فدا شدن در راه عشق و معشوق  3
سخت

معنی درست سایر واژه ها: شماتت: ریشخند، سرزنش - امتناع: خودداري - مشعوف: شادمان  4
سخت

در بقیه ي گزینه ها این نکته آمده است که «آن را که خبر شد، خبري باز نیامد» ولی گزینۀ  به جاودانگی سخن اشاره دارد.  5
سخت

اگر در سرایش بخرامی (چه می کنی؟)  6
متوسط

در سایر گزینه ها « چه » به ترتیب: صفت تعّجب، مفعول و متّمم است.  7
متوسط

«سنگ بر پا آمدن» کنایه از دچار رنج و سختی شدن است.  8
متوسط

در بیت صورت سوال و گزینۀ  به ازلی بودن عشق و وجود آن در خلقت بشر اشاره شده است.  9
سخت

در گزینۀ  «روان باشد» در هر دو مصرع هم معنی هستند و ردیف به حساب می آیند.  10
سخت

) حرص و طمع در وجود انسان سبب بی آبرویی اوست. گزینه ي (  11
سخت

اشاره دارد به اینکه اگر دادگري پیشه کنی ارزش و منزلت تو افزون شود.  12
متوسط

عبارت تبدیل شده:  ستم دیده (کاوه) را نزد ضّحاك فرا خواندند و او را در کنار نامداران (بزرگان) ضّحاك نشاندند.  13
متوسط

» پذیرش نامالیمات عشق و رضاي محبوب در نظر است. بیت سؤال و گزینۀ «  14
متوسط

یعنی نباید به گفتۀ دیگران در مورد مردم توجه کرد و برچسب بر دیگران زد.  15
سخت

) آمده است. مفهوم عبارت چنین است «او به مشیّت خداوند گردن می نهاد و هر خوب و بدي را به عنوان خواست خداوند می پذیرفت» همان طور که در گزینۀ (  16
بررسی سایر گزینه ها:

): نیک و بد هر سرشتی را از دل بپرس، همان طور که زشتی و زیبایی را آیینه مشّخص می کند. گزینۀ (

): سکوت و خاموشی، صفت واصالن به حق است. گزینۀ (

): اي نصیحت گوي دل سوز، به فکر خودت باش، ما همینیم که هستیم. گزینۀ (
سخت

ذکر نام زال بدون اشاره به عمر طوالنی او بیانگر زمینۀ خرق عادت نخواهد بود.  17
بررسی سایر گزینه ها:

»: اشاره به داستان شاهنامۀ فردوسی می کند، بیانگر زمینۀ داستانی است. گزینۀ «

»: بیت به باور و اعتقاد مردم ایران اشاره می کند و بیانگر زمینۀ ملی حماسه است. گزینۀ «

»: ذکر واژة سیمرغ (پرنده اي افسانه اي) بیانگر زمینۀ خرق عادت است. گزینۀ «
سخت

در گزینه هاي  و  و به مفهوم رهایی از کمند عشق امکان ناپذیر است اشاره شده ولی در گزینۀ  شاعر خود را به عمد در کمند عشق معشوق می افکند.  18
متوسط

در بیت «ب» صبوري در راه عشق / بیت «ج» عاشق باید امیدوار باشد بیت «و» رضا و تسلیم در برابر معشوق اشاره شده ولی در ابیات «الف - د - ه - ز» به بیقراري  19
و ناشکیبی عاشق در برابر معشوق اشاره دارد.

سخت

22

1

4

1

1

4

3

1

2

4

1

2

4
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در گزینه هاي  و  و به مفهوم رهایی از کمند عشق امکان ناپذیر است اشاره شده ولی در گزینۀ  شاعر خود را به عمد در کمند عشق معشوق می افکند.

در بیت «ب» صبوري در راه عشق / بیت «ج» عاشق باید امیدوار باشد بیت «و» رضا و تسلیم در برابر معشوق اشاره شده ولی در ابیات «الف - د - ه - ز» به بیقراري
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» نیز چنین مفهومی دریافت می شود. در بیت صورت سؤال به «بی اختیار شدن عاشق با دیدار معشوق» اشاره شده است و از بیت گزینۀ «  20
متوسط

مفهوم «تسلیم بودن و سرسپردگی عاشق به معشوق» مشترکًا در ابیات «الف و د» بیان شده است.  21
سخت

: بی خبري عاشقانه مفهوم گزینۀ   22
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: هرکسی محرم راز عشق نیست.

