
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 9 اسفند

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

کدام گروه آرایه هاي ادبی، در بیت زیر به کار رفته است؟  1
 که بعد از رام گردیدن خطاکاري است رم کردن»  «صبا اي کاش می گفتی بدان آهوي مشکین مو  

تناقض – کنایه – تشبیه تشخیص – مراعات نظیر – مجاز تشخیص – کنایه – استعاره مجاز – تشبیه – تناقض

بیت «پرید از رخ کفر در هند رنگ / تپیدند بتخانه ها در فرنگ»  به چه امري اشاره ندارد؟  2

ترس دشمنان اسالم شکستن بت هاي بتخانه نا امیدي دشمنان از شکست اسالم پیروزي اسالم

همه ي ابیات به جز بیت .................. با ابیات زیر قرابت معنایی دارد.  3
 جهل و بی باکی شده فاش و حالل

 واژگونه کرده عالم پوستین
دانش و آزادگی گشته حرام

رادمردان بندگان را گشته رام

 پراگنده شد نام دیوانگان نهان گشت آیین فرزانگان

 نهان راستی، آشکارا گزند هنرخوار شد، جادویی ارجمند

 به دلش اندر آید زهر سو هراس به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس

 ز نیکی نبودي سخن جز به راز شده بر بدي دست دیوان دراز

در همۀ ابیات گزینۀ .................. یکی از زمینه هاي «خرق عادت» یا «ملّی» حماسه وجود دارد.  4
 الف) همه سرکشانشان پیاده شدند

 ب) مرا بر شما زان فزون است مهر
 ج) دریدم جگرگاه دیو سپید

 د) چرا رزم ُجستی ز اسفندیار
 هـ) چنین گفت سیمرغ کز راه مهر

 و) سر اندر سپهر اختر کاویان

به پیش گو اسفندیار آمدند
که اختر نماید همی بر سپهر

ندارد بدو شاه از این پس امید
که او هست رویین تن و نامدار

بگویم کنون با تو راز سپهر
چو ماه درخشنده اندر میان

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

کدام آرایه ها «تمامًا» در بیت زیر وجود دارد؟  5
«ماه و پروین از خجالت رخ فرو پوشد اگر/آفتاب آسا کند در شب تجلّی روي تو»

استعاره- تلمیح- حسن تعلیل- تشبیه مجاز- کنایه- تشبیه- استعاره        

تشخیص- حسن تعلیل- جناس- متناقض نما مجاز- اغراق- تضاد- کنایه            

هیچ گزینه اي سرآغاز یک «رباعی» نیست به جز گزینۀ  ..................  6

 چو توران ُملک َسلْم از وي خرابست دل من همچون رستم در عتاب است

 سخن گل، معرفت گل، مّدعا گل قدت ُگل، قامتت گل، کفش پا گل

 و اندیشۀ فردات به جز سودا نیست امروز تو را دست رس فردا نیست

 چو بسم اللّه الرحمن الرحیم است سر زلف تو جانا الم و میم است
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همۀ گزینه ها سرآغاز یک دوبیتی است به جز  ..................  7

 توقّف کن که آید دلبر من مرو اي جان شیرین از بر من

نشان ماه کنعان از که پرسم؟  سراغ جانِ  جانان از که پرسم؟

 مسلمانی به دین گبر تا کی؟  اگر ماهی به زیر ابر تا کی؟    

 با زخم نشاِن سرفرازي نگرفت  کس چون تو طریق پاکبازي نگرفت

هستۀ گروه اسمی در کدام گزینه «وندي  ــ مرّکب» است؟  8

 گل به دستت خوبرویی پیش یوسف می فروشد  شمع پیشت روشنایی نزد آتش می نماید

 همخانۀ من باشی و همسایه نداند  بخت آن نکند با من سرگشته که یک روز

 که او به گوشۀ چشم التفات فرماید  ز چشم غمزده خون می رود به حسرت آن

 ُسنّت پرهیزگار، دین قلندر شود  گر تو چنین خوبروي باز دگر بگذري    

در کدام بیت «تشبیه» کم تري وجود دارد؟  9

 هر که با مثل توان اُنسش نبود انسان نیست  اي پري روِي َمَلک صورت زیبا صورت

 صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست  اي که شمشیر جفا بر سر ما آخته اي

 ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست  سرو را ما نی ولیکن سرو را رفتار نه    

 آنست کز حیات جهانش نصیب است  هر کو شراب عشق نخوردست و ُدرِد درد

مترادف واژگان «سترگ، پایمردان، خدیو، درفش» در کدام گزینه به کل نیامده است؟   10
 الف ) چگونه راهی درازناك عظیم

 ب ) به حکمتی که خلل اندرو نیابد راه
 ج ) صبر به طاقت آمد از بار کشیدن غمت 

 د ) آنکه علم بر سر مغرب کشید  
 هـ) دامی است بزرگ شکر او بر تو 
 و ) تا صبح دمد آمده با خدمتکاران 

 همه سراسر سیالب  کند و خاراخار 
 از مهر و ماه گشادند زان میان بیرق

 چند مقاومت کند حبه و سنگ صد منی
 پایش از بن پایه به منصب رسید

 بگذار بجد و جهد دامش را 
 تا شام شود در شده با روزه گشایان

ج، و الف، ج هـ، و     ب، د    

ابیات زیر به ترتیب در توصیف کدام یک از شخصیت هاي زیر است؟  11
  الف) «نهان گرد گیتی فراوان بگشت

 گرفتند و بردند بسته چو یوز
 ب) «ز بیشه ببردم تو را ناگهان

 بیامد بکشت آن گران مایه را

 چه بر کوه خارا چه بر ساده دشت 
 بر او بر، سرآورد ضّحاك روز»
 گریزنده ایوان و از خان و مان
 چنان بی زیان مهربان دایه را»

آبتین – برمایه ضّحاك – کاوه کاوه – ضّحاك آبتین – فریدون

در کدام گزینه آرایه هاي «کنایه، تضاد و جناس همسان» وجود دارد؟  12

 ز نیروي شیران بود گوهرم  منم پور ایران و نام آورم

 که با او چنین است پیمان من  کنم جان خود را فداي وطن

 گذشتن ز جان رسم مردانگی است  دفاع از وطن کیش فرزانگی است

 به خون من آن ذّره آغشته باد  رود ذّره اي گر ز خاکت به باد    

در کدام گزینه فرآیند واجی «ابدال» وجود دارد؟  13

 آفرین بر جان و رحمت بر تنت  اي که رحمت می نیاید بر َمنت    

 تا نگیرم در قیامت دامنت  دست گیر این پنج روزم در حیات

 باد سردي می دمم در آهنت  درد دل با سنگدل گفتن چه سود    

 خود حکایت می کند پیراهنت  حسن اندامت نمی گویم به شرح
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در کدام گزینه معناي همۀ واژگان صحیح آمده است؟  14

(بیعت: پیمان)، (ژاله: اشک)، (ترگ: کاله خود) (چنبر: طوق)، (تابناك: نورانی)، (نفیر: نفرت ورزیدن)

(دراي: زنگ کاروان)، (مجرد: صرف)، (تفرج: تماشا) (یکایک: تنها)، (انکار: نپذیرفتن)، (بیرق: درفش)

آرایه مقابل کدام بیت نادرست  آمده است؟  15

 نظامی می شوم در قصر شیرین (ایهام تناسب)  نه در شیراز و نه در شهر گنجه

 حیثیت مرگ را به بازي نگرفت(کنایه)  زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت

 از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه(جناس)  دارد اسارت تو به زینب اشارتی

 که دوستی و ارادت هزار چندان است(تناقص)  هزار سختی اگر بر من آید آسان است

یکی از آرایه هاي مقابل کدام بیت، نادرست است؟  16

تا نباشد در پس دیوار، گوش (مجاز، جناس) پیش دیوار آن چه گویی، هوش دار

یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو (تلمیح، تشبیه) مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

بی روي تو اي سرو گل اندام، حرام است (استعاره، تضاد) در مذهب ما باده حالل است ولیکن

از آن دو شکر شیرین مقال بگشاید (حس آمیزي، تشخیص) چون مرده زنده شوم گر به خنده، آب حیات

