
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 25 بهمن

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

واژه «زخمه» در همه گزینه ها یکسان است به جز گزینۀ  ..................  1

 بازگرد اي مرغ گرچه خسته اي از چنگ باز  گرچه چون تاري ز زخمش زخمه اي دیگر بزن

 نه رنج اّره کشیدي نه زخمه هاي تبر  درخت اگر متحرك شدي ز جاي به جا

 پردة غفلت ز نظر برکنی  پرده چنان زن که به هر زخمه اي

 زر نخستین زخمه بر تار وجود  فکر ما جویاي اسرار وجود

در میان گروه واژه هاي امالیی زیر امالي چند واژه نادرست است؟  2
غاش زین- غرفه و اتاق- دائیه و انگیزه- ردا و تیلسان- شیهه اسب- مار قاشیه- نمط و روش- عبدیت و جاودانگی- پالیز و بوستان- سپاسگذاري و

تشّکر

3 واژه 6 واژه 5 واژه 4 واژه

مترادف واژه هاي «پالیز، داعیه، غربت، گوهر» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  3
 الف ) هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

ب ) اي عندلیب خو کن با خار غم که هرگز
ج ) ما کیستیم و قوت تدبیر ما کدام

د ) تو فرسنگ ها دوري از خاك دوري

 باز جوید روزگار وصل خویش
بوي گل مروت زین بوستان نیاید

تا ادعاي دفع قضا و قدر کنیم
تو درد من خاك بر سر چه دانی

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

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  4

 قصد کدام خسته جگر می کنی نکن تو در جهان غریبی، غربت چه می کنی

 به غربت همی گفت چیزي غریب ز هامون سوي کوه شد عندلیب

 ز مهرش بار دیگر برفروزد که در غربت مه از مهرش بسوزد

 غیرزو تر خشک گشتن گو بیاب شاخ خشک از قربت آن آفتاب

در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟  5

 پر از گلشن و باغ و پالیز بود جهان چون بهشتی دالویز بود

 نگیرد قدر باز اندر نشیمن نگردد مرد مردم جز به قربت

 بربط ز کجا نالد بی زخمه زخم آور چون بربط شد مؤمن در ناله و در زاري

 چون صورت اگر به قاش زین چسبیده از اسب به رنگ سایه افتد به زمین

ترتیب انواع صفات متن زیر در کدام گزینه درست بیان شده است؟  6
«با هر تابستان از میوه هاي شیرین و سایۀ دلپذیر، خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پاي فرسودگان آفتاب زده را نوازشگري درمان بخش دردها.»

مبهم- بیانی- مفعولی- ساده- مفعولی- فاعلی مبهم- بیانی- فاعلی- بیانی- فاعلی- فاعلی

مبهم- ساده- مفعولی- ساده- مفعولی- فاعلی مبهم- بیانی- مفعولی- ساده- مفعولی- مفعولی

کدام آرایه در بیت زیر موجود نیست؟  7
 نگردد تبه نام و گفتار پاك»  «ز خورشید و از آب و از باد و خاك

جناس استعاره کنایه تناسب

1

«با هر تابستان از میوه هاي شیرین و سایۀ دلپذیر، خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پاي فرسودگان آفتاب زده را نوازشگري درمان بخش دردها.»

مبهم- بیانی- مفعولی- ساده- مفعولی- فاعلی

مبهم- ساده- مفعولی- ساده- مفعولی- فاعلی

جناس
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در کدام بیت آرایۀ «کنایه» به کار نرفته است؟  8

بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است  به خشم رفتۀ ما را که می برد پیغام؟

 بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد  نیست در شهر نگاري که دل ما ببرد

 بنشین به یکی کبود اورند  از سر بکش آن سپید معجر

گزیند بر آسایش خویشتن  خنک آن که آسایش مرد و زن

مفهوم مقابل منظومۀ «اي منتظر، مرغ غمین در آشیانه! / من گل به دستت می دهم، من آب و دانه... / می کارمت در چشم ها گل نقش اّمید / می   9
بارمت بر دیده ها باران خورشید» از همۀ گزینه ها به جز  .................. دریافت می شود.

ز تخم هاي امیدي که در گل است مرا هزار پلّه سبک بارتر بود قارون

کشت امیدم ز چشم نوبهار افتاده است ناامیدي می کند خون گریه بر احوال من

آب حیوانم و از ریگ روان تشنه ترم جگر سنگ به نومیدي من می سوزد

گر سراب ناامیدي را فلک دریا کند آن چه اّول غرق گردد کشتی امّید ماست

در کدام گزینه جمله مرکب وجود دارد؟  10

 خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر  دل رمیده ما را که پیش می گیرد 

 همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند  سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند 

 ولی چگونه مگس از پی شکر نرود  طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی

 بگشود نافه اي و در آرزو ببست  تا عاشقان به بوي نسیمش دهند جان

11  چرا در مصراع  «کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم» پارادوکس وجود دارد ؟

طلب جمعیّت از زلف پریشان بیان کسب براي جمعیت آوردن زلف پریشان براي معشوق آوردن پریشان براي زلف

در همۀ ابیات به استثناي بیت .................. جاي مضاف و مضاف الیه عوض شده است.  12

 ورنه در ملک رضا نوشیروان عادل است  کشور تدبیر را زیر و زبر سازد قضا

 خواب ما را این صداي آب سنگین کرده است  غفلت ما را سبب عمر سبک جوالن شده است

 پاي خواب آلوده را منزل کنار دامن است  جان غافل را سفر در چاردیوار تن است

 خو به عزلت کرده از سیر و تماشا فارغ است  طفل طبعان را دل از بهر تماشا می دود

مفهوم کلّی همه  ي ابیات با یکدیگر تناسب دارند، به جز:  13

تو سالمت گزین که نام دلم  /  از مالمت به هر زبان افتاد

عشق را روي در سالمت نیست  /  راه عاشق بجز مالمت نیست

به جان و سر که نگردانم از وصال تو روي  /  و گر هزار مالمت رسد به جان و سرم

بس مالمت  ها که خواهد برد جان نازنین  /  روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار

همۀ ابیات زیر با بیت «کمال عقل آن باشد در این راه/ که گوید نیستم از هیچ آگاه» قرابت مضمونی دارند به استثناي بیت .................  14

 عقل با روح پیک ُمسرع (سریع) توست  عرش تا فرش جزو ُمبدع توست 

 عقل جان با کمال او تیره  دل عقل از جالل او خیره

 از پی َرشک گرد َمفرش او  عقل را پر بسوخت آتش او

 عقل در مکتبش نو آموزیست  نَْفس در موکبش ره آموزیست

کدام بیت به « درویش نوازي و توّجه به زیر دستان» اشاره ندارد؟  15

 اگر رحمی کنی بر خوشه چینی  ثوابت باشد اي داراي خرمن

 به شکرانه بار ضعیفان بکش  چو خود را  قوي حال بینی و خوش

 روزي او می دهد تو جنگ مکن  رزق  بر اهل خانه تنگ مکن

 یا نداري دست دل بردن، برو دلداده باش  یا بیا افتادگان را دست گیر، افتاده باش
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معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نوشته شده است؟  16
دوال(چرم و پوست)، برنشستن(نشستن)، چاشتگاه(نزدیک صبح)، نماز پیشین(نماز عصر)، لختی(اندکی)، ناو(قایق بزرگ که از درخت میان تهی سازند)،