متوسط
مفهوم گزینۀ «ب» و «د» بی تابی و آرام و قرار گرفتن با رسیدن به معشوق است.  23

سخت
» این است که طبیعت به عشق یار گل خیز و سرسبز شده است. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال می گوید و گزینۀ «  24

بررسی سایر گزینه ها:

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

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

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

بیت «الف» به این موضوع اشاره دارد که حال عاشق (درد عشق) قابل توصیف نیست و همین مفهوم در بیت «د» نیز دیده می شود که سخن عشق به زبان نمی آید.  25
بیت «ب» به این موضوع اشاره دارد وصف معشوق پایان ناپذیر است و بیت «ج» تداعی گر این مفهوم است که سخن عشق فاش شدنی نیست.

سخت
«الکاِذُب» صفت براي «اللّساُن» یعنی صفت براي مبتدا و به تبعیّت از موصوف خودش، باید مرفوع باشد.  26

متوسط
27  ُکلُّ : مبتدا و لفظًا مرفوع و راٍع که در اصل راعی   بوده خبر تقدیراً مرفوع می باشد.

سخت
نکته اي که در این سؤال وجود دارد این است که باید گزینه اي را انتخاب کنیم که در هر نوعی از اعراب، اعرابش تقدیري باشد. آن چیزي که در این تست باید  28
بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که اسامی مقصور در هر سه حالت (رفع، نصب و جر) اعرابشان تقدیري است اما اسامی منقوص در حالت نصبی اعرابش ظاهري اصلی است به همین خاطر

باید گزینه اي را انتخاب کنیم که فقط شامل اسامی مقصور یا اسمی که به «یاء» ضمیر ختم شده باشد.
سخت

) صحیح است. در این سؤال («ما» اي را که معرفه باشد) می خواهد، که می دانیم، «ما» در صورتی که از نوع اسم موصول باشد، معرفه است پس گزینه (  29

)  موصول عام و معرفه است . زیرا «ما» در گزینه (
بررسی موارد سایر گزینه ها:

) «ما» از نوع اسم استفهام است. (ترجمه: مادرم سبب ناراحتی تو چیست؟) 

) «ما» از نوع حرف نفی ماضی است که در مبحث معرفه و نکره محسوب نمی شود. (ترجمه: براي چه از من سؤال مفیدي نپرسیدي؟)

) «ما» از نوع حرف نفی ماضی است که این هم مانند قبلی در مبحث معرفه و نکره نیست. (ترجمه: خدایا براي شیطان نسبت به من (تسلط بر من) راهی را قرار ندادي!)
متوسط

بررسی موارد سایر گزینه ها:  30

) «صغیراً» و «کبیر» نکره هستند.

) «بشاشًا» ، «أفضل» و «سخیًّا» نکره هستند.

) «جمیعًا» ، «طریق» و «أقوم» نکره هستند.
متوسط

اضى – الراضى – المؤمنون اسم منقوص در حالت رفع و جر حرکت نمی پذیرد و «المؤمنون» در اینجا مجرور به حرف جر است و باید با اعراب فرعی «یاء» بیاید. «الرُّ  31
– المؤمنین» 

سخت
اسم هاي غیر منصرف عبارت: «فاطمۀ، أکثر، معابد، هندوستان»    32

متوسط
) أخذتها : فعل است و بعد از «هدیۀ» که نکره است آمده است و جمله وصفی است.  33

) خیر األعمال : ترکیب اضافی است نه وصفی!

) یسعی : فعل است و بعد از «معّلم» که نکره است آمده و جمله وصفی است.

) تتبعها : فعل است و بعد از «استراحۀ» که نکره است آمده و جمله وصفی است.
سخت

34   «صدیقیِن» خبر است و باید مرفوع باشد    صدیقان: خبر و مرفوع به اعراب ظاهري فرعی به حرف «الف»

  «ربّی» با توجه به  «جعلنا» که متکلم مع الغیر است اشتباه است   ربّنا 

  «أهل» خبر کان است و باید منصوب باشد    أهًال 
سخت

)  ساٍع: خبر و تقدیرًا مرفوع  35

)  الشاکی: فاعل و تقدیرًا مرفوع 

)  الماشی: مبتدا و تقدیرًا مرفوع

)  الراضی: اسم «أّن» و منصوب به اعراب ظاهري اصلی
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سخت
36   «ماداموا» از افعال ناقصه است و ضمیر "و" بارز و اسمش و  «ملتزمون» خبر آن است و باید منصوب باشد  یعنی ملتزمیَن خبر فعل ناقصه و منصوب به اعراب