در کدام گزینه، معناي هر دو واژه نادرست است؟  17
الف) آدینه: آخرین روز هفته

ب) َمشک: خورجین
ج) چنبر: طوق

د) َرستن: رها شده

د، الف ج، ب ب، د الف، ج

آرایه هاي مقابل کدام بیت کامًال صحیح است؟  18

 یلی که سینۀ ظلمت دریده می آید (واج آرایی - ایهام)  صداي سّم سمند سپیده می آید

 برد از رخ عروس جهان خال عنبرین (تشبیه - استعاره)  مشاطۀ سحر به سپیداب صبحدم

 مژدة آمدن آن صنم چین دادند (تناقض - تشخیص)  دوش چون در شکن طّره شب چین دادند

 غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمی گنجد (تلمیح - اغراق)  دلی دارم که از تنگی در آن جز غم نمی گنجد

در کدام بیت گروه نهادي به درستی مشخص شده است؟  19

دردنوشان غمت را چو شود مجلس گرم / خویشتن را به طفیلی به میان اندازم نامۀ حسن تو بر عالم و جاهل خوانم / نامت اندر دهن پیر و جوان اندازم

خنک آن روز که در پاي تو جان اندازم / عقل در دمدمۀ خلق جهان اندازم تا نه هر بی خبري وصف جمالت گوید / سنگ تعظیم تو در راه بیان اندازم

آرایه هاي همۀ گزینه ها تمامًا در بیت زیر وجود دارند؛ به جز ................... .  20
 زین سبب این راه را مردان به شب ها می روند»  «رهروان را چشم شور صبح می سازد خنک

کنایه - مراعات نظیر مجاز - ایهام استعاره - حسن تعلیل تضاد - تشخیص

21  َعّین الصحیح للفراغ : 
 «ال نُساِعد ِاّال ..................»

 المحتاجین المحتاجان المحتاجون المحتاُج

22  َعّین الصحیح فی المستثنی:

 ما أنفقت من عملک إّال شیٌء قلیل! ال ُیقبل مّنا عمل إّال القیاُم بأعمال الخیر!

 ال تنجح فی حیاِتُهّن الکریمۀ إّال النشیطاُت!  لم یکن بطًال إّال الطالَب الّذي یّتقی اهللا!
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23  َعّین الُمستثنی منه محذوفًا:

ماء الماطرة الکواکب إّال واحداً منها! نستشیر أصدقائنا حول مشاکلنا إّال الُجهال!  ما رأیت فی السَّ

 ما أنشد الشاعر إّال قصیدة رائعۀ فی مدح الرسول (ص)! لم ُیشّجع المدیرموّظفیه إّال الّالئقین منهم!

عّین المستثنی منه محذوفًا:   24

أستشیُر الّناس إّال الجاهلین!   لم یکن لهؤالِء الجماعۀ إّال الّدعاء!  

ر فی أداِء التکالیف أحٌد إّال صدیقی المریض!    جمیع الدروِس َقَرأُتها إّال درس الّلغۀ العربّیۀ!   لم ُیَقصِّ

25  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للتعریب: 
«موفقیت، شادي را در دل ها برمی انگیزد و هر انسانی آرزو دارد که به آن دست یابد!»

 یبعث النجاح سروراً فی قلوب و کّل انسان یتمّنی أن یظفر بها!   کان النجاح یبعث سروراً فی القلوب و االنسان یتمّنی أن یظفر به!  

  النجاح یبعث الّسرور فی القلوب و کّل انسان یتمّنی أن َیحَصَل َعَلیِه.  الفوز یبعث الّسرور فی القلوب و کّل انسان یرجو أن یحصل علیها!  

26  «مفتاح الهدوء هو ان نعلم أنّه ال اثر لرأي اآلخرین فی حیاتنا!»:

کلید آرامش یعنی بدانیم براي رأي دیگران در زندگی ما اثري وجود ندارد! کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیري ندارد!   

کلید آرام بودن آن است که می دانیم براي رأي دیگران در زندگی ما اثري وجود ندارد! کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیري در زندگی ما ندارد!

27   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
«نستمع إلی آیات القرآن و نستفید منها استفادًة ُتوِصِلنا إلی معرفۀ اِهللا!»:

آیات قرآن را می شنویم و بی شک از آن استفاده می کنیم و به شناخت خدا می رسیم!

به آیات قرآن گوش فرا می دهیم و از آن به نیکی استفاده می کنیم تا به شناخت خدا برسیم!

به آیات قرآن گوش می دهیم و از آن به گونه اي استفاده می کنیم که ما را به شناخت خدا برساند!

به آیات قرآن گوش فرا می دهیم و قطعًا از آن استفاده می کنیم و به شناخت خدا می رسیم!

28  َعیِّن العبارة الّتی یختلف فیها معنی المضارع:

 «َو َعَسی أْن َتْکَرهوا شیئًا َو ُهَو َخیٌر لُکم...»  «... َفاْصِبروا حّتی َیْحُکَم اَهللا بیَننا ...» 

 «لَن َتنالوا الِبرَّ حّتی ُتْنِفقوا...»  «...لِکیال َتحزنوا علی ما فاَتکم...» 

29  عّین جملٌۀ َتِصُف النَّکرة:

 «إْن ُتقِرضوا اَهللا َقرَضًا َحَسنًا ُیضاِعْفُه لَُکم»   ساَعَدنی فی سفري رجٌل َیعرُف األماکَن التَّاریخیۀ جیًّدا!  

رٌة لَه!    َجَلسنا مع أصدقائی َتحَت شجرٍة باِسقٍۀ و أَکْلنا َطعاَمنا!   لَِیْعَلِم اإلنساُن أنَّ َجمیَع الکائناِت ُمَسخَّ

30  عّین المستثی منه محذوفًا:

 لَم َیطُلب شعب إیران شیئًا إّال الّسعادة!  لن نُدافُع عن وَطننا إّال مسرورین! 

 ما وجدُت فی المکتبۀ کتابًا إّال الکتب العلمّیۀ!  ما نهیُت أصدقائی َعن الکذب إّال سعیداً! 

31  فی َأيِّ ِعباَرٍة ال یوَجد َجمٌع مکسٌر؟

یئۀ لم یساعدهم علی ذلک.  یاحیه ولکن الطقس السَّ ّیاح لزیارة مدننا السِّ جاَء السُّ بَعُض الُکُتب ُتْغنینا َعن کّل وسائل اإلعالم من حیث ِإعطاء المعلومات. 

ت َعَلینا َسنواٌت عدیدٌة و لَم تتغّیر الّظروف َمَع األسِف.  َمرَّ حفیون ِمن أجل مؤتمٍر ُمهمٍّ فی العاَصمِۀ  البریطانیِّۀ.  اِجتَمَع الصُّ

32  عّین ما یختلف عن الباقی فی المفهوم:

خامه را بهر نوشتن تیز کن! العلُم صیٌد و الکتابٌۀ قیُد! 

کم رنگ ترین جوهر ها از قوي ترین حافظه ها، ماندگارتر است. قیِّدوا العلَم بالکتابۀ! 
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33  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
ْم ِفی ما ال َتعَلُم، و ال تُقلِّ أیضًا کلُّ ما تعلْم!» «ال َتَتکلَّ

در مورد آنچه که به آن عمل نمی کنی نباید سخن بگویی، و نیز هرچه را نمی دانی مبادا بر زبان بیاري!

آنچه را با آن علم نداري در مورد آن صحبت نکن، بلکه تمام آنچه را می دانی بگوي!

در مورد چیزي که نمی دانی صحبت نکن و تمام آنچه را هم که می دانی، بر زبان نیاور!

در مورد دو چیز مبادا صحبت کنی، آنچه را که می دانی و همچنین تمام آنچه را که نمی دانی!

34  عّین الخطأ:

 شاَهْدُت ِفی اْلُمستشفی رجًال قد ُجرَح شدیداً بَسبِب التَّصاُدم!: در بیمارستان مردي را دیدم که به عّلت تصادف شدیداً زخمی شده بود! 

بیُب مریضًا یشعُر بألٍَم شدیٍد ِفی رأسه!: پزشک بیماري را که در سرش درد شدیدي را احساس می کند، معاینه کرد!   َفَحَص الطَّ

 نَحُن نُشاهُد أفالمًا ُتساِعُدنا کثیراً َعلی َفِهم َعلم األحیاء! ما فیلم هایی را مشاهده می کنیم که به ما در فهم زیست شناسی بسیار کمک کند! 