صعب(سخت)، عقد(گردن بند)

پنج چهار سه دو

عبارت:«آن چه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟  17

 درویش نام دارد و سلطان عالم است  درویش را که ملک قناعت مسلّم است

 آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد  گنج زر گر نبود کنج قناعت برجاست

 گر همه عّزت نفس است بس است  در قناعت که تو را دست رس است

 تحّمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی بینم

در کدام بیت تناقض به کار رفته است؟  18

 که سرتا پاي حافظ را چرا در زر نمی گیرد  ازین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

 قوافل دل و دانش که مرد راه رسید  ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن

 کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید  اي شاه حسن چشم به حال گدا فَکن

 جز بدان خاك آستان، روشن  دیدة بخت مقبالن نشود

مفهوم کدام گزینه، با دیگر ابیات در تقابل است؟  19

 ز برگ ریز خزان، سرو فارغ البال است  هواي عالم آزادگی است بر یک حال

 سرو همچون گردن قمري است این جا، غل به کف  ریشۀ آزادگی در خاك این گلشن کجاست؟

 چون سرو، چرا از ثمر آزاد نگردیم؟  آزادگی و بی ثمري جامۀ فتح است

 هر که از باغ جهان چون سرو دامان چیده است  می تواند شد َعلم در وادي آزادگی

نقش کلمات مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  20
«چو بگذشت، از پِس آن جنگ دشوار / از آن دریاي بی پایاب، آسان
به فرزندان و یاران گفت چنگیز / که گر فرزند باید، باید این سان!»  

مضاف الیه - صفت - مسند  قید - صفت - مفعول صفت - قید - متمم صفت - مسند - نهاد

َعیِّن جوابًا ما جاَء فیه «اسم فاعل»؟  21

الُمجَتِهدوَن !  باب !  الشَّ اآلِخریَن !  اآلَخریَن ! 

عّین الخطأ:  22

اکتسبُت أفضل الدرجاِت فی امتحاِن اللغۀ العربیۀ بیَن زمالئی!:  بهترین نمره ها را در آزمون زبان عربی در میان هم کالسی هایم به دست آوردم!

یبیع هذا البائُع بضائعه بأدنَی األسعاِر فی مدینتنا!: این فروشنده اجناسش را با پایین ترین قیمت ها در شهرمان به فروش می رساند!

السکوُت أفضُل ِمن أن نذُکَر عیوَب اآلخریَن فی غیابهم!: سکوت بهتر از این است که عیب هاي دیگران را در غیابشان بیان نماییم!

إّن اإلسالم قد حّرم الغیبۀ، ِألنّها من أهّم أسباب قطع العالقات!: قطعًا اسالم غیبت را حرام نموده است؛ زیرا از سایر عوامل در قطع روابط مهم تر است!

عّین الخبر لیس اسَم التَّفضیل:  23

ُر ساعٍۀ خیٌر ِمن عبادِة سبعیَن سنۀ!  تفکُّ أحبُّ عباِد اِهللا الی اهللا أنفُعهم لِعباده! 

َمن َغَلبت شهوُته عقَله فهو شرٌّ ِمن البهائِم!  فی متجِر زمیلی َسراویُل أفضُل و لها أسعاٌر أرخُص! 

ِن الَْخَطَأ ِمن َقواِعِد اسِم التَّفضیِل. َعیِّ  24

َزیَنُب ُکْبري ِمْن فا ِطمۀ!  فاِطَمُۀ َأکَبُر ِمْن َزینب!  آسیا َأکَبُر ِمْن أوروبّا!  غري!  فاِطَمُۀ اْلُکْبري َوَزیَنُب الصُّ
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 اسالم غیبت را حرام نموده است؛ زیرا از سایر عوامل در قطع روابط مهم تر است!

 !

ري ِمنبري ِمنْبري ِمْن فا ِطمۀ!  ْ ُک ب کْب ک بینبیَنُب َز
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25  ما هو الّصحیح؟

 الغیُّبۀ، هَی ِمن أَهمِّ أسباِب َقطِع التَّواُصل بین الّناس!: الفعل المزید من باب تفاُعل بزیادة حرفیِن 

ل بزیادة حرفیِن  نوُب!: الفعل المزید من باب َتَفعُّ َس و هو من کبائر الذُّ َم اُهللا َتعالَی التَّجسُّ  َفَقد َحرَّ

بوا األشخاص بألقاٌب ُیکرهونها»: الفعل المجهول من باب تفعیل بزیادة حرف واحد   «یا أیُّها الَّذین آَمنوا ال ُتَلقِّ

ریَن سورة الحجرات بسورة االخالِق! الفعل المجهول من باب تفعیل و مصدُرُه «تسمیۀ»  َیت عنَد بعِض الُمفسِّ  ُسمِّ

26  ما هو الجواب المناسب لهذا السؤال؟ 
«َکم ِسعُر هذا القمیص الّرجالی؟»

روال الرجالّی فی الَمتجر   هذ القمیص الّرجالی أزرُق.  قیمُته ثمانوَن ألف توماٍن.  هذا القمیص الرجالّی لزمیلی.  هذا السِّ

حیح: 27  عیِّن الصَّ

راویِل حَسَب النَّوعیِّات!: در مغازه ها قیمت شلوارها بر اساس جنسشان اختالف دارد!  فی المتاِجر یختلُف سعُر السَّ

 أعطیُت البائَع مبلغًا و أخذُت منه تخفیضًا أکثَر!: به فروشنده مبلغی دادم و از او بیشترین تخفیف را گرفتم!

 الُمجاَدلُۀ بأسلوٍب أحمَد خیٌر لَنا ألنَّنا ُمسلموَن!: ستیزه کردن با ستودنی ترین روش براي ما بهتر است، زیرا ما مسلمانیم!

ُفنا إّال وُسَعنا!: معّلم به ما آموزش می دهد و گاهی به ما جز به اندازة توانمان تکلیف نمی دهد! ُم و قد الُیکلِّ ُمنا المعلِّ  ُیعلِّ

حیح: 28 «خواهر بزرگ ترم پنج سال از من بزرگ تر است و برادر کوچکم نه سال کوچک تر!»عیِّن الصَّ

غیُر ِسّت َسنواٍت أصغُر!  اُختی األکبُر کبري ِمّنی َخمس َسنواٍت و أخی األصغُر ِتسع َسنواٍت أصغُر!   اُختی الکبري أکبُر مّنی َخمس َسنواٍت و أخی الصَّ

غُیر ِتسع َسنواٍت أصغُر!   اُختی الکبیرُة أکبُر مّنی َخمس َسنواٍت و أخی األصغُر ِسّت َسنواٍت صغیٌر!  اُختی الُکبري أکبُر ِمّنی َخمس َسنواٍت َو أخی الصَّ

29  عین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:

ُبوا اآلَخریَن بألقاٍب َیکرُهونَها، بِئس الَعَمل الفُسوَق!    تبَدُأ األسعاُر ِمن َخمَسَۀ َعَشَر ألفًا إلی ِتسَعۀ و ِتسعیَن ألف ُتومان!  أیُّها اإلخواُن، ال ُتلقَّ

یف لِلمُسافرة إلی َمشهد!   یا أوالدي؛ ال َتقتِربُوا ِمن ِمنَطَقۀ الخطِر حتیَّ ال تَتعرُضوا لِلَخطِر!  بیع و الصِّ   الّسیاح العراقیون َینتخبوَن فصل الرَّ

َم بِالَقَلم»: 30  «ِاقرأ و َربَُّک األکَرُم  الّذي َعلَّ

بخوان پروردگاري را که گرامی است، همان که با قلم یاد می دهد! پروردگار گرامی ات را بخوان، همان که با قلم یاد داد!