ظاهري فرعی به حرف «ي»
سخت

) الیتامی  داراي اعراب تقدیري  37

) إلهی  إله + «ي» متکلم وحده  داراي اعراب تقدیري

) «الصحابّی» و «النبّی» داراي «ي» مشدد (ّي) هستند  اعراب ظاهري اصلی

) معّلمتی  معلّمۀ + «ي» متکلم وحده  داراي اعراب تقدیري
نکته: اسامی اي که داراي اعراب تقدیري هستند، اسامی مقصور، اسامی منقوص به جز در حالت نصبی که اعرابش ظاهري اصلی می باشد، اسامی اي که به (ي) ضمیر ختم می شوند. 

سخت
نکته: خبر حرف مشبهه مرفوع است و اسم آن منصوب.  38

  «خشنتین»  صفت  «یدان» که مرفوع است، می باشد. بنابراین باید به صورت مرفوع بیاید   خشنتان : صفت و مرفوع به اعراب ظاهري فرعی به حرف «الف» به تبعیت از َیداِن 
سخت

 39

اسامی منقوص در حالت رفعی و جري اعراب تقدیري دارند و «ساعٌی» غلط است و چون در این جا «ال» ندارد و همچنین «مضاف الیه» نیز ندارد و نکره است به صورت  «ساٍع» صحیح است.
سخت

موصوف و صفت باید با هم مطابقت کند در گزینه ي  مرة اُخري در گزینه ي  فتی صغیرة درست است. در گزینه ي  الطالبۀ مونث است و باید االفضل مونث  40
باشد الفاضلۀ

سخت
بررسی گزینه ها:  41

: «معلّموهم» ← «معلّمیهم» (مضاف¬الیه و مجرور بالیاء) گزینه 
ترجمه: دانش¬آموزان هرگز نیکی معلّم¬هایشان را در طول زندگی فراموش نخواهند کرد!

: «الفلّاحاَت» ← «الفلّاحاِت» (مفعول به و منصوب بالکسره) گزینه 
ترجمه: کشاورزان را دیدم در حالی که هر روز به سوي کارهایشان می رفتند.

: «الوالدیِن»: مضاف الیه و مجرور بالیاء گزینه 
ترجمه: از آرزوهاي والدین موفقیت فرزندان در همه زمینه هاست!

: «الحاضرون» ← «الحاِضرین» (مضاف الیه و مجرور بالیاء) گزینه 
ترجمه: یکی از حاضران نسبت به بقیه حّضار در حضور (خود) تأخیر کرد!

سخت
"المجدین"مجرور به حرف جر و "المتکاسلین" مفعول به و منصوب، هر دو با عالمت اعرابی فرعی "یاء" هستند.  42

بررسی سایر گزینه ها:

): "المفسدین" مفعول به و منصوب با عالمت اعراب فرع "یاء" است. گزینه ي (

): "المومنین" مفعول به و منصوب با عالمت اعراب فرع "یاء" است. ضمنًا "الذین" مبنی و محال مجرور است. گزینه ي (

): در این گزینه، عالمت اعراب فرعی "یاء" بکار نرفته است. گزینه ي (
متوسط

"لِأفهم" فعل مضارع منصوب است، چون علت گوش دادن به سخن معلم را فهمیدن آن بیان می کند.  43
بررسی  سایر گزینه ها:

: «لِنصل» فعل مضارع است زیرا علت صرف کردن نهایت تالش ما را رسیدن بیان می کند. گزینه ي 

: «لِنصبر» مضارع مجزوم است و لزوم صبر کردن را بیان می کند. گزینه ي 

: َفلیبادر: ف + ل + مضارع = مضارع مجزوم. گزینه ي 
متوسط

«مساجد» و «معابد» غیر منصرف هستند و با عالمت فرعی اعراب (فتحه) مجرور شده اند. (لّذاِت) جمع مؤنث سالم است و با عالمت فرعی اعراب (کسره) منصوب  44
شده است. 

بررسی سایر گزینه ها:

»: «المتنّزهات» مفعولٌ به و منصوب با عالمت فرعی اعراب (کسره) است.  گزینه ي «

»: «الباحثین» مبتدا و مرفوع با «واو» است (الباحثون).  گزینه ي «

»: «السماوات» فاعل و مرفوع است (السماواُت). گزینه ي «
متوسط

المتکاسلون - تمارین - المعلمین داراي اعراب فرعی می باشند.  45

: «المنهومان» اعراب فرعی دارند. : «مصابیح»، «منازل»  در گزینه ي  : «طفلین»  در گزینه ي  در گزینه ي 
متوسط

زیرا در این گزینه فعل «تعملَّن» جمع مؤنث است و نونش ضمیر فاعلی است.  46
در گزینه  هاي دیگر به ترتیب فعل  هاي َتْجَتِهدیَن، یُسافران، َیْعَتِبُرون داراي نون اعراب هستند.