لمِۀ صوتًا َیْقترُب ِمّنا لَحظٌۀ بعَد لَحظٍۀ!: در تاریکی صدایی را شنیدیم که لحظه به لحظه به ما نزدیک می شد!   َسِمْعنا ِفی الظُّ

35  عّین الِعبارَة الَّتی لَْیَس فیها ُاسلوُب الَحْصِر:

اُد إّال فی المرحلِۀ اِالبتدائیَّۀ!  !  لَِعَدِم ُوجوِد َمدَرَسۀ ثانویَّۀ فی محافظۀ أسوان ما َدَرَس العقَّ ابُّ  ما َوَصَل اِلَی الَمطاِر اِّال الُمَهْنِدُس الشَّ

ُهم أْجَمعون إالَّ ابلیَس استکَبَر َو کاَن ِمَن الکاِفریَن!  اُد اإلنجلیزیََّۀ إّال ِمن الُسّیاح الَّذیَن کانوا یأتوَن اِلی ِمْصَر لِزیارِة اآلثاِر التاریخیَّۀ!  َفَسَجَد الَمالِئَکُۀ ُکلُّ َم الَعقَّ  ما َتَعلَّ

36  عّین الُْمستثنی َمحصورًا:

ْر ِفی أداء التِّکالیف أحٌد إّال َصدیقی اْلَمریَض!   لَْیَس َهدُفنا ِمن اإلنفاق ِفی اْلحیاِة َشیئًا إّال َکْسَب الّثواب!  لَم ُیَقصَّ

 ! دَق!  کلُّ َشیء ِفی هذا العالَِم ُیمکُن اِْسِترجاُعُه إّال الُفرَصَۀَ  ال َیقوُل اْلُمؤمنوَن اْلُمخِلصوَن ِفی َحیاِتهم إّال الصَّ

37  عیَّن الُمختلف فی ترجمۀ الفعل الَّذي َیِصف النکرة:

ره معّلمهم!  فیَن یفتخر بأمواله الکثیرة!  علی التالمیذ أن ال یغیبوا عن امتحاِن ُیقرَّ  نَري رجًال بین الُموظَّ

تهم!  أعجَبنی طفُل فی ساحۀ المدینۀ َیلعب بالکرة بَمهارة!  ث الّناس بکالم حلو َیکسُب مودَّ  هو ُیحدَّ

عّین الذي المعارف فیه أقل:  38

أجاَب: النُّجاح یحتاُج إلی الجهد و المحاولۀ!  قاَل سعیٌد للمعّلم: کیف أنجُح فی الحیاة؟ 

و یظّن کثیر من الّناس أّن النجاح بالنسب!  ثّم قال: النُّاجح سعید بالّسعی ال نسبًا! 

عّین الْخطأ:  39

ِفی َحْفَلِۀ میالِد َصدیقتی اِْشَتریُت لَها ِسواراً!: در جشن تولّد دوستم دستبندي برایش خریدم!

َل َقبَل أْن َیْبَدأ بِالَکالِم!: بهتر براي گوینده آن است که قبل از اینکه شروع به حرف زدن کند، تأّمل نماید! األفَضُل لِلُمَتکلِّم أْن یتأمَّ

ُد نَفَسها بأْن َتعَتِمَد َعَلی ُقُدراِتها َفقط!: خوشا به حال کسی که خودش را عادت می دهد به اینکه تنها بر توانایی هایش تکیه کند! ُطوبَی لَِمْن ُتَعوِّ

ا!: عادت کردن ما به دادن هدیه ها به دانش آموزان تالشگر، واقعًا امري زیبا است! ب اْلُمجَتِهدیَن أمٌر َجمیٌل ِجدًّ الِّ ُدنا َعلی إعطاِء َهدایا لِلطُّ َتَعوَّ

عّین عبارة التوجد فیها کلمتاِن مترادفتان أو کلمتان متضاّدتان:  40

إّن شّر الناس فی هذا العالم من یبتعد من خیر الناس!  َرر و األحجار الجمیلۀ!  الِبّر إلی عموم الّناس کبحر مملوء بالدُّ

رته من قبل!  قال زمیلی: مع األسف نَسیُت إسمک الذي تذکُّ ماء!»  «إّن اهللا ال یخفی علیه شیٌء فی االرض وال فی السِّ

41  آیه ي .................. قبل از حدیث .................. و حدیث .................. پس از آیه ي .................. بیان شد.

ابالغ ـ غدیر ـ جابر ـ اطاعت اطاعت ـ جابر ـ غدیر ـ تطهیر ابالغ ـ غدیر ـ جابر ـ تطهیر اطاعت ـ جابر ـ منزلت ـ ابالغ

باتوجه به آیه ي مبارکه ي "«انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»" کدام گزینه درست است؟  42

چون اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و مالك است و اگر درباره ي معارف نظري ارائه کردند، آن نظر براي ما حجیت دارد.

این آیه که در خانه ام سلمه نازل شده است، مربوط به عصمت همه ي امامان و حضرت فاطمه (س) می باشد.

در این آیه دو انحصار وجود دارد که به ترتیب عبارت اند از: تطهیر اهل بیت و دور کردن پلیدي از آن ها.

پیامبر اکرم (ص) بعد از نزول آیه ي شریفه فرموده: «خدایا! اینان از اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدي و ناپاکی حفظ کن.»
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ابالغ ـ غدیر ـ جابر ـ اطاعت

 کدام گزینه درست است؟

چون اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و مالك است و اگر درباره ي معارف نظري ارائه کردند، آن نظر براي ما حجیت دارد.
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با توجه به آیات قرآن کریم «انحصار والیت و سرپرستی مؤمنان» در نزد چه کسانی است و مسدود شدن همیشگی راه ضاللت در گرو عمل به  43
کدام دستور الهی است؟

 «اهللا و الرسول و الذین آمنوا» - « ما ان تمسکتم بهما»  «کتاب اهللا عترتی اهل بیتی» - «ما ان تمسکتم بهما» 

 «اهللا و الرسول و الذین آمنوا» - «اال انه ال نبی بعدي»  «کتاب اهللا عترتی اهل بیتی» - «اال انه ال نبی بعدي» 

پیامبر گرامی اسالم در حدود سال سوم بعثت در یک دعوت آشکار  .................. و در پایان به آنان فرمود «کدامیک از شما مرا در این راه کمک  44
می دهد...» این اقدام پیامبر نشان می دهد که  ..................

عامۀ مردم را به توحید دعوت کرد - جانشین پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار است که در روزهاي اول دعوت باید معرفی می شد.

عامۀ مردم به توحید دعوت کرد - امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر به جز دریافت و ابالغ وحی را انجام می دهد.

خویشان نزدیک خود را انذار داد - امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر به جز دریافت و ابالغ وحی را انجام می دهد.

خویشان نزدیک خود را انذار داد - جانشین پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار است که در روزهاي اول دعوت باید معرفی می شد.

معرفی وفادارترین فرد در پیام، راسخ ترین انسان در انجام فرمان خدا و صادق ترین شخص در داوري میان مردم توسط پیامبر با نزول کدام آیۀ  45
شریفه هم زمان شد؟

 «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس»  «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه» 

 «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنه»  «انما ولیکم اهللا و الرسول و الذین آمنوا» 

اگر بپرسیم چرا خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: «لعلک باخع نفسک»  در پاسخ می گوییم:  ..................  46

 «اولئک هم خیر البریه»  «لیقوم الناس بالقسط» 

 «اال یکون مؤمنین»  «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنه» 

ورود جاهلیت با لباسی جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان در نتیجۀ کدام یک از مشکالت عصر امامان بود و خداوند در کدام آیه شریفه مسلمانان  47
را نسبت به این موضوع بیم می دهد؟

اُغوِت »  ارائه الگو هاي نامناسب -  «ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ اُغوِت »  تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت -  «ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت -  «َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقابُِکْم ?»  ارائه الگو هاي نامناسب - «َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقابُِکْم ?» 

دخالت دادن غرض هاي شخصی معارف در دین توسط .................. انجام شده که از نتایج  .................. به شمار می رفت.  48

علماي اهل کتاب - ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر جاعالن حدیث - ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر

علماي اهل کتاب - تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث جاعالن حدیث - تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث

ابطال فرضیۀ سکوت قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) در برابر سرنوشت مسئولیت هاي مرجعیت دینی و والیت ظاهري پس از پیامبر، با کدام  49
گزاره فهمیده می شود؟

اصوًال حکومت و ادارة جامعه و تعلیم و تبیین دین، امري تمام شدنی و پایان پذیر نیست.

نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین پس از رسول خدا (ص) نه تنها از بین نرفت. بلکه افزایش یافت.

جامعه همواره نیازمد به امام و رهبري است که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد.

در صورت بی توجهی اسالم به تداوم مسئولیت هاي پیامبر (ص)، دلیلی بر نقص دین اسالم پیدا می شود که امکان پذیر نیست.

