
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی یازدهم جامع نیمسال اول

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

در عبارت «در آداب با رفیقان و مصاحبان در سفر و حضر: باید که پیوسته راحت ایشان ایثار کند بر راحت خویش و پیوسته ُمتابع و ُمساعد باشد و  1
هرگز طمع مطبوعی ندارد و هرچه از بزرگان بیند به حسن الَظنّی تلّقی کند و زود به عیب و عجز مقّر گردد و الحاح نکند و به صدِق نیّت استغفار کند و در

همۀ احوال محکوم و مأمور باشد و مستمع و مستفید و طالب. و جّد را بر هزل غالب دارد.»  چند غلط امالیی هست؟

دو سه چهار یک

در عبارت «دست یابی به دانشی در زمینۀ زبان و نقش هاي گوناگون آن جز از راه درس و کالس و بهره یابی از معلّم و استمرار در فراگیري، امکان   2
پذیر نیست.»، به ترتیب چند واژة «وندي»، «مرّکب» و «وندي - مرّکب» وجود دارد؟

دو - دو - سه سه - یک - سه سه - دو - سه چهار - یک - سه

در کدام عبارت واژة «مرّکب» وجود دارد؟  3

شناخت حدود مسئولیّت هاي بشري در دنیاي وابسته به آن کوشش بشر متمّدن امروز براي کشف حقیقت هستی

مراجعه به منابع علمی تازه، دقیق، روشمند و دستاورد نویسندگان معتبر یافتن پرسش پاسخ هاي همیشگی انسان از دستگاه عظیم آفرینش

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟  4
شاب (جوانی) - حجره (کلبه) - صافی (تصفیه کننده) - سیه فام (سیه رنگ) - عصاره (چکیده) - قوز (خمیدگی پشت) - استسقا (طلب صلح) - پالیز

(جالیز) - کارآزموده (با تجربه)

3214

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟  5
«خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان      کی کند اینجا مقام مرغ کز آن بحر خاست»

منزلی خوش خانه  ي دلکش مقامی دلگشاست \ ساقی گل چهره کو و مطرب خوشگو کجاست

هر لحظه چرا مرغ دلم دوست نخواند \ گل دیده ام امروز که بلبل شده ام باز

چون بوم [جغد] بدخبر مفکن سایه بر خراب \ در اوج ِسدره کوش که فرخنده طایري

دولت از مرغ همایون طلب و سایه ي او \ زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص» وجود دارد؟  6

 حرفی که از آن لعل شکر بار برآید در کام صدف تلخ کند آب گهر را

 چون الله جگر سوخته از سنگ برآید در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن

 تا روي لطیف تو که را در نظر آید شد آینه از دیدن رخسار تو محروم

 عمري که به اندیشۀ زلف تو سرآید در روز جزا سنبل گلزار بهشت است

در کدام گزینه نقش تبعی وجود ندارد؟  7

 در بال پایندگی تلخ است تلخ گر نبودي مرگ، مشکل می شد

 هرکس ز بوي بادة ما بی خبر فتاد صائب وداع دین و دل و عقل و هوش کرد

 من خویشتن اسیر کمند نظر شدم او را خود التفات نبودي به صید من

 پی ز پی بر مگیر و گام از گام دل قوي کن میان ما به خرام

1

www.alirezaafshar.org



در بیت زیر کدام آرایه هاي ادبی تمامًا وجود دارد؟  8
 نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام»  «بادة گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک

ایهام - تضاد - تشبیه - جناس همسان جناس ناهمسان - واج آرایی - استعاره - مراعات نظیر

تلمیح - تضاد - تشبیه - واج آرایی ایهام تناسب - تناقض - کنایه - جناس ناهمسان

در کدام یک از ابیات زیر نقش تبعی «معطوف» وجود دارد؟  9
الف ) حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی/ دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 
ب ) گوشم همه بر قول نی و نغمۀ چنگ است/ چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است 

ج ) دور از رخ او دم به دم از چشمۀ چشمم/ سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت 
د ) بت خود را بشکن خوار و ذلیل/ نامور شو به فتّوت چو خلیل

ه ) جوابم گوي و زجرم کن به هر تلخی که می خواهی/ که دشنام از لب لعلت به شیرین تر دعا ماند

ج، هـ ب، د ج، د الف، ب

نجم دایه، کتاب «مرصادالعباد» را در چه قالبی نوشته است؟  10

نثر تعلیمی نظم نمایشی نثر داستانی نظم غنایی

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  11

 نظیف جامه و جسمی، بدیع صورت و خوبی  لطیف جوهر و جانی، غریب قامت و شکلی

 پستی گرفت هّمت من زین بلند جاي  نالم به دل چو ناي من اندر حسار ناي

 حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی  بال بگشا و سفیر از شجر طوبی زن

 عشق را با قرض چه کار بود؟  نبَود عاشق آن جا که جوید کام

در متن زیر چند وابستۀ پیشین وجود دارد؟  12
«از جمله حسِب حال هاي خوب زبان فارسی «المنقذ من الضالل» از امام محّمد غّزالی را می توان نام برد. این اثر به نوعی اعتراف گونه، هرگاه مجال می بیند

به آگاهی و بیداري نفس اّماره از چنگ آلودگی هاي نفسانی می پردازد.»