سخت
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زیرا «شعوٌب» نکره و مرفوع است و جمله ي «ال تستسلم ...» که بعد از آن است، جمله ي وصفیه می باشد و به تبع آن محًال مرفوع است.  47
سخت

«الطََّیران» (مصدر مفرد) اعرابش اصلی و «القرون» (جمع مکسر) اعرابش اصلی است و با مثنی اشتباه نشود.  48
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «اآلخرین» مجرور به حرف جر با عالمت اعراب فرعی یاء است. گزینۀ «

»: «نتائج» (اسم غیرمنصرف) مجرور با عالمت اعراب فرعی فتحه است. گزینۀ «

»: «الصدقات» (جمع مؤنث سالم) مفعولٌ به و منصوب با عالمت اعراب فرعی کسره است. گزینۀ «
متوسط

«َالفتی، الَهوي و أذي» سه اسم مقصور داراي اعراب تقدیري اند (بیش ترین تعداد).  49
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «الّداعی» اسم منقوص تقدیرًا مرفوع و «الهوي» اسم مقصور و تقدیرًا مرفوع است. گزینۀ «

»: «الفتی» اسم مقصور و تقدیرًا مجرور است. گزینۀ «

»: «الّساعی» اسم منقوص و تقدیرًا مرفوع و «الُهدي» اسم مقصور و تقدیرًا منصوب است. («الَمعالی» با این که اسم منقوص است، اما چون مفعولٌ به و در حالت نصب است، عالمت اعرابش با گزینۀ «
اعراب ظاهري نشان داده می شود زیرا اسم منقوص در حالت منصوب اعراب اصلی دارد.

متوسط
در این عبارت «ساٍع» صفت و تقدیراً مرفوع است و نیز «اآلخرین» مفعول به و منصوب با اعراب فرعی «یاء» است.  50

ترجمه: در کلالس ما دانش آموز کوشایی است که دیگران را به تالش دعوت می کند!
بررسی سایر گزینه ها:

: «الّتی»: صفت و مجرور محًال / «المسلموَن»: فاعل و مرفوع با اعراب فرعی «واو»  گزینۀ 
ترجمه: باید به علومی که مسلمانان در آن ها شکوفا شدند، نگاه کنیم!

: «الطالبتان»: فاعل و مرفوع با اعراب فرعی «الف» گزینۀ 
ترجمه: دو دانش آموز به کتابخانۀ نزدیک به منزل شان براي مطالعه رفتند!

: «والدي» مضاف الیه و مجرور با اعراب فرعی «یاء» گزینۀ 
ترجمه: بیشترین اوقات براي انسان از نظر سودمند بودن حضورش نزد والدینش است!

سخت
با توجه به عبارت   ما امروا اّال لیعبدوا الهأ واحدأ نکوهیدن از شرك عبادي مفهوم می گردد و بر اساس عبارت ِاّتخذوا احباَرهم و ُرهباَنهم اربابًا" این نکوهش شامل  51

معتقدان به ربوبیت احبار و رهبران و حضرت مسیح(ع) بود که گرفتار شرك ربوبی و در نتیجه ي آن شرك عبادي شده بودند.
سخت

مطابق سنت "امتحان و ابتال ء" هر انسان انتخابگري همواره در معرض امتحان و آزمایش است. نیز کسی که ایمان خود به خداوند و راه هدایت الهی را اعالم می  52
کند ، وارد آزمایش هاي ویژه و امتحان ها ي خاص می گردد.از این رو میان سنت امتحان و ایمان فرد ، رابطه ي مستقیم وجود دارد . سنگینی و دشوار شدن امتحان ها ي الهی ، معلول افزایش
ایمان در فرد است . امام صادق (ع) در این باره می فرماید :  انَّما المومن بمنزلۀ کفَّۀ المیزان ، کلَّما زید فی ایمانه زید فی بالئه    به راستی که مؤمن به منزله ي کفه ي ترازوست هر اندازه که ایمان او

افزوده شود ، امتحانش نیز سنگین تر می شود.
متوسط

هر چیزي در این جهان ، بیانگر وجود خالق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود.  53
سخت