پروردگار گرامی ات را بخوان، همان که با قلم یاد می دهد! بخوان که پروردگارت گرامی ترین است، همان که با قلم یاد داد!

31  عین الصحیح فی التعریب: «اگر به جنگل هاي زیباي کشورمان بنگریم شگفتی هاي فراوانی را در آن خواهیم دید.»

ان نظرنا الی غابه بالدنا الجمیله سوف شاهدنا العجائب الکثیر دائمًا!  ان ننظر الی غابات بالدنا الجمیله سوف نشاهد عجائب کثیرة فیه!

ان ننظر الی غابات بالدنا الجمیله سوف نشاهد عجائب کثیرا فیه!  عندما ننظر الی غابه بالدنا الجمیله نشاهد عجائب کثیره فیه! 

32  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ: 
 «إنّا زیَّنا الّسماء الدنیا بزینٍۀ الکواکب»:

همانا ما آسمان دنیا را با زیور ستارگان آراستیم! یقینًا ما آسمان نزدیک تر را با زیوري، ستارگان آراستیم!

به راستی ما آسمان نزدیک تر را با ستارگان زینت می بخشیم! مسلمًا جهان را با آرایشی از ستاره ها زینت داده ایم!

عّین الّصحیح فی الحوار بیَن البائع و الزائر :  33

اُریُد َسراویَل أفَضَل ِمن هذه. هذه األسعار غالیٌۀ . راویل؟  الّسراویل النساّئیۀ بِخمسۀ َو ِتسعیَن ألَف تومان . بَِکم توماٍن هذه السَّ

َکم صاَر الَمبلغ؟  أعطینی بعَد التَّخفیِض . َکم ِسعُر هذا القمیص الّرجالّی؟  أبیُض َو أسوُد َو أزرُق .

أّي کلمٍۀ ال ُتناسُب التِّوضیحات؟  34

«ُکلُّ ما ُفرَق به بیَن الحقِّ و الباطِل!»: الُفرقان   عاب الّتی ُتواِجهها!»: الَفَرج   «حلُّ الصِّ

یۀ أم الَمعَنویۀ!»: التُّراث   «َکلُّ ما َقد بَقی ِمن اآلثاِر المادِّ «ِمن أجزاِء النِّباتات الّذي َیحمُل األغصاَن!»: الَجوز  

حیح فی المحّل اإلعرابی للکلمات الّتی تحتها خّط: عّین الصَّ  35

ریَن سورة الُحُجرات بسورة األخالق! (فاعل - مجرور به حرف جر)  قد سّمی بعض المفسِّ َتنصُحـنا اآلیۀ األولی و تقوُل: ال تعیبوا اآلَخریَن! (فاعل - مفعول) 

قد منْعـنا أصدقاءنا من السعِی لمعرفِۀ أسراِر اآلَخریَن! (فاعل - مفعول)  الغیبُۀ من أهمِّ أسباِب عدِم التواصیل بین الّناس! (مبتدأ - خبر) 
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خفیِض .

رقان  

ُّویۀ!»: التُّراث  ویۀ!»: التراث  ویۀ!»: التُّراث  

رات بسورة األخالق! (فاعل - مجرور به حرف جر) 

َنا من السعِی لمعرفِۀ أسراِر اآلَخریننا من السعِی لمعرفِۀ أسراِر اآلخریننا من السعِی لمعرفِۀ أسراِر اآلخریَن! (فاعل - مفعول) 
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36  عیِّن الّصحیح للفراغات: 
  «یا ..................، هل .................. أّن عشرة زائد .................. یساوي تسعین؟!»

 إخَوتی - تعلَّمُتم - ِسّتین  إخَوتی - تعلَّمُتنَّ - ِسّتین  أَخواتی - تعلَّمُتنَّ - ثمانین  أَخواتی - تعلَّمُتم - ثمانین 

تًا» : «العالم حیٌّ و إن کان میِّ 37  عیِّن جوابًا مفهومه أقرب من الحدیث العلويِّ

تو آنگه دانشی باشی که دانی / که از دریاي جهلت نیست معبر هر!   العلماء باقوَن ما بقی الدَّ

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد / تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس  العالِم من َعَرَف َقدرُه! 

جر بِال َثَمٍر!» 38  عّین الّصحیح فی الَمفهوم: «العالُِم بَال عمٍل کالشِّ

 کالبدي دارد و جانش نیست علم کز اعمال نشانش نیست 

 هر اصل که در علم نهی نیست درست  تا عالِِم جهل خود نگردي به نخست

 که عمر بی ثمر نیک، عمر بی ثمریست  خوش آنکه نام نکوئی بیادگار گذاشت

 خاك در او گردد گر علم و عمل دارد  عقلی که بر این روزن شد حارس این خانه

39  عّین الّصحیح :

ِس الکیمیاء: در زنگ اول دانش آموزان به سخن معلم زیست شناسی گوش می دادند. ب َیْسَتِمعُوَن إلی َکالِم ُمَدرِّ ِۀ األولَی کاَن الّطالُّ  ِفی اْلِحصَّ

ب بُِسُلوِکِه: و در میان آن ها دانش آموزي شلوغ بود که دانش آموزان از رفتار او زیان می دیدند.  و کاَن بَیَنُهم طالُِب ُمشاِغٌب َیُضرُّ الطالَّ

َم األحیاء َتَعنُّتًا: و در ساعت سوم آن دانش آموز به خاطر مچگیري از معلم زیست شناسی سؤال می پرسد. لُب َیسأُل ُمعلِّ ِۀ الّثالثۀ کاَن الطاِّ  و ِفی اْلِحصَّ

رِس َیْرُسْب!: پس معلم او را اندرز داد و گفت: هر کس به درس گوش ندهد، مردود می شود! ُم و قاَل: َمْن ال َیْسَتمْع إلَی الدَّ  َفَنَصَحُه اْلُمَعلِّ

40  عّین الخطأ علی َحسب ما جاَء بَیَن القوسیَن:

 إذا َقَدْرَت َعلی َعدوَك: َفاْجِعِل العفو ُشکراً لِلُقدَرِة َعَلیٍه! (أداة الشرط: إذا) 

رِس َجیًّدا َیْرُسْب فی اإلمتحاِن! (جواب الشرط: َیْرُسْب)   قالت المعّلمۀ َمْن الَیْسَتِمْع إلَی الدَّ

 یا فاطمۀ، ما زرعت فی الدنیا فالتحصدین شیئًا فی اآلخرة! (جواب الشرط: التحصدین) 

 إْن دفن السنجاب جوزات البلوّط فسَتنمو تلک الجوزات فی السنۀ القادمۀ! (فعل الشرط: دفن) 

اگر گفته شود: « رسول خدا (ص) در هر فرصتی، فضایل متعالی و جایگاه حضرت علی (ع) و اهل بیت را براي مردمی که قرن ها با نظام قبیله اي خو  41
گرفته بودند و ثروت زیاد و نظایر آن را نشانه ي شرافت می دانستند، بیان می کرد.»، همه ي عبارات شریفه ي زیر اشاره به این گوشزد رسول خدا(ص)

دارند، به استثناي ..................