از آیۀ شریفۀ  «و انذر عشیرتک األقربین» کدام موضوع برداشت می شود؟  50

عصمت پیامبر (ص) و اهل بیت گرامی ایشان بیان حدیث غدیر

دعوت پیامبر از بزرگان بنی هاشم لزوم بازگویِی جدایی ناپذیرِي کتاب و عترت

با دقت در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، کدام یک از موارد زیر درباره اعراب صدر اسالم، به مفهوم دقیق تري اشاره کرده است؟  51

قمار و  شراب با  آنکه در بین مردم شیوع فراوان نداشت، اما عده اي گرفتارآن بودند.

تمام مردمی که گرفتار قمار بودند، از آن زیان کرده و زندگی شان آسیب می دید.

فروختن شراب سبب شده بود که اقتصاد جامعه دچار رکود بسیار باالیی شود.

سؤال مردم از چرایی تحریم قمار و شراب، سبب نزول آیه دراین باره شد.
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با دقت در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، کدام یک از موارد زیر درباره اعراب صدر اسالم، به مفهوم دقیق تري اشاره کرده است؟  
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«تکبیر مردم و ستایش و سپاس رسول خدا» و «تبریک و شادباش مردم به حضرت علی (ع)» به ترتیب مؤخر از کدام یک از آیات و احادیث مربوط  52
به جانشینی حضرت علی (ع) بیان شده است؟

آیۀ والیت - حدیث ثقلین آیۀ تطهیر - حدیث غدیر آیۀ تطهیر - حدیث ثقلین آیۀ والیت - حدیث غدیر

وارد شدن جاهلیت به شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان مرتبط با کدام چالش بعد از رحلت پیامبر اسالم (ص) است و با کدام عبارت  53
قرآنی هماهنگی دارد؟

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت -  «فلن یضّر اهللا شیئًا»  ارائۀ الگوهاي نامناسب -  «فلن یضّر اهللا شیئًا» 

ارائۀ الگوهاي نامناسب -  «افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم»  تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت -  «افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم» 

دخالت دادن سلیقۀ شخصی در احکام دین و جعل و تحریف احادیث در دوران رواج حدیث نویسی به ترتیب پیامد چیست؟  54

افزایش یافتن احتمال خطا و فراموشی اصل حدیث - عدم حضور اصحاب پیامبر در میان مردم

بی بهره ماندن مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت - عدم حضور اصحاب پیامبر در میان مردم

بی بهره ماندن مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت - نقل داستان هاي خرافی

افزایش یافتن احتمال خطا و فراموشی اصل حدیث - نقل داستان هاي خرافی

55  بنابر آیات قرآن کریم که می فرماید: «و بسا چیزي را خوش نمی دارید و آن براي شما خوب است...»، چه نتیجه اي می توان دریافت کرد و قرآن
وصف ناپذیري نعم الهی را با چه تعبیري بیان کرده است؟

خداوند متعال براي پیشگیري از نتایج گناه، تابلوهاي خطر را باال برده است. – خشنودي و رضاي الهی

خداوند متعال براي پیشگیري از نتایج گناه، تابلوهاي خطر را باال برده است. – چشم روشنی

خداوند متعال به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن آن. – چشم روشنی

خداوند متعال به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن آن. – خشنودي و رضاي الهی

عصمت حضرت زهرا (س) و وجوب پیروي از کالم و رفتار وي بر همۀ مسلمانان، از دقّت نظر در مفهوم کدام آیۀ شریفه مستفاد می شود؟  56

کاَة َو هم راِکعوَن»  الَة َو ُیؤتوَن الزَّ  «اِنَّما َولیُُّکُم اهللا و رسولُُه و الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن ُیقیموَن الصَّ

َرُکم َتطهیراً»  جَس اهَل البیِت و ُیَطهِّ  «اِنَّما ُیریُد اُهللا لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

سوُل بَلَّغ ما اُنِزَل اِلیک من ربَِّک و اِن لَم َتفعل َفما بَلَّغَت ِرسالََتُه...»   «یا اَیَُّها الرَّ

سوَل و اُلِی اَالمِر ِمنُکم...»   «یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا اطیُعوا اهللا و اَطیُعوا الرَّ

به جهت فراهم نشدن غم و اندوه اطرافیان در اثر رؤیت زندگی تجملی، دوري از مدگرایی و تجمل در پوشش براي مردم چه حکمی دارد و حکم  57
اهداي هدایا به ورزشکاران به جهت تشویق به سالمت جسم و جان با حکم کدام دستور الهی شباهت دارد؟

بهتر است - پیش قدم شدن در برگزاري ورزش و بازي هاي دسته جمعی به نیت تقویت رابطۀ صمیمانه میان همسایگان

واجب است - پیش قدم شدن در برگزاري ورزش و بازي هاي دسته جمعی به نیت تقویت رابطۀ صمیمانه میان همسایگان

بهتر است - فراهم کردن امکانات ورزش و بازي هاي ورزشی به دلیل ضرورت دوري افراد از فساد و بی بندوباري

واجب است - فراهم کردن امکانات ورزش و بازي هاي ورزشی به دلیل ضرورت دوري افراد از فساد و بی بندوباري

«در مقابل تعصبات قومی و قبیله اي ایستادن» و «ثروت را مالك برتري نشمردن» به ترتیب به کدام یک از ابعاد رهبري پیامبر اکرم (ص) اشاره  58
دارد؟

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم - تالش براي برقراري عدالت و برابري تالش براي برقراري عدالت و برابري - تالش براي برقراري عدالت و برابري

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم - مبارزه با فقر و محرومیت تالش براي برقراري عدالت و برابري - مبارزه با فقر و محرومیت

به ترتیب تعبیر قرآن از نافرمانان نسبت به احکام الهی کدام است و علت استفاده از این تعبیر چیست؟  59

«القوم الّظالمین» - زیرا با هر نافرمانی، کار بسیار زشتی انجام شده است. «کان فاحشًۀ» - زیرا با هر نافرمانی، کار بسیار زشتی انجام شده است.

«القوم الّظالمین» - زیرا با هر نافرمانی، از نعمات اخروي محروم می شوند. «کان فاحشًۀ» - زیرا با هر نافرمانی، از نعمات اخروي محروم می شوند.
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 به کدام یک از ابعاد رهبري پیامبر اکرم (ص) اشاره

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم - تالش براي برقراري عدالت و برابري

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم - مبارزه با فقر و محرومیت

المین» - زیرا با هر نافرمانی، کار بسیار زشتی انجام شده است.

المین» - زیرا با هر نافرمانی، از نعمات اخروي محروم می شوند.

www.alirezaafshar.org



کدام یک از محّرمات الهی به وجود آورندة کینه و دشمنی است و با حفظ رتبه، تعابیر قرآنی «و ال َتقَربوا» و «ساء َسبیال» به کدام یک از نباید هاي  60
قرآنی اشاره دارد؟

زنا - شراب - قمار زنا - زنا - شراب قمار- زنا - شراب قمار- زنا - زنا

61  We .................. any more milk. I’ve already bought some.

didn’t need haven’t needed weren’t needing don’t need

62  Which sentence is grammatically wrong?

Thanks very much for inviting me to your party. 

Most people dislike going to the dentist.

Cutting down the trees destroy the natural home of animals.

We haven't been on holiday for several months.

63  I was really depressed at the .................. of all the hard work ahead.

element experience thought matter

64  If you follow this  .................. , you’ll certainly start losing weight in a few days.

tire diet loaf noise

65  Healthy lifestyle habits like   .................. exercise and eating balanced diets begin when you’re
young.

regular indirect free tiny

66  Only about 40 percent of girls in the poorer regions of the country have access to  .................. .

suggestion invention depression education 

67  How are you going to .................. him from finding out about the party?

protect observe behave prevent

68  Recent reports show that average family size has  .................. from four to two children.

developed decreased exchanged influenced

69  Scientists have recently discovered an effective means of   .................. the disease in its early
stages.

creating increasing receiving identifying

70  John didn’t explain the reason why he disliked to  .................. in the discussion.

take part go away pass away wake up

71  Despite the fact that there are some big problems  .................. of us, I’m confident we can succeed
in creating more jobs.

beside around ahead near

72  Doctors are developing anti-cancer drugs which destroy the dangerous cells without  ..................
the body itself. 

harming gaining confusing erasing

73  I .................. her for more than 11 years. It is because I haven't been in her hometown ..................
we broke up.

haven't seen / for haven't seen / since didn't see / just don't see / since
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beside

72  Doctors are developing anti-cancer drugs which destroy the dangerous cells without  ..................72  Doctors are developing anti-cancer drugs which destroy the dangerous cells without  ..................72  Doctors are developing anti-cancer drugs which destroy the dangerous cells without  ..................
the body itself. 

harming

73  I .................. her for more than 11 years. It is because I haven't been in her hometown ..................73  I .................. her for more than 11 years. It is because I haven't been in her hometown ..................73  I .................. her for more than 11 years. It is because I haven't been in her hometown ..................
we broke up.

haven't seen / for
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74  Do not throw rubbish onto the ground. Do not .................. water. Use both sides of paper when
you write. Stop using plastic bags for shopping.

use up consume waste  revolve 

75  A: “The location of the meeting is preferred to be at the center of the city.”
B: “ .................. , I think the chairs should be comfortable.”