پنج چهار سه دو

تعداد وابستۀ پیشین در کدام گزینه بیش تر است؟  13

 که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم  پیرهن می بدرم دم به دم از غایت شوق

 گوي از آن به نتوان در خم چوگان دیدن  هر دل سوخته کاندر خم زلف تو فتاد

 در چین زلف آن بت مشکین کالله بود  آن نامۀ مراد که می خواستم ز بخت

 این چه عیب است بدین خردي وین چه خطاست؟  چه مالمت بَُود آن را که چنین باده خورد

مفهوم بیت کدام گزینه با بیت «گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت   قطرة باران ما گوهر یک دانه شد» قرابت دارد؟  14

 خانۀ تن را چراغی از دل بیدار ده  در دل تنگم ز داغ عشق شمعی برفروز

 چون آب اگرچه خون مرا نوش کرده اي  شکر توام ز تیغ زبان موج می زند

 بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندي  دعاي صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

 پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی  خانۀ دل ما را از کرم عمارت کن

معناي فعل «مگیر» در کدام گزینه متفاوت است؟  15

که جنون تو خوش است اي بی نیاز سلسله از گردن ما برمگیر

بیابان بود و تابستان و آب سر و استسقا  به حرص از شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 

شاهانه ماجراي گناه گدا بگو هرچند ما بَدیم تو ما را بدان مگیر

مگیر از من اگر باشد بزرگ آن بزرگا گر خطایی کرده آمد
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در کدام بیت آرایۀ مجاز دیده نمی شود؟  16

وز آب خطر به ساحل آمد چو گلیم از آتش فتنه کران شد چو خلیل

و آن که بر منهزمان(= شکست خوردگان) راه به انعام گرفت آن که در معرکه ها ملک به شمشیر ستد

داند که سخت باشد قطع امیدواران هر کو شراب فرقت روزي چشیده باشد

از شوق آن حریم ندارد سر حجاز دل کز طواف کعبۀ کویت وقوف یافت

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  17

 نهاِل فتنه در آن ملک نخل تازه ثمر شد درخت عشق در این شهر شد نهال خزان بین 

 هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت سپاه عشق تو از گوشه اي کمین بگشود

 صبرم شد و عقل رفت و دانش بگریخت عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت 

 بالي عشق ناگه از در و دیوار پیدا شد به کنج عافیت، می خواستم، کز فتنه بگریزم

کدام یک از ابیات زیر با بیت «از عمر من آن چه هست بر جاي / بستان و به عمر لیلی افزاي» قرابت معنایی دارد؟  18

آن که عمري شد که تا بیمارم از سوداي او / گو نگاهی کن که پیش چشم شهال میرمت

من و دل گر فدا شدیم چه باك / غرض اندر میان سالمت اوست

تو می دانی که من بی تو نخواهم زندگانی را / مرا مردن به از هجران به یزدان کاخرج الموتی

می خواستم که میرمش اندر قدم چو شمع / او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد

کدام گزینه با مفهوم ابیات زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  19
 کشیده سر به بام خسته جانی  «سحر دیدم درخت ارغوانی

 بهارت خوش که فکر دیگرانی»  به گوش ارغوان آهسته گفتم

 چشم از بد و نیک خلق پیش اندازیم  به زان نبود که برگ عزلت سازیم

 راستی عیب نمایان می شود در نیش مار  از بدان نیکی، بدي از نیکوان شایسته نیست

 چون عشق سخت گردد دل کژ کند روایت  دل وصف او به نیکی کردي همیشه آري

 نکنی از این زیانی، نرسد از آن شکستت  بنوازي ار گدایی به تفّقد و عطایی

در همۀ گزینه ها جملۀ مرکب وجود دارد به جز:  20

 کز طمع هرگز نیاید جز همه درد و بال  چند گردي گرد این و آن به طمع جاه و مال

 کآرزو هرگز نباشد پادشا بر پارسا  پارسا شو تا بباشی پادشا بر آرزو

 کز هوا چیزي نزاد و هم نزاید جز عنا  راست گوي و راه جوي و از هوا پرهیز کن

 در دبستان است امّت ز ابتدا تا انتها  دین دبستان است و امّت کودکان نزد رسول

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  21
 جئت إلی معّلمی شاکرًا، ألتکّلم معه حول مشاکلی الدرسّیۀ   :

سپاسگزارانه نزد معلم خود رفتم تا درباره ي مشکالت درسی صحبت کنم. با سپاس نزد معّلمم آمدم تا با او درباره ي مشکالت درسی ام سخن بگویم.