«علّی مع القرءان و القرءان مع علی» «یا اّیها الّناس من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم»

«علّی مع الحّق و الحّق مع علی»  «انا و علّی ابوا هذه االّمۀ»

از آیات شریفۀ «سورة عصر»: «و العصر، اّن االنسان لفی خسر، الّا الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا بالصبر» کدام موضوع  42
دریافت نمی شود؟

قسم به زمان نشانۀ ارزشمندي و اهمیت اهمیت آن است. ایمان و عمل صالح مانع خسارت در زندگی دنیایی است.

علت وجود ایمان در قلب مؤمن، عمل صالح است. انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از موانع خسارت دیدن است.

43  پرداختن قرآن کریم به بحث در مورد علم دوستی و معنویت، مبیّن .................. است که از جنبه هاي اعجاز .................. آن است. (با تغییر)

تأثیرناپذیري قرآن کریم از عقاید دوران جاهلیت – لفظی جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم - محتوایی

جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم - لفظی تأثیرناپذیري قرآن کریم از عقاید دوران جاهلیت – محتوایی

اینکه پیامبر (ص) می   فرمودند: «بدي  هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید، زیرا تمایل دارم با دلی پاك و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم»، ما  44
را متوجه کدامیک از ویژگی  هاي ایشان می کند و پیامبر (ص) مردم را فقط از انجام چه اموري باز می   داشت؟ 

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم - محرمات سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم - شعرخوانی

محبت و مدارا با مردم – شعرخوانی محبت و مدارا با مردم - محرمات
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ن .................. است که از جنبه هاي اعجاز .................. آن است. (با تغییر)

–تأثیرناپذیري قرآن کریم از عقاید دوران جاهلیت –تأثیرناپذیري قرآن کریم از عقاید دوران جاهلیت – لفظی

جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم - لفظی

اینکه پیامبر (ص) می   فرمودند: «بدي  هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید، زیرا تمایل دارم با دلی پاك و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم»، ما  

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم - محرمات
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چرا پیامبر گرامی اسالم در شرایطی که هنوز موقعیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند، جانشین خود را معین  45
کرد؟

همانطور که پیامبر اسالم مسئولیت هایی از جانب خداوند انجام می داد ضروري است که پس از ایشان کسی به عنوان امام انجام دهد.

حضور و پذیرش و مشارکت مردم در امر جانشینی رسول خدا از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اقدام به این کار کرد.

جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود و نمی توان آنرا به انتخاب مردم گذاشت.

ضروري بود پیامبر اسالم خویشان را انذار دهد تا بعد از ایشان بزرگان بنی هاشم از جانشین پیامبر پیروي کنند.

«جلوگیري از تبعیض طبقاتی پذیرفته شده در میان مردم مربوط به کدامیک از روش ها و سیرة رهبري پیامبر اکرم (ص) است و کدام آیۀ شریفه  46
ترسیم کنندة آن است؟

تالش براي برقراري عدالت و برابري -  «لعلک باخع نفسک اال یکونوا المؤمنین» 

تالش براي برقراري عدالت و برابري -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب» 

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم -  لعلک باخع نفسک اال یکونوا المؤمنین» 

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب» 

کدام یک از ترجمۀ آیات زیر، مفهوم یکسان بودن محتواي دعوت تمامی پیامبران را براي ما تداعی نمی کند؟  47

«ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود.»

«خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود.»

«ما در هر امّتی رسولی برانگیختیم تا خداي یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.»

«[این دین] آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.»

عبارِت .................. به وجود قوانین تنظیم کننده در دین اسالم اشاره می کند و وجود این قوانین مؤیّد .................. است.  48

« َوَمن َیبَْتِغ َغیَْر اِإلْسَالِم ِدیًنا َفَلن ُیْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن الَْخاِسِریَن» -  پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

 «َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسَالِم ِدیًنا َفَلن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن» - آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

 «الضرَر و الِضرار فی االسالم» - آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

 «الضرَر و الِضرار فی االسالم» - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

مفهوم تشخیص صالحیت افراد براي انتخاب و گماشتن آن ها به مقام واالي پیامبري، از سوي خداوند و اشراف خداوند به عنوان تنها تعیین کنندة  49
مقام پیغمبري از دقت در کدام عبارت برداشته می شود؟

 «  و ُیریُد الشیطاُن اًن ُیضلهم ضالَال بعیداَ »    «رسًال مبشرین و منذرین لئّال یکون...» 

 «اهللا اعلم حیث یجعل رسالته»  «و لو کاَن بعضهم لبعض ظهیراً» 

حفظ پیامبر از خطرات احتمالی از دقت در پیام کدام آیه مفهوم می گردد؟  50

آیۀ ابالغ آیۀ انذار آیۀ تطهیر آیۀ والیت

سرآغاز هر حرکت از جمله حرکت به سمت رشد و کمال  .................. است و گام بعد عبارت است از  .................. .  51

عزم و تصمیم - حرکت براي کسب کماالت و مدارج معنوي اندیشه و تفکر - حرکت براي کسب کماالت و مدارج معنوي

عزم و تصمیم - قصد و نیت براي دست یابی به آن هدف اندیشه و تفکر - قصد و نیت براي دست یابی به آن هدف

اگر با ژرف اندیشی به هستی نظر کنیم، کدام یک از موارد زیر می تواند استباط دقیق تري دربارة انسان و سایر مخلوقات باشد؟  52

ایستاگی در برابر موانع بیرونی تنها امتیاز انسان نبوده بلکه او قادر به ایستادگی در برابر موانع درونی هم هست.

ستم روا داشتن به خود که به معناي پیروي از نفس اماره و سرپیچی از فرمان خداست، نوعی انقالب علیه خویش است.

تنها انسان هاي توبه کار هستند که قادرند بر علیه خویش انقالب کرده و خود را از ظلم نفس نجات دهند.

ایستادگی در برابر موانع درونی همان انقالب علیه خویش است که از ظرفیت باالي انسان نسبت به سایر مخلوقات حکایت می کند.

فرمان رواي قواي انسان در انقالب علیه خویش  .................. است و در این انقالب قرار است که انسان از ستم  .................. ، خود را نجات دهد.  53

عقل - نفس فطرت - نفس عقل - شیطان فطرت - شیطان
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اگر با ژرف اندیشی به هستی نظر کنیم، کدام یک از موارد زیر می تواند استباط دقیق تري دربارة انسان و سایر مخلوقات باشد؟  

ایستادگی در برابر موانع درونی همان انقالب علیه خویش است که از ظرفیت باالي انسان نسبت به سایر مخلوقات حکایت می کند.

فرمان رواي قواي انسان در انقالب علیه خویش  .................. است و در این انقالب قرار است که انسان از ستم  .................. ، خود را نجات دهد.  