You’re welcome You win Above all Come on

76  They have greatly ................. the size and cost of most electronic products, while at the same time
increasing their power and quality.

reduced developed generated labeled

77  A proper diet, a balanced life style, practicing sports and avoiding .................. can help us live a
healthy and long life.

fuels chemicals pleasures addictions

78  When we got to the meeting, we found that the lecture delivered by the president .................. and
the people attending the meeting were leaving.

has already finished had already been finished

 has just been finished  was still being finished

79  Some of the most efficient refrigerators ……………… 70 percent less electricity than traditional
models.

develop gain consume save

80  The factories are staying open all weekend to try to meet the consumer ……………… for this
product.

demand proverb generation arrangement
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این که «صبا»  مورد خطاب واقع شده است، استعارة مکنیّه از نوِع تشخیص است؛ یعنی گوینده در ذهِن خود صبا را همانند انسان دانسته است / «رمیدن»  و «رام  1
گردیدن»  کنایه از «نافرمانی»  و  «سرسپردگی» است.

سخت
تپیدن بتخانه ها: ترس و لرز بت پرست ها  2

بتخانه ها: مجاز از بت پرستان
متوسط

در صورت سؤال و سایر گزینه آمده است که در جامعه ارزشها از بین رفت و بی ارزشی ها جاي آن را گرفت.  3
متوسط

زمینۀ خرق عادت: بیت «ج»: «وجود دیو سپید» بیت «د»: «رویین تنی اسفندیار» بیت «ه»: «وجود سیمرغ» / زمینۀ ملی: بیت «و»: وجود اختر کاویان که درفش ملّی  4
ایران در عهد ساسانی است.

سخت
مجاز: رخ، روي مجازًا کل وجود/ کنایه: رخ فرو پوشیدن (پنهان شدن)   5

تشبیه: آفتاب آسا (چون آفتاب) / رخ فرو پوشیدن ماه: استعاره و تشخیص
سخت

الگوي هجایی هجاي اّول: ِام: ءِ+ـ+ م: صامت + مصّوت + صامت = رباعی  6

)  دِل من   ِد: صامت + مصّوت  کوتاه = دوبیتی گزینۀ 

) َقدت  َقـ: صامت+ مصّوت کوتاه= دوبیتی گزینۀ 

) َسِر زلف   َسـ: صامت+ مصّوت  کوتاه= دوبیتی گزینۀ 
سخت

ـَ +س: صامت+ مصّوت+ صامت= رباعی الگوي هجایی اّول: کس: ك+  7

)  َمرو: َم: صامت+ مصّوت  کوتاه= دوبیتی گزینۀ 

) ُسراغ: ُس: صامت+ مصّوت  کوتاه: دوبیتی گزینۀ 

ـَ : صامت+ مصّوت  کوتاه: دوبیتی ) اگر: َا: ء+  گزینۀ 
متوسط

» واژة «خوبرویی» به تنهایی هستۀ گروه اسمی است. در بیت «  8

 ( گزینۀ 

 ( گزینۀ 

) واژة وندي ــ مرّکب ندارد. گزینۀ 
سخت

»، شمشیر جفا، اضافۀ تشبیهی است. در بیت «  9

) دو تشبیه:  – پري روي (روي و چهره به پري مانند شده است)    – صورت به ملک و فرشته تشبیه شده است. گزینۀ 

) دو تشبیه:  – معشوق به سرو    – معشوق به ماه گزینۀ 

) دو تشبیه:  – شراب عشق: اضافۀ تشبیهی    – درد درد: اضافۀ تشبیهی گزینۀ 
ُدرد: ته نشین شدة شراب که بسیار تلخ است.

متوسط
معنی واژة سترگ: عظیم، بزرگ که در گزینۀ الف و هـ ذکر شده است.  10

معنی واژة پایمردان: حامیان، دستیاران که در گزینه اي نیامده است.
معنی واژة خدیو: خداوند که در گزینه اي نیامده است.

» آمده است. » ،« معنی واژة درفش: َعَلم، پرچم که در گزینۀ «
سخت

ابیات موجود در «الف» به سرگذشت پدر فریدون، آبتین، می پردازد. آبتین به دست عّمال ضّحاك کشته می شود و مغز سر او را به ماران می دهند.  11
ابیات موجود در «ب» به «گاو برمایه» اشاره می کند. وقتی ضّحاك دستور می دهد که نوزادان پسر را بکشند مادر فریدون، فرانک، او را به کوه البرز برد و به دست مردي پاك دین می سپرد. فریدون

از گاوي به نام «برمایه» شیر می نوشد و به تدریج بالیده می شود.
سخت

کنایه: به باد رفتن کنایه از نابودي و زوال  12
تضاد: خاك و باد

جناس همسان: باد اّول: باد (متضاد خاك) باد دوم فعل دعایی 
متوسط

1

2

4

1

2

3

1

سرگشتھ2
(م ض الیھ)

مِن
ھستھ

غمزده3
(م ض الیھ)

چشم
ھستھ

4

2

112

312

412

42
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اك کشته می شود و مغز سر او را به ماران می دهند.
اك دستور می دهد که نوزادان پسر را بکشند مادر فریدون، فرانک، او را به کوه البرز برد و به دست مردي پاك دین می سپرد. فریدون
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ـِ ـَ به ن نمی گویم: ابدال در مصّوت (گفتار): تبدل ن  13
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  14

) نفیر: فریاد و زاري به آواز بلند گزینۀ 

) ژاله: شبنم، قطره اي که روي برگ گل یا گیاه قرار می گیرد. گزینۀ 

) یکایک: ناگهان گزینۀ 
متوسط

در گزینۀ    تناقص وجود ندارد.   15
بین سختی و آسانی همزمانی نیست و تضاد دارند.

متوسط
حس آمیزي: شیرین مقال / در این گزینه، تشخیص وجود ندارد.  16

سایر گزینه ها:

: مجاز: گوش که مجاز از انسان است. / جناس: هوش - گوش گزینۀ 

: تلمیح: به روایت «الدنیا مزرعۀ االخره» / تشبیه: مزرع سبز فلک - داس مه نو گزینۀ 

: استعاره: سرو گل اندام / تضاد: حالل  حرام گزینۀ 
سخت

مشک: کوزه اي که از جنس پوست حیوانات باشد، خیک  17
رستن: رها شدن.

متوسط
تشبیه  مشاطۀ سحر - سپیداب صبحدم - عروس جهان  18

استعاره  خال عنبرین: استعاره از سیاهی شب

) ایهام ندارد. / واج آرایی (س / مصوت کوتاه ) گزینۀ 

) تشخیص: طرة شب / تناقض ندارد. گزینۀ 

) اغراق در شدت دلتنگی و غم / تلمیح ندارد. گزینۀ 
سخت

در این گزینه «هر بی خبري» نهاد است.  19
در گزینه هاي دیگر:

) نامۀ حسن: مفعول

) «درد نوشان غم» متمم است و «را» در این بیت به معناي «براي» آمده که حرف اضافه است.

) «عقل» نقش مفعولی دارد.
متوسط

دو آرایۀ مجاز و ایهام در بیت به کار نرفته است.  20

استعاره و تشخیص  چشم صبح/ کنایه  چشم شور داشتن / مراعات نظیر راه  و رهروان/ تضاد شب و صبح/ حسن تعلیل  دلیل آن که رهروان شب سفر می کنند این است که از
چشم شور صبح دور باشند.

متوسط
زیرا قبِل الّا فعل متعدي است و فاعلش نحُن مستتر است و مفعوٌل به قبِل الّا نیامده و به بعد از الّا منتقل شده پس مستثنی باید «منصوب» باشد.  21

متوسط
) استثناي مفّرغ است و کلمه ي  شیء مفعوٌل به و منصوب براي فعل «أنفقَت» می باشد، پس: شیٌء قلیٌل   َشیئًا قلیًال   22

) استثناي تام است و قبل از إّال ارکان جمله کامل شده و فعل مجهول «ُیقَبُل» و نائب فاعل عمل آمده است و باید مستثنی منصوب باشد:  القیاُم   القیاَم 

) استثناي مفّرغ است و کلمۀ «النشیطاُت» بدون  إّال فاعل و مرفوع است، اعراب مستثناي مفّرغ صحیح است و جواب تست می باشد.