َماَواِت َواَألرَض َأن َتُزوَال َوَلِئن َزاَلتًا ِإن َأمَسَکُهَما ِمن َأَحٍد ِمن َبعِدِه ِإنَُّه  َحِلیًما َغُفوًرا ، "همانا خداوند نگه می دارد آسمان ها و زمین را َ یمِسُک السَّ از دقت در آیۀ شریفۀ ِإنَّ اهللاَّ  54
از منحرف شدن و اگر منحرف شوند نگه نمی دارد آن دو را هیچ کسی بعد از او، اوست بردبار آمرزنده " می توان این مفهوم دریافت که ایمان به خداوند حکیم و نظام حکیمانۀ او، این اطمینان را به
انسان می بخشد که جهان داراي حافظ و نگهبانانی است که اشتباه در کار او راه ندارد. کشتی جهان ناخدایی دارد که به علت علم و قدرت بی پایان آن ناخدا ، به هیچ وجه احتمال غرق شدن و

نابودي آن نمی رود و هیچ کسی جز او نیز نمی تواند آن را از نابودي نجات دهد.
سخت

امداد خاص خداي متعال نسبت به آنان که با نیّت پاك ، قدم در راه حق می گذارند و سعادت آخرت و رضایت پروردگار را هدف خود قرار دهند ، "توفیق الهی"  55
نام دارد :  و الذین جاهدوا فینا نهدینَّهم سبلنا و انَّ اهللا لمع المحسنین   ، و کسانی که در راه ما تالش و مجاهده کنند ، به راه هاي خود هدایتشان می کنیم و بی تردید خداوند همراه نیکوکاران است.

متوسط
گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن ، بر امکانات گمراهان می افزاید و آن ها با استفاده از همین امکانات و با اصرار خود، بیشتر در فساد و فرو می روند و قدم به  56
بُوا ِبآیاِتَنا َسَنسَتدِرُجُهم قدم از انسانیت فاصله گرفته و به تدریج به سوي هالکت ابدي نزدیک تر می شوند. چنین  حالت تدریجی در حرکت به سوي عذاب الهی را سنت "استدراج" می خوانند : َوالَِّذیَن َکذَّ

ِمن َحیُث َال یعَلُموَن ، و کسانی که آیات ما را انکار کردند، به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد از آن راه که نمی دانند و به آن ها مهلت می دهم، همانا تدبیر من استوار است.
متوسط

آیه ي قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبۀ ... سیر در زمین را مقدمه اي براي اطالع از سرانجام تکذیب کنندگان می داند.  57
متوسط

حدیث امام صادق (ع) به سنت امتحان و ابتال اشاره دارد، این سنت عامل ظهور و بروز استعدادهاي انسان است.  58
متوسط

 59
این که همه ي کارها فقط براي رضا ي خدا و تقرب به او انجام پذیرد، همان اخالص است که به آن "حسن فاعلی" گویند و آیه ي شریفه ي کذلک لنصرف عنه الّسوء و الفحشاء اشاره به اولین ثمره ي

اخالص، یعنی عدم نفوذ شیطان و یأس او از فرد با اخالص، یعنی عدم نفوذ شیطان و یأس او از فرد با اخالص دارد.
متوسط

زندگی در یک جهان قانون مند این امکان را به انسان می دهد که با شناخت و استفاده از قوانین جهان نیازهاي خود را برطرف کند. نام دیگر این قانون مندي، قضا  60
و قدر الهی است. طبق آیه ال الّشمس ینبغی لها ... موجودات از قانون مندي خود خارج نمی شوند.
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سیر در زمین را مقدمه اي براي اطالع از سرانجام تکذیب کنندگان می داند.

حدیث امام صادق (ع) به سنت امتحان و ابتال اشاره دارد، این سنت عامل ظهور و بروز استعدادهاي انسان است.