عقل - نفس
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بازگشت معبود در بحث توبه، چه معنایی به خود می گیرد و چه جایگاهی نسبت به توبه انسان ایفا می کند؟  54

بازگشت از عذاب بنده و گشودن درهاي رحمت به سوي گناهکاران - علت بازگرداندن انسان به سوي خویش و بیرون کشیدن او از گناه - تابع

بازگشت از عذاب بنده و گشودن درهاي رحمت به سوي گناهکاران - تابع بازگرداندن انسان به سوي خویش و بیرون کشیدن او از گناه - علت

اگر بخواهیم به رابطۀ بین رحمت خدا و بازگشت انسان توبه کار بپردازیم، کدام گزینه واجد ترتیب صحیح تري است؟  55

بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت - بازگشت ارامش به قلب - بازگشت بندة گناه کار

بازگشت بندة گناه کار - بازگشت آرام به قلب - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت

بازگشت بندة گناه کار - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت - بازگشت آرامش به قلب

بازگشت آرامش به قلب - بازگشت بندة گناه کار - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت

جنبۀ پاك کنندگی توبه را چه می نامند و کدام عبارت این مرحله را توضیح می دهد؟  56

نِب َکَمن ال ذنَب لَه» تخلیه - «التِّائُب ِمَن الذَّ نِب َکَمن ال َذنَب لَه»  تزکیه -  «التِّائُب ِمَن الذَّ

نوَب َجمیعًا» تخلیه -  «اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ نوَب َجمیعًا»  تزکیه -  «اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ

کدام یک از جمالت زیر در مسألۀ توبه حاوي مفهوم دقیقی می باشد؟  57

اگرچه توبه در جوانی، سخت تر است اما شاید فرصت آن در پیري نباشد. خداوند با توبه، همۀ گناهان را می بخشد مگر شرك که گناه نابخشودنی است.

بازگشت انسان از گناهان تابع بازگشت خدا از عذاب و گشایش باب رحمت است. طهارت قلب از گناه به واسطۀ توبه، عملی است که به آن پیرایش گفته می شود.

کدام حیلۀ شیطان بیش تر براي ضاللت جوانان به کار می رود و شیطان از کدام راه توجه به زشتی و قبح گناه را از انسان می گیرد و انسان را به  58
شقاوت می رساند؟

تسویف- کشاندن آهسته و گام به گام به سوي گناه تسویف- مأیوس ساختن انسان از رحمت الهی

مأیوس ساختن انسان از رحمت الهی - مأیوس ساختن انسان از رحمت الهی مأیوس ساختن انسان از رحمت الهی - کشاندن آهسته و گام  به گام به سوي گناه

کدام یک از موارد زیر در موضوع تسویف (که از نیرنگ هاي شیطان براي دوري انسان از توبه است) به نکتۀ صحیحی اشاره نمی کند؟  59

این کلمه از مادة سوف به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است.

شیطان این حیله را تا وقتی به کار می برد که میل به توبه را در فرد گناه کار خاموش کند.

سبب می شود که فرد زمانی برگردد که دیگر خدا او را قبول نکرده و توبه اش را نپذیرد.

شیطان به انسان گناهکار می گوید که تو هنوز فرصت داري و می توانی در آینده هم توبه نمایی.

نب َو َیفَعُله َکالُمسَتهِزِئ بَربّه» به چه موضوعی ارتباط دارد و عامل بی خاصیت کننده توبه کدام است؟ عبارت  «َالُمستغِفُر ِمَن الذَّ  60

حیله هاي شیطان در دوري از توبه - اظهار ندامت و گفتن کلمۀ استغفار در حال انجام گناه

مراحل تکمیلی در موضوع توبه - اظهار ندامت و گفتن کلمۀ استغفار در حال انجام گناه

حیله هاي شیطان در دوري از توبه  - انجام گناه از سوي انسان به امید توبۀ پس از گناه

مراحل تکمیلی در موضوع توبه   - انجام گناه از سوي انسان به امید توبۀ پس از گناه

61  Choose the word that is different.

grade  mark point   score

62  It’s a very common  ..................  among learners of English, especially beginners.

miracle mistake value serving

63  There aren't  ..................  eggs in the basket.

too much a lots of any some

64  There  ..................  on the roads this morning.

was much traffic was many traffics were much traffic were many traffics
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65  A drop of water is made up of  ..................  of atoms.

million a million millions a millions

66  I believe Leonardo Da Vinci’s  ..................  of art  ..................  the greatest of all.

work / is works / is work / are works / are

67  Mothers are often the ones who provide  .................. support for the family.

physical emotional chemical social 

68  It is difficult to form a  .................. view of the condition of all these poor people.

preferred quited balanced worried

69  We prayed for a/an  .................. , but her injuries were so serious that she passed away after a few
days in hospital.

cradle activity serving miracle 

70  Choose the word that is different.

proportion ability amount percent

71  People never understand how important any moment of life is while their valuable life passes in
a .................. .

lifestyle firefighter heartbeat laughter

72  The building he designed with them were simple and well .................. outside, and the large rooms
inside.

related arranged compiled educated

73  It was interesting! She acted .................. when she invited her parents.

surprisingly wisely heavily suddenly

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

entire imaginary invisible superhuman

75  Tsunami researchers rely on computers to try to .................. where waves might start and how
they might behave.

point out put out figure out look out

76  The changes you made about selling our single apartment have put the whole family into
.................. difficulties of which there is no way out.

endangered simple favorite uncountable

77  Most students like Dr. Clemens’ method of testing .................. . He always offers us ..................
time to make preparation before an exam.

a lot / many a lot of / a little very much / little a lot / a little

78  We have been close friends since high school. I don’t believe that he  .................. visits me these
days.

frequently mainly rarely especially
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79  Jane was not that good at learning languages, so I was surprised to learn she could ..................
speak three foreign languages very fluently.

widely actually hopefully necessarily

80  He understood German and Greek as well as his native language, and could express himself
.................. in Latin.

frequently orally honestly fluently
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در گزینۀ  زخمه در معناي مجازي آهنگ زدن آمده است.  1
بررسی گزینه ها:

: ضربه زدن و ضربه معنی میدهد. گزینۀ  و  و 
متوسط

بررسی کلمات امالیی نادرست:  2

- مار غاشیه  – ابدیت و جاودانگی  – سپاسگزاري و تشکر - ردا و طیلسان  - داعیه و انگیزه  - قاش زین 
سخت

ترتیب معانی در گزینۀ  درست آمده است.  3
بررسی معانی:

الف ) اصل مترادف واژه گوهر
ب) بوستان مترادف و هم معناي پالیز

ج) ادعا مترادف داعیه
د ) دوري هم معنی و مترادف غربت

سخت
گزینۀ  صحیح است.  4

در بیت سوم امالي صحیح قربت است.
ماه در قربت و نزدیکی به خورشید می سوزد.

سخت
امالي صحیح واژه در گزینۀ  «غربت» است.  5

دوري و غربت انسان ها را مرد می کند همچنان که باز شکاري اگر پرواز نکند ارزش نمی یابد.
سخت

هر: مبهم/ شیرین: بیانی ساده/ دلپذیر: فاعلی  6
کریم: بیانی/ آفتاب زده: مفعولی/ درمان بخش: فاعلی

متوسط
تناسب: خورشید و آب و باد و خاك  7

کنایه: نام و گفتار تباه نگردد: از بین نمی رود و می مانند.
جناس: خاك و پاك

متوسط
گزینۀ  کنایه ندارد.  8

بررسی گزینه ها:

 ) سپر انداختن: کنایه از تسلیم شدن

 ) سپید معجر: کنایه از ناتوانی/ مصرع دوم: کنایه از به قدرت رسیدن

 ) دل بردن: عاشق کردن- دلبري کردن
رخت از جایی بردن: کوچ کردن و ترك وطن

متوسط
» دریافت می شود. مفهوم شعر سؤال در بیان امیدواري است که فقط از گزینۀ «  9

تشریح سایر گزینه ها:

) حتی ناامیدي هم به احوال من می گرید؛ چون کشت امید من از بین رفته است. گزینۀ 

) حتی جگر سنگ به حال ناامیدي من می سوزد. گزینۀ 

) آن چه همان ابتدا از بین می رود، امیدهاي ماست. گزینۀ 
سخت

) در اصل به این صورت است. بیت گزینۀ (  10

بگشود نافه اي    در         

نکته: «تا» اگر دلیل را برساند پیوند وابسته ساز است.
توجه: «و» در مصراع دوم جملۀ مرکب نمی سازد.