الب  الب   الطُّ الب اسم فعل ناقصه  «َلْم َیُکْن»  می باشد و باید مرفوع باشد:  الطَّ ) استثناي مفّرغ است و کلمۀ الطَّ
متوسط

در تمام گزینه ها مستثنی منه قبل از «الّا» آمده است ولی در گزینۀ  قبل از «الّا» جمله کامل نیست و «قصیدة» مفعول است که بعد از «الّا» آمده است.  23
سخت

در این گزینه مستثنی منه حذف شده است، در سایر گزینه ها به ترتیب: «الّناس، أحٌد و جمیع»  مستثنی منه هستند.  24
متوسط

«موفقیت»: النجاح/ «شادي»: الّسرور/ «دل ها»: القلوب/ «برمی انگیزد»: َیبَْعُث/ «هر انسانی»: کّل انسان/ «آرزو دارد»: یتمنّی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أن  25
یظفَر

متوسط
َأّن+ َنعَلَم  أن َنعَلَم (أن + مضارع  که + مضارع التزامی)  26

أن َنعَلَم: که بدانیم. رّد گزینه ي  که «َأن َنعَلَم: ترجمه نشده است و گزینه ي  زیرا «می دانیم» ترجمه شده است.

) عالوه بر این کلمه «یعنی» در گزینه ي  به غلط در ترجمه وارد شده است. در «ال َأَثَر»، ال نفی جنس است بنابراین در ترجمه آن باید از «هیچ استفاده شود (رّد گزینه ي 
سخت

َنسَتِمع: گوش می دهیم، گوش فرا می دهیم. «تُوِصلُنا...» جمله وصفیه است. بنابراین قید تأکیدي «بی شک» نادرست است و فعل «تُوِصُل» یعنی می رساند در اینجا  27
«برساند» است و فاعل «هی» مستتر است بنابراین «می رسیم» یا «برسیم» که متکلم مع الغیر و الزم نادرست می باشد.

متوسط

1

2

3

4

1

2

3

1

3

4

1

2

4

1

2

3

4

3

14

22
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ی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أنّی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أن انسان/ «آرزو دارد»: یتمنی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أنّی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أنّ انسان/ «آرزو دارد»: یتمنّی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أن انسان/ «آرزو دارد»: یتمنی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أن انسان/ «آرزو دارد»: یتمنی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أنّی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أنی/ «به آن»: به/ «که دست پیدا کند»: أن

) عالوه بر این کلمه «یعنی» در گزینه ي  به غلط در ترجمه وارد شده است.  گزینه ي 

وِصلُوِصلنا...» جمله وصفیه است. بنابراین قید تأکیدي «بی شک» نادرست است و فعل «توِصلُوِصلُنا...» جمله وصفیه است. بنابراین قید تأکیدي «بی شک» نادرست است و فعل «تُوِصلنا...» جمله وصفیه است. بنابراین قید تأکیدي «بی شک» نادرست است و فعل «توِصلنا...» جمله وصفیه است. بنابراین قید تأکیدي «بی شک» نادرست است و فعل «توِصُل» یعنی می رساند در اینجا
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ـِ - لَِکی - َحتّی» بر سر مضارع بیایند «مضارع التزامی» توجه: هرگاه حرف «لن» بر سر مضارع بیاید «آیندة منفی» ترجمه می شود و هرگاه حروف «أن - َکْی - ل  28
ترجمه می شود.

متوسط
در این گزینه، «رجٌل» اسم نکره اي است که جملۀ فعلیۀ «َیعرُف» آن را توصیف کرده است.  29

تشریح گزینه هاي دیگر

»: «َقْرضًا» اسم نکره است که «َحَسنًا» آن را توصیف کرده، اما صفت مفرد است، نه جمله. گزینۀ «

»: «َشَجرٍة» اسم نکره است که «باِسقٍۀ» آن را توصیف کرده، اما صفت مفرد است، نه جمله. گزینۀ «

»: «ُمَسخَّرٌة» اسم نکره است، اما هیچ کلمه اي براي توصیف آن نیامده است. گزینۀ «
متوسط

در جملۀ پیش از «إلّا» یکی از نقش هاي حذف شده است، یعنی مستثنی منه محذوف است. «مسروریَن» مستثنی و منصوب به اعراب حال محذوف است.  30
(مستثنی منه، حال محذوف می باشد.)

تشریح گزینه هاي دیگر

»: «شیئًا» مستثنی منه است. گزینۀ «

»: «کتابًا» مستثنی منه است. گزینۀ «

»: «أصدقائی» مستثنی منه است. گزینۀ «
سخت

ترجمۀ گزینۀ درست: روزنامه نگاران به خاطر کنفرانس مهمی در پایتخت انگلستان جمع شدند.  31
ترجمۀ و بررسی گزینه هاي دیگر:

: برخی کتاب ها ما را از نظر اطالعات از همه رسانه هاي خبري بی نیاز می کنند. / جمع مکسر: الُکتب  الکتاب گزینۀ 

: گردشگران براي دیدن شهرهاي گردشی مان آمدند ولی آب و هواي بد همراهیشان نکرد. / جمع مکسر: ُسیّاح  ساِئح گزینۀ 

: سال ها بر ما گذشت ولی متأسفانه شرایط تغییر نکرد. / جمع مکسر: الّظروف  الّظرف گزینۀ 
سخت

« » همگی بر اهمیت نوشتن دانسته ها تأکید می کنند. چنین مفهومی که اشاره به ضرورت نوشتن در هنگام فراگیري دانش کند، در گزینۀ « ،  و  گزینه هاي «  32
دیده نمی شود.

سخت
« «ال َتَتَکلَّْم»: صحبت نکن (فعل نهی است) / «ما ال تعلُم»: چیزي که نمی دانی («عمل نمی کنی»، «علم نداري» و «آنچه را می دانی») به ترتیب در گزینه هاي « و  و   33

» اضافی است و معادل عربی ندارد، نادرست هستند / «ال َتُقُل»: نگو، بر زبان نیاور (فعل نهی است) / «أیضًا»: نیز، همچنین / «کّل ما َتعلُم»: تمام آنچه که می دانی / لفظ «به آن» در گزینه هاي « و 

» نادرست هستند. لفظ «نباید» و «مبادا» در گزینه هاي « و 
متوسط

» فعل «یشعر بـ» هرچند به معناي «احساس می کند» صحیح است، ولی چون بعد اسم نکرة «مریضًا» آمده است و فعل جملۀ ماقبل آن ماضی آمده است، در گزینۀ «  34
باید به صورت «ماضی استمراري: ِاحساس می کرد» ترجمه شود.

نکته درسی: به این نکته دقّت کنیم که وقتی می خواهیم جملۀ وصفیّه را ترجمه کنیم باید به زمان «زمان جملۀ قبلی» توّجه کنیم، به این صورت که: اگر جملۀ قبلی ماضی باشد و جملۀ وصفیّه با یک

) و اگر جملۀ وصفیّه با فعل ماضی آمده باشد، فعل دوم را می توانیم به صورت «ماضی مضارع شروع شده باشد، آن مضارع را به صورت «ماضی استمراري» ترجمه می کنیم (مانند گزینه هاي  و 

( ) و اگر جملۀ قبلی مضارع باشد و جملۀ وصفیّه هم با مضارع شروع شود، فعل دوم را به صورت «مضارع الترامی» ترجمه می کنیم (مانند گزینۀ ساده» یا «بعید» ترجمه کنیم (مانند گزینۀ
سخت

گزینۀ آخر تنها گزینه اي است که در آن اسلوب استثنا وجود دارد. مستثنی منه در این عبارت کلمۀ «المالئکۀ» می باشد.  35
نکته: در «اسلوب حصر»، جمله غیرمثبت است و مستثنی منه وجود ندارد.

سخت
سؤال از ما گزینه اي را خواسته است که در آن «ُمستثنی» محصور باشد، یعنی در واقع از ما گزینه اي را می خواهد که در آن «مستثنی منه» نیامده باشد. (هر گاه  36

) «الَصدَق» مستثنی است (نقش آن مفعول به است)، امّا «مستثنی منه» در جملۀ قبل از «إلّا» نیامده است، پس داراي حصر است «مستثنی منه» در جمله نباشد، «مستثنی» محصور شده است.) در گزینۀ (
و «الّصدق» محصور شده است.