اشاره به اولین ثمره يوء و الفحشاء اشاره به اولین ثمره يوء و الفحشاء اشاره به اولین ثمره ي ّکذلک لنصرف عنه الّسوء و الفحشاء کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء کذلک لنصرف عنه الس

زندگی در یک جهان قانون مند این امکان را به انسان می دهد که با شناخت و استفاده از قوانین جهان نیازهاي خود را برطرف کند. نام دیگر این قانون مندي، قضا
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متوسط
عبارت «هرگونه تصرف در جهان، حق خدا و شایسته اوست» بیانگر توحید در والیت بوده و آیه مبارکه «و هللا ما فی الّسماوات و ما فی االرض» بیانگر توحید در  61

مالکیت است که علت توحید در والیت است.
سخت

«ظهور گرایش هاي برتر هم چون حقیقت طلبی، عدالت خواهی و نوع دوستی در رفتار موحدان» بیانگر تحقق توحید عبادي در بُعد فردي است.  62
متوسط

عبارت شریفه ي  «قل اهللا خالق کل شی»  بیانگر توحید در خالقیت است و چون خداوند خالق جهان است، مالک آن نیز می باشد و چون خداوند تنها خالق جهان  63
است، تدبیر و پرورش همه ي مخلوقات را نیز در اختیار دارد و عبارت شریفه ي  «و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض ... »  بیانگر توحید در مالکیت است و از آن جا که خداوند مالک حقیقی جهان

است، بر آن والیت نیز دارد.
سخت

آیه ي شریفه ي  "«ان اهللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم» "  : توحید در ربوبیت، توحید عبادي  64
آیه ي شریفه ي   "«الحمد هللا رب العالمین» "  ، توحید عبادي، توحید در ربوبیّت

" «ال یشرك فی حکمه احدا»"  : توحید در والیت
سخت

اگر هر یک از افراد جامعه، خواست ها و تمایالت دنیایی خود را دنبال کنند و فقط منافع خود را محور فعالیت هاي اجتماعی خود قرار دهند و اهل ایثار و تعاون و  65
خیر رساندن به دیگران نباشند، بعد اجتماعی شرك عبادي تحقق می شود. 

تنظیم کشش ها و تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت هاي خود بر محور بندگی خدا به توحید عملی فردي می انجامد. 
و سرباز زدن از پذیرش فرمان طاغوت و ظالمان و ستمگران به توحید عملی اجتماعی می انجامد.

متوسط
عبارت امیرالمؤمنین «و رأیت شیئًا اال ورایت ...» با آیه ي شریفه ي «فاقم وجهک ...» مرتبط است یعنی فطرت و سرشت خدا آن است. (درس سوم سال سوم و درس  66

اول سال چهارم)
سخت

با توجه به عبارت «ومن آیاته» حکیمانه بودن خلقت نتیجه گیري می شود و اشاره به آفرینش مجدد انسان دارد «اذاانتم تخرجون» (درس  سال دوم بخش اندیشه و  67

تحقیق و درس  سال چهارم بخش اندیشه و تحقیق)
سخت

الزمه ي شناخت هر چیزي احاطه و دسترسی به آن است و ذهن محدود آدمی توانایی احاطه به خداوند نامحدود را ندارد اما این عبارات ارتباطی با آیه ي اهللا نور  68
السماوات و االرض ندارد. مفهوم آیه ي اهللا نور السماوات و االرض نیازمندي مخلوقات در آفرینش و بقا به خداوند است. دراصل خداوند خالق همه چیز است و با معرفتی برتر و عمیق تر می توان

حضور او را در پشت پرده ي ظاهر هر چیز یافت.
سخت

تاثیر نیکی یا بدي در سرنوشت انسان، یک سنت فردي و اجتماعی است. فردي: زندگی ما به شدت تحت تاثیر رفتارهاي ماست، اجتماعی:  جامعه اي که در مسیر  69
خوبی ها گام بردارد، درهاي رحمت الهی را به روي خود می گشاید و جامعه اي که به گناه آلوده شود، به برخی عذاب ها گرفتار خواهد شد.

براساس تقدیر الهی، جهان خلقت داراي قانون مندي است و پدیده هاي جهان در دایره ي قوانین خاصی حرکت می کنند و مسیر تکاملی را می پیمایند یا بر یکدیگر تأثیر می گذارند. این قوانین،
اختصاص به پدیده هاي طبیعی ندارد و زندگی فردي و اجتماعی انسان ها را هم در بر می گیرد.

سخت
ریشه ي شرك در دنیاي جدید آن است که برخی انسان ها درعین قبول داشتن خداوند، دین و دستورات آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند.(شرك عبادي)  70

آیه ي شریفه ي  «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان...»  به نفی شرك عبادي و اجتناب از پرستش شیطان اشاره دارد.
سخت

بر باد رفتن تدریجی تابش نور حق بر گناهکاران و گرفتاري به شقاوت ابدي تحقق سنت امالء را موجب می شود و اصرار بر گناه همراه با استفاده از امکانات و  71
نزدیک شدن به سوي هالکت ابدي، موجب تحقق سنت استدراج است.