متوسط
زلفی که که خود پریشان است چگونه می تواند ایجاد جمعیت کند؟ پس طلب جمعیّت از آن «پارادوکس» است .  11

متوسط
: قضا، کشور تدبیر را زیر و زبر می سازد .................. بازگردانی مصراع اوِل بیت گزینۀ   12
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ت از آن «پارادوکس» است .
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بررسی سایر گزینه ها:

): غفلت ما را سبب ..................  سبب غفلت ما گزینۀ (

): جان غافل را سفر  سفر جاِن غافل / پاي خواب آلوده را منزل  منزِل پاي خواب آلوده گزینۀ (

): طفل طبعان را دل  دِل طفل طبعان گزینۀ (
سخت

در سه گزینۀ  و  و  به این عقیده  اشاره دارد که  «در طریق عشق مالمت عاشق او را از خود خواهی و عجب می  رهاند ولی در گزینۀ  به مالمت کشیدن جان  13
نازنین از خواهش  هاي نفس ناپرهیزگار» اشاره شده است.

متوسط
» «توصیف مضمون بیت سوال «ناتوانی عقل و خرد در درك و شناخت خداوند است» و همین مضمون در گزینه هاي  ،  و  وجود  دارد. امّا مضمون بیت «  14

ُوسعت آفرینش خدا » و «فرمانبري عقل و خرد از امر خدا»است.
سخت

اوحدي مراغه اي در بیت سوم می گوید: رزاّق دیگري است (الرزق َعلی اهللا) از این رو بر خانواده و عیّال خود سخت گیري نکن امّا دیگر گزینه ها، آدمی را به   15
یاري دادن دیگران (درویش نوازي) سفارش می کند.

سخت
واژگان درست  دوال، لختی، َصعب، عقد  16

معناي درست واژگان: برنشستن: سوار شدن/ چاشتگاه: نزدیک ظهر، هنگام چاشت/ نماز پیشین: نماز ظهر/ ناو: قایق کوچک که از درخت میان تهی سازند
سخت

: «راضی و خشنود بودن به درد در زمانی که درمانی نیست» امّا مفهوم سایر گزینه ها به «قناعت به مال کم دنیایی» اشاره دارد. مفهوم بیت   17
سخت

تناقض: چشم مقبالن و انسان هاي خوشبخت با خاك آستان معشوق روشن می شود.  18
متوسط

در این گزینه، سخن از وابستگی است؛ اما در گزینه هاي دیگر، بر وارستگی تأکید شده است.  19
متوسط

بی پایاب: صفت / آسان: قید / فرزندان: متمم  20
متوسط

«اآلَخریَن» مفرد «آَخر» از «َأأَْخر» بر وزن «َأفَْعل»، اسم تفضیل است.  21
امّا «اآلِخریَن» مفرد آن «آِخر» بر وزن فاعل، اسم فاعل است.

متوسط
«ِمْن أهّم أسباب قطع العالقات» باید به صورت «از مهم ترین عوامل قطع روابط» ترجمه شود.  22

متوسط
در گزینۀ  أحّب مبتدا و أنَفُع خبر است. (اسم تفضیل معموال بر وزن أفعل می آید)  23

در گزینۀ  تفکُّر مبتداست و خیٌر خبر است. (اگر خیر معنی «تر و ترین» دهد معموال اسم تفضیل محسوب می شود)

در گزینۀ  أفضل اسم تفضیل است اما اینجا صفت است  نه خبر. أرخص نیز اسم تفضیل و صفت می باشد.

در گزینۀ  شّر اسم تفضیل و خبر است. شّر نیز مانند خیر می تواند اسم تفضیل باشد اگر معنی «تر و ترین» داشته باشد.
سخت

اگر اسم تفضیل براي مقایسه باشد به صورت «مذکر» (َأفْعل، َأَفّل و َأفْعی می آید). در گزینۀ  اسم تفضیل «أکبر» صحیح است؛ زیرا جمله به حالت مقایسه  آمده   24
است.

متوسط
تشریح گزینه هاي دیگر:  25

»: «التّواُصل» مصدر باب تفاعل و اسم است نه فعل. گزینۀ «

»: «التّجسُّس» مصدر باب تفعُّل و اسم است و نه فعل. گزینۀ «

»: «ال تَُلقَّبوا» باب تفعیل هست، ولی مجهول نیست. گزینۀ «
سخت

سؤال شده است: قیمت این پیراهن مردانه چند است؟  26

» می گوید: قیمت آن هشتاد هزار تومان است.  گزینۀ «
تشریح سایر گزینه ها:

»: این پیراهن مردانه آبی است. گزینۀ «

»: این پیراهن مردانه براي همکارم است.  گزینۀ «

»: این شلوار مردانه در مغازه است.  گزینۀ «
سخت

نکات مهم درسی:  27
علَّم:آموزش داد، یاد داد («قد» بر سر مضارع به معناي گاهی/ شاید ترجمه می شود.)

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «النوعیات» داراي ضمیر نیست، لذا باید «جنس ها» ترجمه می شد! گزینۀ «

»: اسم تفضیل «أکثر» صفت براي «تخفیضًا» است و چون مضاف نیست باید با «تر» ترجمه شود: تخفیفی بیشتر. گزینۀ «

»: اسم تفضیل «أحمد» صفت براي «اُسلوب» است و باید با «تر» ترجمه می شد: روشی ستودنی تر. گزینۀ «
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سخت
نکات مهم درسی:  28

اسم بدون اُل + ضمیر+ اسم ال دار= ترکیب اضافی- وصفی (مضاف و موصوف + ضمیرمضاف إلیه+ صفت)
براي مقایسه از وزن «أفعل» استفاده می شود، حتّی مقایسه بین مؤنث ها! 

بررسی سایر گزینه ها:

»: «ِسّت َسنواٍت»: شش سال گزینۀ «

»: ترکیب «أختی األکبُر» اشتباه است، چون اسم تفضیل ال دار صفت است براي اسم پیش از خود  و باید «الکبري» می آمد، و براي مقایسه از وزن فعلی استفاده نمی شود، لذا به جاي «کبري گزینۀ «
منّی» باید «أکبر منّی» ذکر می شد، و «أخی األصغر»: برادر کوچک ترم!