در سایر گزینه ها «مستثنی منه» به ترتیب عبارت اند از: «شیئًا»، «أحُد» و «کّل شیء»
متوسط

تشریح گزینه هاي دیگر:  37

) «یفتخر» براي توصیف اسم نکرة «رجًال» آمده است و به صورت مضارع التزامی یا اخباري ترجمه می شود. گزینۀ 

) «یُقرَّر» براي توصیف اسم نکرة «امِتحاِن» آمده است و به صورت مضارع التزامی یا اخباري ترجمه می شود. گزینۀ 

) «یکسُب» براي توصیف اسم نکرة «کالم» آمده است و به صورت مضارع التزامی یا اخباري ترجمه می شود. گزینۀ 

) «یلعُب» براي توصیف اسم نکرة «طفُل» آمده است و به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود. دقت کنید در ساختار «فعل ماضی+ اسم نکره+ فعل مضارع»، فعل دوم به صورت ماضی گزینۀ 
استمراري ترجمه می شود.

سخت
در این گزینه دو اسم معرفه («النّاجح» و «الّسعی») داریم. دقت کنید «سعید» به معناي خوشبخت، اسم علم «خاص» نیست!  38

بررسی سایر گزینه ها:

»:  اسم معرفه دارد: «سعید»، «المعلّم»، «الحیاة» گزینۀ «

»:  اسم معرفه دارد: «النَّجاح»، «الجهد»، «المحاولۀ» گزینۀ «
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» آمده است و به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود. دقت کنید در ساختار «فعل ماضی+ اسم نکره+ فعل مضارع»، فعل دوم به صورت ماضی

عی») داریم. دقت کنید «سعید» به معناي خوشبخت، اسم علم «خاص» نیست!
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»:  اسم معرفه دارد: «النّاس»، «النّجاح»، «النّجاح»، «النّسب» گزینۀ «
سخت

» «َهدایا» نکره است که به اشتباه به صورت معرفه ترجمه شده است و درست آن «هدیه هایی» است. در گزینۀ «  39
متوسط

«البّّر»: نیکی/ «بحر»: دریا  40
بررسی سایر گزینه ها:

»: شّر (بدترین)  خیر (بهترین) گزینۀ «

»: األرض  الّسماء (زمین  آسمان) گزینۀ «

»: نسیُت (فراموش کردم)  تذّکرُت (به یاد آوردم) گزینۀ «
سخت

41  آیه ي  ابالغ  قبل از حدیث  غدیر و حدیث  جابر  پس از آیه ي اطاعت بیان شد.
متوسط

این آیه مربوط به عصمت همه ي امامان نیست. ترتیب انحصار عبارت است از دور کردن پلیدي از اهل بیت و تطهیر آن ها. هم چنین پیامبر اکرم (ص) قبل از نزول  42
آیه ي شریفه نفرمود: «خدایا! اینان از اهل بیت من اند ...»، بلکه فرمود: «خدایا! اینان اهل بیت من اند ...»

سخت
از دقت در آیۀ  «انما ولیکم اهللا و الرسول و الذین آمنوا...» در می یابیم ولی و سرپرست انسان ها فقط خداوند و نایبان بر حق اوست و پیامبر در حدیث غدیر محفوظ  43

ماندن از گناه و ضاللت را ثمرة تمسک به قرآن و اهل بیت می داند.
سخت

پیامبر در سال سوم بعثت خویشان نزدیک خود را انذار کرد و جانشین و وصی خود را معین فرمود. انجام این کار در زمانی که پیامبر هنوز موقعیتی کسب نکرده  44
بود نشان دهندة اهمیت موضوع جانشینی پیامبر (ص) است.

متوسط
جابربن عبداللّه انصاري در کنار پیامبر بود و می گوید: «حضرت علی وارد شد و پیامبر فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و کسانی که از او  45

پیروي می کنند رستگارند و سپس صفات حضرت علی (ع) را برشمرد که آیۀ  «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات» بیانگر آن است.
سخت

پیامبر در هدایت مردم سخت کوش و دلسوز بود به طوري که خداوند می فرماید  «لعلک باخع نفسک اال یکون مؤمنین» از اینکه برخی از مردم ایمان نمی آورند ممکن  46
است از شدت اندوه جان خود را از دست بدهی.

سخت
ورود جاهلیت با لباسی جدید به زندگی اجتماعی مردم > تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  47

آیۀ شریفۀ  «اْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقاِبُکْم ?»  اشاره به هشدار قرآن نسبت به بازگشت به دوران جاهلیت دارد.
متوسط

ممنوعیت نوشتن احادیث موجب شد تا جاعالن احادیث بر اساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف احادیث بپردازند یا از نقل برخی احادیث خودداري کنند.  48
متوسط

در مورد جانشینی پیامبر (ص) این استدالل بیان می شود که اگر قرآن و پیامبر (ص) سکوت کرده باشند این مطلب نشان دهندة نقص دین اسالم است.  49
سخت

آیۀ  «و انذر عشیرتک االقربین»  اشاره به دعوت خویشان پیامبر (ص) دارد.  50
سخت

این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز  رایج بود و آنان که قماربازان ماهري بودند، بسیار  سود می کردند و آنان که شراب می فروختند، منفعت خوبی به  51
چنگ می آوردند و اقتصادشان رونق داشت. وقتی تازه مسلمانان شنیدند که پیامبر ابن دو عمل را حرام کرده نزد پبامبر آمدند و دراین باره از ایشان سؤال کردند.

سخت
تکبیر مردم و ستایش رسول خدا  آیۀ والیت  52

تبریک مردم به حضرت علی (ع)  آیۀ تبلیغ و حدیث غدیر
سخت

پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا، جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. یکی از چالش هاي پس از رحلت پیامبر، تبدیل حکومت  53
عدل نبوي به سلطنت بود. این موضوع در آیۀ  «افان مات او قتل القلبتم علی اعقابکم» به خوبی بیان شده است.

متوسط
دخالت دادن سلیقۀ شخصی در احکام  بی بهره ماندن مردم از یک منبع هدایت  54

تحریف احادیث در دوران رواج حدیث  عدم حضور صحاب پیامبر در میان مردم
سخت

با توجه به آیۀ شریفۀ «و بسا چیزي را خوش نمی دارید...» خداوند متعال به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم. قرآن کریم  55
می فرماید: «هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که مایۀ روشنی چشم هاست، براي آن ها نهفته است شده، این، پاداش کارهایی است که انجام می دادند».

متوسط
َرُکم َتطهیراً» : «همانا خدا اراده کرده که دور گرداند از شما اهل بیت هرگونه پلیدي و جَس اهَل البیِت و ُیَطهِّ با توجه به پیام آیۀ شریفه  «ِانَّما ُیریُد اُهللا ِلُیذِهَب َعنُکُم الرِّ  56
ناپاکی را و شما را کامًال پاك و طاهر قرار دهد.»، اهل بیت کامًال پاك و طاهرند و حضرت زهرا (س) از اهل بیت است و معصوم می باشد. بنابراین مسلمانان باید از سخنان و رفتار ایشان پیروي

کنند.
متوسط

 57
ممکن است در محیط زندگی ما، افرادي بی بضاعت زندگی کنند که زندگی تجّملی دیگران، غم و اندوه آنان را به دنبال داشته باشد. از این رو بهتر است از مدگرایی و تجمل در پوشش و سایر ابعاد

( زندگی دوري کرده و ساده زیستی پیشه نماییم. دقت شود که دوري از زندگی تجملی بر مسئولین و مدیران کشور واجب است. (نادرستی گزینه هاي  و 
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با توجه به آیۀ شریفۀ «و بسا چیزي را خوش نمی دارید...» خداوند متعال به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم. قرآن کریم
می فرماید: «هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که مایۀ روشنی چشم هاست، براي آن ها نهفته است شده، این، پاداش کارهایی است که انجام می دادند».