متوسط
عبارت گزینۀ  بیان می دارد که خداوند در هر امتی رسولی را برگزیده تا فرمانهایش را به اجرا درآورد چون اطاعت از خداوند الزمۀ عبودیت و بندگی اوست،  72

اطاعت از رسول گرامی او و جانشینان آن حضرت الزمۀ توحید در عبادت است.
عبارت کلیدي «و لقد بعثنا فی کّل اّمۀ رسوال أن أعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت» 

سخت
بعد اجتماعی به تشکیل نظام الهی مربوط است که آیۀ «و لقد بعثنا فی کل اهللا رسول...» به آن اشاره دارد.  73

سخت
آیه صورت سؤال و آیه مورد نظر در گزینۀ  هر دو بیانگر نقش قوة اختیار است. که در آن انسان با انتخب راه گمراهی و عدم پیروي از دستوران پیامبران  74

(حجت ظاهر – هدایت تشریعی) به خودش ظلم می کند.
عبارت (انفسکم) در صورت سوال و عبارت (فلنفسه) در گزینۀ مورد نظر می تواند در تشخی این مشابهت راه گشا باشد.

تشریح گزینه هاي دیگر:

: بیانگر وجود شیطان به عنوان یکی از موانع رشد گزینۀ 

: بیانگر هدفمندي و حق بودن خلقت گزینۀ 

: بیانگر هدایت خاص انسان از طریق انبیا و امامان (هدایت تشریعی) گزینۀ 
سخت

این آیه بیان گر سنّت امالء یا امهال است و کلیدواژة آن هم «نُملی: مهلت می دهیم» می باشد.  75
براساس این سنّت الهی که مخصوِص انسان هاي بدکار است، خداوند به ایشان مهلت می دهد ولی آن ها این فرصت را وسیلۀ غوطه ور شدن در تاریکی و گناه قرار می دهند و روز به روز بر

گناهانشان افزوده می شود.
سخت
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ت الهی که مخصوِص انسان هاي بدکار است، خداوند به ایشان مهلت می دهد ولی آن ها این فرصت را وسیلۀ غوطه ور شدن در تاریکی و گناه قرار می دهند و روز به روز بر
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 76
 معنی جمله: بسیاري از دکترها نگرانی عمیق خود را درباره ي ایمنی این داروي جدید بیان کرده اند.

1) توجه                                  2)  نگرانی                         3)  تأثیر                           4)  احساس
متوسط

 77
معنی جمله: اتم می تواند هم براي مقاصد مخرب و هم مقاصد مفید استفاده شود.

) مخرب ) پرجمعیت                       ) جهانی                       ) محافظ                    
متوسط

 78
معنی جمله: کار گروهی براي ما مفیدتر است زیرا در هر زمان می توانیم سؤال بپرسیم.

براي بیان دلیل انجام کاري یا عملی از since - because - as استفاده می شود.
متوسط

معنی جمله: آیا به تمامی جنبه هاي این مسئله فکر کرده اي؟  79

) جایزه ) توجه      ) تاثیر      ) جنبه،بعد     
متوسط

 80
معنی جمله: او خون زیادي را به علت بریدگی در یکی از رگ هاي دستش از دست داد.

) ُشش ـ ریه ) رگ    ) اقدام    ) انگشت پا   
متوسط

 81

دانشآموزانم مجبور بودند شبانه روز براي امتحانها درس بخوانند.

در صورتی که فعل make داراي ساختار مجهول (to be + made) باشد، فعل بعد از آن به صورت مصدر با to میآید.
سخت

در بعضی کشورها مردمی که زباله تولید می کنند،  تنبیه می شوند.  82
چون عبارت موصولی معلوم ترجمه می شود از شکل ing استفاده می کنیم.

متوسط
عموي من آنقدر پیر است که دیگر نمیتواند کوه نوردي کند.  83

such (a/an) + (صفت) + اسم + that + نکته گرامري: جمله
سخت

 84
معنی جمله: داد نزن و بیا درباره ي این مسئله به طور منطقی صحبت کنیم.

) به طور پیوسته ) به طور درخشانی، ماهرانه             ) نرم ، روان، به نرمی                   ) به طور منطقی                    
متوسط

 85
 معنی جمله:تا کنون به نظر می رسد او به خوبی از عهده کار برمی آید اما حقیقتا االن براي قضاوت کردن بسیار زود است.