»:«أختی الکبیرة»:خواهر بزرگم،«أخی األصغر»:برادر کوچک ترم «ِسّت َسنواٍت» شش سال، «صغیّر»: کوچک! گزینۀ «
متوسط

29  فعل نهی «ال تلقبوا» از باب تفعیل است و باید بر وزن «یُفعُِّل» باشذ: «التُلقُّبوا»
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:  30

»: «پروردگار گرامی ات» نادرست است. گزینۀ «

»: «پروردگاري را که گرامی است» و «یاد می دهد» نادرست اند. گزینۀ «

»: «پروردگار گرامی ات» و «یاد می دهد» نادرست اند. گزینۀ «

متوسط
«ان»: اگر/ «جنگل هاي زیباي کشورمان»: غابات بالدنا الجمیلۀ رد گزینۀ  و زیرا "غابۀ"مفرد است./ بنگریم: ننظر «شگفتی هاي فراوانی»: عجائب الکثیرة رد  31

گزینۀ  زیرا براي عجائب که جمع غیرعاقل است صفت را مفرد مؤنث می آوریم./  در آن: فیها / «خواهیم دید»: سنشاهد
متوسط

ماء الّدنیا»  موصوف ماء الّدنیا» : آسمان نزدیک تر (  «الّدنیا»  مؤنث   «ادنی»  اسم تفضیل به معنی «نزدیک تر» است.  «السَّ 32   «إّن» : یقینًا، همانا، مسلمًا، به راستی/   «السَّ
و صفت هستند.)/  «زّیّنا» : آراستیم/   «زینٍۀ» : زیوري (اسم نکره)/  «الکواکب» : ستارگان

سخت
» صحیح است. با توجه به  ترجمۀ عبارات، تنها گزینۀ «  33

ترجمه ها به ترتیب:

: این شلوارها چند تومان است؟  شلوارهاي زنانه نود و پنج هزار تومان. گزینۀ 

: شلوارهایی بهتر از این می خواهم.  این قیمت ها گران است. گزینۀ 

: قیمت این پیراهن مردانه چند است؟  سفید و مشکی و آبی. گزینۀ 

: مبلغ چقدر شد؟  بعد از تخفیف به من بده. گزینۀ 
متوسط

«از اجزاي گیاهان که شاخه ها را نگه می دارد!» تعریفی براي تنه (ِجذع) است، در حالی که «الَجوز» به معناي «دانۀ گردو، بلوط و مانند آن» می باشد.  34
متوسط

با توجه به خطی که زیر کلمات کشیده است در گزینۀ   مفعول، مفعول در گزینۀ  مضاف الیه - مجرور به حرف جر و در گزینۀ  مبتدا، مضاف إلیه است.  35
توجه شود اگر ضمیر نا با فعل امر بیاید مفعول است و اگر با فعل ماضی بیاید و قبل از (نا) ساکن بیاید آن (نا) مفعول است و اگر (نا) با فعل بیاید و آخر فعل حرکت داشته باشد آن (نا) مفعول

است.
سخت

زیرا کلمۀ خطاب شده و فعل بیانگر جمع مؤنث است.   36

در گزینۀ  اسم جمع مذکر و فعل جمع مؤنث است. در گزینۀ  اسم جمع مؤنث و فعل جمع مذکر است؛ همچنین ده به اضافۀ هشتاد نود می شود که در صورت سؤال آمده است؛ در صورتی که در

گزینۀ  و  شصت و در گزینۀ  هشتاد نوشته است.
متوسط

» هم مفهوم است. (دانشمندان تا روزگار باقی بماند، ماندگارند) معناي حدیث شریف این است که (دانشمندان زنده هستند، گرچه بمیرند) و با معناي گزینۀ «  37
متوسط

» مطابقت دارد که هم سو بودن «علم و عمل» را در فرد بیان می کند. «دانشمند بدون عمل همچون درخت بدون میوه است»، فقط با گزینۀ «  38
سخت

بررسی گزینه هاي نادرست:  39

»: «الکیمیاء» به معنی «شیمی» است. («علم األحیاء» یعنی «زیست شناسی») گزینۀ «

»: «دانش آموزان از رفتار او زیان می دیدند» نادرست است. درست آن چنین است: «با رفتار خود به دانش آموزان زیان می رساند» (دقّت کنید که در اینجا «الطلّاب» مفعول است نه فاعل) گزینۀ «

»: «سؤال می پرسد» نادرست است و درست آن «سؤال می پرسید» چرا که «کان یسأل» ماضی استمراري است. گزینۀ «
سخت

» شرطیه نیست، براي همین فعل شرط و جواب شرط خود به خود منتفی خواهد بود. «ما» در گزینۀ «  40
سخت

» از سخنان پیامبر اکرم (ص) براي بیان فضایل متعالی و جایگاه حضرت علی (ع) و اهل بیت است.  گزینه هاي « و  و   41

»، پرسش پیامبر (ص) از مردم در غدیر خم و براي معرفی علی (ع) به عنوان جانشین خود است. عبارت گزینه ي «
متوسط
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اب» مفعول است نه فاعل)ت کنید که در اینجا «الطلاب» مفعول است نه فاعل)ت کنید که در اینجا «الطلّاب» مفعول است نه فاعل)

» از سخنان پیامبر اکرم (ص) براي بیان فضایل متعالی و جایگاه حضرت علی (ع) و اهل بیت است. 
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در گزینۀ  رابطۀ برعکس نوشته شده است. یعنی ایمان به عمل صالح تقدم دارد و در نتیجه عمل صالح معلول و ایمان علت آن است.  42
سخت

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت (یکی از ویژگی هاي اعجاز محتوایی): قرآن کریم از موضوع هایی چون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر  43
انسان ها که آرمان هاي مقدس بشریت به شمار می روند، سخن گفته است.

متوسط
سخن پیامبر (ص) مربوط به  ویژگی «محبت و مدارا با مـردم » ایشـان اسـت. پیـامبر (ص) مردم را از انجام کار هاي حرام بازمی داشت.  44

متوسط
با توجه به فعالیت کالسی درس جانشینی پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار بود که پیامبر در روزهاي اول دعوت می بایست این موضوع مهم را انجام می داد.  45

متوسط
در زمان پیامبر (ص) تبعیض و تفاوت طبقاتی پذیرفته شده یک قانون به شمار می رفت و پیامبر (ص) در مقابل این اقدام براي برقراري عدالت و برابري تالش  46

کرد که آیۀ شریفۀ  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات...» اشاره به آن دارد.
سخت

گزینه هاي  و  و  اشاره به یکی بودن دین الهی دارند و گزینۀ  ادعاي یهودیان و مسیحیان را در هم دین بودن با ابراهیم رد می کند.  47
سخت

عبارت  «الضرر و الضرار...» به وجود قوانین تنظیم کننده اشاره دارد و وجود این قوانین نشانگر پویایی دین اسالم است.  48
متوسط

تشخیص صالحیت افراد (عصمت) از سوي خداوند مربوط به آیۀ «اهللا اعلم حیث یجعل رسالته» است.    49
سخت

در آیۀ تبلیغ پس از اینکه فرمان به ابالغ والیت علی (ع) داده می شود وعدة حفظ جان پیامبر (ص) نیز بیان می شود.  50
سخت

سرآغاز هر حرکت از جمله حرکت به سمت رشد و کمال، اندیشه و تفکر است.  51
امّا گام بعد، حرکت براي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی است که با انجام دادن مجموعه اي از کارها (واجبات) و ترك برخی از امور (محرمات) در قلمروهاي مختلف ممکن است.