 : «همانا خدا اراده کرده که دور گرداند از شما اهل بیت هرگونه پلیدي و
 پاك و طاهرند و حضرت زهرا (س) از اهل بیت است و معصوم می باشد. بنابراین مسلمانان باید از سخنان و رفتار ایشان پیروي

لی دیگران، غم و اندوه آنان را به دنبال داشته باشد. از این رو بهتر است از مدگرایی و تجمل در پوشش و سایر ابعاد

( )زندگی دوري کرده و ساده زیستی پیشه نماییم. دقت شود که دوري از زندگی تجملی بر مسئولین و مدیران کشور واجب است. (نادرستی گزینه هاي  و  )2زندگی دوري کرده و ساده زیستی پیشه نماییم. دقت شود که دوري از زندگی تجملی بر مسئولین و مدیران کشور واجب است. (نادرستی گزینه هاي  و  )زندگی دوري کرده و ساده زیستی پیشه نماییم. دقت شود که دوري از زندگی تجملی بر مسئولین و مدیران کشور واجب است. (نادرستی گزینه هاي  و  )4زندگی دوري کرده و ساده زیستی پیشه نماییم. دقت شود که دوري از زندگی تجملی بر مسئولین و مدیران کشور واجب است. (نادرستی گزینه هاي  و  زندگی دوري کرده و ساده زیستی پیشه نماییم. دقت شود که دوري از زندگی تجملی بر مسئولین و مدیران کشور واجب است. (نادرستی گزینه هاي  و 
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دادن جایزه به ورزشکاران به نیت روي آوردن افراد جامعه به ورزش و سالمت، پاداش اخروي دارد. پیش قدم شدن در برگزاري بازي ها ورزش هاي دسته جمعی به نیت تقویت رابطۀ صمیمانه
میان همسایگان نیز پاداش اخروي دارد. دقت شود که فراهم کردن امکانات ورزش و بازي هاي ورزشی در شرایط ضروري براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباري، واجب کفایی است.

( (نادرستی گزینه هاي  و 
سخت

در مقابل تعصبات قومی و قبیله اي ایستادن  تالش براي برقراري عدالت و برابري ثروت را مالك برتري نشمردن  مبارزه با فقر و محرومیت  58
متوسط

اِلِمیَن» ، علت این که نافرمانان ُ َال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّ َس بُْنَیاَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفی َناِر َجَهنََّم َواهللاَّ ِ َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأْم َمْن َأسَّ َس بُْنَیاَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهللاَّ طبق آیۀ  «َأَفَمْن َأسَّ  59
ظالم نامیده شده اند این است که با هر نافرمانی، از بهشت دور می شوند و این کار، ظلم به خویش است.

متوسط
 60

قمار عالوه بر این که یک کار بیهوده است، پول و ثروت مردم را در مسیري که هیچ فایده اي براي جامعه ندارد، به کار می گیرد. از طرف دیگر، این عمل میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود
می آورد. در آیۀ شریفۀ «و ال تقربوا الزنی انّه کان فاَحَشًۀ َو ساَء َسبیًال» تعابیر «و ال تقربوا» و «ساء سبیال» براي عمل زشت زنا آمده است.

متوسط
شیر بیشتري نیاز نداریم. من تازه مقداري خریده ام.  61

در جمله دوم فعل در گذشته اتفاق افتاده اما به اثر آن به زمان حال رسیده است. جمله اول وضعیت کنونی را بیان می کند که با حال ساده بیان می شود.
متوسط

کدام جمله از لحاظ گرامري غلط است؟  62
فاعل جمله فعل جراند (cutting down) به معنی قطع کردن است که باید مفرد در نظر گرفته شود. بنابراین فعل جمله باید s  سوم شخص بگیرد:

Cutting down the trees destroys the natural home of animals.
سخت

واقعا افسرده می شدم وقتی که به فکر کار سخت پیش رو می افتادم.  63

. موضوع . فکر، اندیشه                . تجربه              . عنصر             
متوسط

اگر از این رژیم غذایی پیروي کنی، قطعا طی چند روز شروع به کاهش وزن خواهی کرد.  64

. سرو صدا . قرص نان                        . رژیم غذایی                       . الستیک                      
متوسط

عادات سبک زندگی سالم همچون ورزش منظم و خوردن غذاهاي متوازن، هنگامی که شما جوان هستید، آغاز می شود.  65

. بسیار کوچک . آزاد، مجانی                    . غیر مستقیم                   . منظم                   
متوسط

درصد از دختران در مناطق فقیرتر کشور  به آموزش دسترسی دارند. تنها حدود   66

 )پیشنهاد          )اختراع              )افسردگی           )آموزش
سخت

چطور می خواهی مانع شوي که او از مهمانی مطلع شود؟  67

) جلوگیري کردن، مانع شدن ) رفتار کردن               ) مشاهده کردن               ) محافظت کردن          
سخت

گزارش هاي اخیر نشان می دهد که متوسط اندازة خانواده از چهار به دو کودك کاهش یافته است.   68

) نفوذ کردن، تاثیر گذاشتن ) مبادله کردن              ) کاهش یافتن            ) توسعه دادن              
سخت

اخیرا دانشمندان روش موثري از تشخیص بیماري ها در مراحل اولیه کشف کرده اند.  69

) شناسایی کردن، تشخیص دادن  ) دریافت کردن            ) افزایش یافتن           ) بوجود آوردن        
سخت

"جان" دلیل اینکه چرا دوست نداشت در بحث شرکت کند را توضیح نداد.  70

) بیدار شدن ) فوت کردن            ) دور شدن            ) شرکت کردن          
سخت

با وجود این حقیقت که مشکالت بزرگ زیادي پیش روي ماست، مطمئنم که می توانیم در بوجود آوردن شغل هاي بیشتر موفق باشیم.  71

) نزدیک ) پیش رو            ) دور، اطراف           ) کنار         
سخت

پزشکان در حال تولید دارو هاي ضد سرطانی هستند که سلول هاي خطرناك را بدون آسیب زدن به خود بدن، از بین می برند.  72

) پاك کردن ) با هم اشتباه کردن          ) به دست آوردن، اضافه کردن           ) آسیب زدن             
سخت

من  سال است که او را ندیده ام. علت آن این است که من از زمانی که دچار اختالف شدیم در شهر او نبوده ام.  73
در جاي خالی اول وجود (قید زمان + for) نشان دهندة حال کامل است. در مورد جاي خالی دوم: براي بیان شروع زمان انجام کاري از since (از زمان) استفاده می کنیم.

متوسط
زباله را روي زمین نریزید. آب را هدر ندهید. هنگام نوشتن از هر دو طرف کاغذ استفاده کنید. از کیسه هاي پالستیکی براي خرید استفاده نکنید.   74

- تمام کردن 

- مصرف کردن

- به گردش درآوردن
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پزشکان در حال تولید دارو هاي ضد سرطانی هستند که سلول هاي خطرناك را بدون آسیب زدن به خود بدن، از بین می برند.

 دچار اختالف شدیم در شهر او نبوده ام.
 (از زمان) استفاده می کنیم.

. هنگام نوشتن از هر دو طرف کاغذ استفاده کنید. از کیسه هاي پالستیکی براي خرید استفاده نکنید. 
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متوسط
الف: "ترجیح داده می شود که مکان جلسه در مرکز شهر باشد."  75

ب: "...، از همه مهم تر، فکر می کنم که باید صندلی ها راحت باشند."

. خواهش می کنم

. باشه حق با شماست

. مهم تر از همه

. بی خیال
متوسط

آن ها اندازه و هزینه بسیاري از محصوالت الکترونیکی را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند، درحالی که در همان زمان  قدرت و کیفیت آن ها را افزایش دادند.   76

- توسعه دادن، گسترش دادن 

- تولید کردن

- برچسب زدن
متوسط

یک رژیم مناسب، یک سبک زندگی متعادل و ورزش کردن و اجتناب از .................. ، می تواند باعث شود ما زندگی سالم و طوالنی داشته باشیم.  77

) اعتیاد ) لذت          ) مواد شیمیایی      ) سوخت       
متوسط

ترجمۀ جمله: «وقتی که به گردهمایی رسیدیم، دریافتیم که سخنرانی ارائه شده توسط رئیس جمهور قبًال تمام شده بود و مردم حاضر در جلسه داشتند می رفتند.»  78
نکتۀ مهم درسی 

سؤال در مورد کاربرد مجهول در زمان گذشتۀ کامل است. زمان گذشتۀ کامل را زمانی به کار می بریم که عملی قبل از عمل دیگري در گذشته انجام شده باشد. در ضمن "lecture" مفعول فعل
"finish" است و چون قبل از آن آمده، وجه جمله مجهول است.

متوسط
برخی از پربازده ترین یخچال ها نسبت به مدل هاي سنتی، 70 درصد کمتر برق مصرف می کنند.    79

) ذخیره کردن ) مصرف کردن                  ) به دست آوردن                 ) توسعه دادن         
سخت

کارخانه ها تمام آخر هفته باز مانده اند تا سعی کنند تقاضاي مصرف کنندگان براي این محصول را برآورده کنند.    80

) ترتیب ) نسل                   ) ضرب المثل                ) تقاضا            
سخت
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