) محصور کردن، احاطه کردن ) به دام انداختن              ) قضاوت کردن              ) محافظت کردن                    
سخت

 86
دکتر به من هشدار داد غذاهایی را که حاوي چربی زیادي هستند را نخورم.
چون عبارت موصولی معلوم ترجمه می شود از شکل ing استفاده می کنیم.

سخت
 87

 معنی جمله:من نگران تأثیرات مخربی هستم که این فیلم ها روي کودکان می توانند داشته باشند.

) مخرب ) آرام                  ) قبلی                  ) در دسترس           
سخت

 88
هوا آنقدر خوب بود که ما تصمیم گرفتیم تعطیالت خود را افزایش دهیم.

نکته گرامري: به دلیل وجود "جمله + that" جواب so و such است و بعد از such اسم می آید و weather اسم غیرقابل شمارش است.
متوسط

 89
 او آنقدر صادق بود که همه به او اعتماد می کردند.  

نکته گرامري: جمله + that+ اسم + (صفت) +  "
توجه: کلمه honest با توجه به نحوه تلفظ آن صدادار محسوب می شود.

سخت
معنی جمله: ما همچنان به دنبال کسی هستیم که بسیار ماهر است و میتواند همهي ویژگیهاي ضروري را ( باهم ) ترکیب کند.  90

) ترکیب کردن ) نیاز داشتن         ) هدر دادن         ) تعریف کردن        

1234

1234

1234

1234

1234

which contain containing

1234

1234

16

ی
ی نظام قدیم 27 د

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

معنی جمله: ما همچنان به دنبال کسی هستیم که بسیار ماهر است و میتواند همهي ویژگیهاي ضروري را ( باهم ) ترکیب کند.
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سخت
معنی جمله : شستن، اتو کردن، گردگیري کردن و خیلی چیزهاي دیگر؛ او از انجام این کارهاي خانه به صورت تکراري راضی نبود.  91

) به طور معقول ) به صورت عالی               

) به صورت تکراري ) به صورت کارآمد            
سخت

کلمه such  براي تأکید قبل از اسمی که همراه با صفت باشد به کار میرود و بعد از آن کلمه  that  به معنی «که» میآید و سپس جمله جدید ادامه مییابد.  92
سخت

93  معنی جمله:باید توجه ویژه اي به انرژي هسته اي داشته باشیم.

) فوري ) مخصوص       ) شبیه       ) صاف، مستقیم      
متوسط

ترجمه: این گلها را جایی بکارید که نور کامل خورشید و آب منظم به دست خواهند آورد.  94

)منظم )ممکن                        )یکنواخت                        )سریع                     
سخت

«برخی از روزنامه نگاران در برابر قانون جدیدي که در مجلس تصویب شده موضع مخالفی گرفتند.»   95

)حس  ) ژست، ادا                      ) حالت                    ) موضع                     
سخت

ترجمه جمله: «حرفه هاي کوچک دارند بقا یافتن در اوضاع اقتصادي کنونی را مشکل می یابند.»  96

) چسباندن ) دست یافتن         ) بقا یافتن         ) شناور بودن        
متوسط

ترجمه: «فیزیک دانان اینک معتقد ند که جهان هستی سه میلیارد سال جوان تر از آنی است که پیش از این تصور می شد.»  97

) دقیقا ) پیش از این، قبال                

) خوشبختانه ) به طور موثر                       
سخت

ترجمۀ جمله: «به چیزهایی که در آن کشور می خوانید، اعتماد نکنید. همۀ روزنامه ها دارند در (جهت) بهترین منافع یک حزب خاص عمل می کنند و بنابراین کامًال  98
غیر قابل اعتمادند.»

) غیر قابل اعتماد ) نامتحمل               ) بی قاعده           ) نامنعطف               
سخت

ترجمه ي جمله: «دانشجویانی که به آن ها مجوز داده می شود، می توانند یک کار نیمه وقت به عنوان دستیار مدرس داشته باشند و درآمد خوبی به دست آورند.»  99
نکته ي مهم درسی

در صورتی که جمله ي پیرو وصفی در حالت مجهول قرار گیرد، می توان ضمیر موصولی و فعل « to be» را از جمله حذف کرد. جمله در اصل به شکل زیر بوده است:

...

سخت
ریچارد باخ گفت آنچه که شما را به خانوادة واقعی شما ارتباط می دهد خون نیست، بلکه احترام و شادي در زندگی یکدیگر است.  100

. بیان – حالت چهره . احترام                      . ارائۀ – سخنرانی               . الگو                 
سخت
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ی
ی نظام قدیم 27 د

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
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