ا الَّذیَن آَمُنوا ِباهللاِّ َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسیْدِخُلُهْم ِفی َرْحَمٍۀ ِمْنُه َو َفْضٍل َو یْهِدِهْم إَلیِه ِصراطًا مستقیمًا»    َفَأمَّ
متوسط

در میان مخلوقات، انسان موجودي است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب  52
کند؛ بدین معنا که هم می تواند با پیروزي از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم می تواند با پیروي از نفس امّاره و انجام گناه، از فرمان هاي خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا

دارد.
رد سایر گزینه ها:

: ایستادگی در برابر موانع بیرونی امتیاز انسان به شمار نمی رود. گزینۀ 

: انقالب علیه خود تنها مختص توبه کاران نیست. گزینۀ 

: ایستادگی در برابر موانع درونی به معنی انقالب نیست. گزینۀ 
سخت

در میان مخلوقات، انسان موجودي است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب  53
کند؛ بدین معنا که هم می تواند با پیروزي از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم می تواند با پیروي زاز نفس امّاره و انجام گناه، از فرمان هاي خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا

دارد.
متوسط

با بازگشت بنده گناهکار، خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند.  54
سخت

با بازگشت بندة گناهکار، خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند.  55
سخت

گناه، آلودگی است و توبه، پاك شدن از آلودگی هاست. توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شست وشو می دهد. به همین جهت این عمل را «پیرایش» و  56
«تخلیه» نیز می گویند.

متوسط
رد گزینه ها:  57

: تابع باید به متبوع تبدیل شود. : توبه در جوانی آسان تر است / گزینۀ  : شرك با توبه بخشیده می شود. / گزینۀ  گزینۀ 
سخت

- این حیله شیطان (تسویف) بیشتر براي گمراه کردن جوانان بکار می رود.  58
- روش دیگر شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته و به سمت گناه می کشاند تا در این فرایند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه

نکند.
متوسط

انسان هر وقت به سوي خدا بازگردد، خدا او را قبول خواهد کرد.  59
سخت

حدیثی که بیان شده مربوط به مرحلۀ اول توبه است. / اظهار ندامت ظاهري و گفتن کلمۀ استغفار در حال انجام گناه نه تنها پذیرفته نیست، بلکه استغفار را  60
بی خاصیت می کند.

متوسط
کلمه متفاوت را انتخاب کنید.  61

) نمره ) نکته                 ) نمره                  ) نمره                       
سخت
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- روش دیگر شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته و به سمت گناه می کشاند تا در این فرایند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه

حدیثی که بیان شده مربوط به مرحلۀ اول توبه است. / اظهار ندامت ظاهري و گفتن کلمۀ استغفار در حال انجام گناه نه تنها پذیرفته نیست، بلکه استغفار را
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62  این یک اشتباه متداول در بین یادگیرندگان زبان انگلیسی، مخصوصا تازه کارها است. 

)خدمت / خوراك ) ارزش           ) اشتباه              ) معجزه             
متوسط

هیچ تخم مرغی در سبد وجود ندارد.  63
 چون جمله منفی است، تنها گزینۀ صحیح any می باشد.

متوسط
امروز صبح در جاده ها ترافیک زیادي بود.   64

کلمه ي traffic یک اسم غیر قابل شمارش است بنابراین گزینه هاي  و  حذف می شوند. با اسامی غیر قابل شمارش فعل به شکل مفرد به کار می رود.
متوسط

یک قطره آب از میلیون ها اتم ساخته شده است.   65
توجه کنید که در ساختار زیر، اعداد به صورت جمع می آیند.

متوسط
بر این باورم که آثار هنري «لئورناردو داوینچی» از همه بهتر(معروف تر) است.  66

کلمه ي work در این مفهوم قابل شمارش است و می تواند به شکل جمع به کار رود بنابراین فعل مورد نظر نیز باید به شکل جمع به کار رود.
متوسط

اغلب این مادران هستند که حمایت عاطفی خانواده را تامین می کنند.  67

. اجتماعی . شیمیایی                      . عاطفی                       . بدنی                     
متوسط

دشوار است که یک دید متعادل از وضعیت این افراد فقیر ایجاد کرد.  68

) نگران ) متعادل            ) رها، ترك          ) برتر         
سخت

ما دعا کردیم تا معجزه اي شود، اما جراحات او به قدري  جدي بود که او بعد از چند روز در بیمارستان فوت کرد.  69

) معجزه ) فعالیت          ) پُرس        ) گهواره        
سخت

کلمه متفاوت را انتخاب کنید.  70

)  درصد )  مقدار               )  توانایی              ) نسبت              
سخت

مردم هرگز متوجه نمی شوند که هر لحظۀ زندگی چقدر مهم است، هنگامی که زندگی با ارزش شان در یک چشم به هم زدن (خیلی سریع) می گذرد.  71

) خنده ) ضربان قلب            ) آتش نشان            ) سبک زندگی           
عبارت in a heartbeat به معنی خیلی سریع است.

سخت
ساختمانی که او با آن ها طراحی کرده بود ظاهري ساده، مرتب و اتاق هاي بزرگی در داخل داشت.  72

. مرتبط

. مرتب

. جمع آوري شده

. تحصیل کرده
سخت

جالب بود! وقتی او خانواده اش رو دعوت کرد خیلی عاقالنه رفتار کرد.  73

. شگفت آور

. عاقالنه

. به سنگینی

. ناگهانی
سخت

جنگ جهانی دیگر فراتر از حد تصور خطرناك خواهد بود. برخی معتقدند که باعث ویرانی کل زندگی بشر در روي زمین خواهد شد.  74

. کل

. فرضی

. نامرئی

. ابرانسان
سخت

محققین سونامی با اتکا بر کامپیوترها تالش کرده اند تا تعیین کنند امواج در کجا شروع می شوند و چگونه رفتار می کنند.  75

. اشاره کردن

. خاموش کردن

. تعیین کردن

. مراقب بودن
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 امواج در کجا شروع می شوند و چگونه رفتار می کنند.
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سخت
تغییراتی که براي فروش تنها آپارتمانمان بوجود آوردي، کل خانواده را دچار مشکالتی بی شماري کرده که هیچ راهی براي خروج از آن وجود ندارد.  76

- بی شمار - مورد عالقه                  - ساده                  - در حال انقراض            
سخت

بسیاري از دانش آموزان روش تست زنی دکتر کلمنز را خیلی دوست دارند. او همیشه قبل از امتحان کمی به ما زمان براي آماده شدن، پیشنهاد می دهد.  77

time باید یک اسم داشته باشیم، اما جاي خالی اول در انتهاي جمله است و اسمی وجود ندارد. در جاي خالی دوم a lot of براي جاي خالی اول به یک قید نیاز داریم. گزینۀ  غلط است چون بعد از

یک اسم غیر قابل شمارش است، پس گزینۀ  نیز حذف می شود. با توجه به معنی جمله گزینۀ  بهتر است.
متوسط

ما از دبیرستان دوستان نزدیکی بوده ایم. باورم نمی شود که این روز ها به ندرت به دیدنم می آید.  78

: مکرراً، به طور پی در پی گزینۀ 

: عمدتًا، به طور عمده گزینۀ 

: به ندرت گزینۀ 

: مخصوصا گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ جمله: جین در یادگیري زبان خوب نبود، در نتیجه، تعجب  کردم وقتی فهمیدم که او واقعًا می تواند بسیار سلیس و روان به سه زبان خارجی صحبت کند.  79

) لزومًا، ضرورتًا ) با امیدواري              ) واقعًا، در واقع                    ) زیاد، به طور گسترده اي                
متوسط

ترجمۀ جمله: «او زبان آلمانی و یونانی را عالوه بر زبان بومی خود درك می کرد و می توانست [منظور] خود را به طور روان بیان کند.»  80

) به طور روان ) صادقانه      ) به صورت شفاهی      ) بار ها، به طور  مکرر     
متوسط
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ن
ی نظام جدید 25 بهم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
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