براي سپاسگزاري نزد معّلمم آمدم تا با او در مورد سختیهاي درسم حرف بزنم. براي حل مشکالت درسی خودم نزد معّلمم رفتم تا از او سپاسگزاري کنم.

22  َترِجم العبارة التالیۀ بالعربّیۀ : «غیبت کردن از گناهان بزرگ است که دوستان را پراکنده می کند و ایمان را از بین می برد!»

 الغیبۀ من المعاصی الکبیرة الّتی تفّرق األصدقاء و ُتزیل اإلیمان!   اِالغتیاُب ِمن ذنوب کبیرة تتفّرق األصدقاء و تمحو إیماننا!  

ب االیمان!   الغیبۀ ُتعدَّ من المعاصی أثرها تفریق األصدقاء و إزالۀ االیمان!    ِمن الذنوب الّتی تفّرق الصدیقین اغتیاب تخرِّ

عیِّن عبارة فیها اسم التفضیل و اسم المکان:  23

المسلمون ُیِحبُّون ُرؤَیۀ أوالِدِهم فی أحَسِن حاٍل. یا أختی العزیزة، مع األسِف هذا أفَضل َمتجر ِفی القریۀ. 

أّمی کانَت کتَبت ِفی الَمطعم؛ «الخیُر ِفی ما َوقَع.»  ب إلَی األفاِضِل . قائدنا ُیرِشدنا إلَی اِالبِتعاِد َعِن األراِذِل َو التََّقرُّ
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مم آمدم تا با او در مورد سختیهاي درسم حرف بزنم.

ۀ : «غیبت کردن از گناهان بزرگ است که دوستان را پراکنده می کند و ایمان را از بین می برد!»

ق األصدقاء و تمحو إیماننا!  

 من المعاصی أثرها تفریق األصدقاء و إزالۀ االیمان!  

ِن حاٍل.

َقَعقَع.»  َ ِفی ما َو ِفی ما َو
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24  «خیُر إخوانکم من أهدي إلیکم عیوبکم!»: عّین غیرالمرتبط للمفهوم:

َقک!   المؤمن مرآة أخیه المؤمن!  صدیقک من َصَدَقک ال من َصدَّ

 من أظهر لک عیبک فهو ودودك!  خیر إخوانک من ندبک إلی أفضل األعمال بحسن أعماله! 

25  عّین کلمۀ «خیر» تختلْف نوعّیتها عن الباقی:

 «ُتجاهُدون فی سبیِل اهللا بأموالِکم و أنفِسکم ذلَک َخیٌر لکم»  َتَفُکُر ساعٍۀ َخیٌر ِمن عبادِة َسبعین سنٍۀ! 

 َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن َصداقِۀ الجاِهِل!  افَعلوا الَخیَر و ال َتِحْقروا ِمنه َشیئًا فإنَّ َصغیره کبیٌر و قلیله کثیًر! 

: 26  َعّین الَخطأ فی التحلیِل الصرفی و المحلِّ االعرابّی لِما ُاشیَر إلیها بخطٌّ
  «خیُر إخوانِکم من أهدي إلیکم عیوبکم» 

 خیر: اسم تفضیل / مبتدا  من: اسم / خبر للجمَلۀ اإلسمّیۀ 

 إخوان: اسم، جمع مکّسر / مضاف إلیه  اهدي: فعل ماٍض، ِمن باب إفعال / فاعله اسم ظاهر «عیوب» 

27  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
«کان لی خمسۀ َعَشر عامًا ِمن العمِر ُکنُت ُأطالُِع کثیرًا مّما کاَن ُمرتبطًا بحیاة العلماء!»:

براي من پانزده سال عمر بود که بسیاري از آنچه را که به دانشمندان مربوط بود، مطالعه می کردم!

من پانزده سال سن داشتم که بسیاري از آنچه را به زندگی دانشمندان مرتبط بود، مطالعه می کردم!

پانزده ساله بودم که خیلی از آثار دانشمندان را که با زندگیشان ارتباط داشت، مطالعه نمودم!

من در سن پانزده سالگی بودم که به مطالعۀ حیات ُعلماء و دانشمندان توجه زیادي نموده بودم!

28  «َیشتري بائع الَمالبس أرَخص الَبضائع من الّسوق و َیبیُعها فی َمتجرِه!»:

فروشندة لباس ارزان ترین کاالها را از مغازه اي می خرد و آن ها را در بازار می فروشد!

لباس فروش از بازار کاالهاي ارزان تر را می خرد و آن کاالها را در مغازه اش می فروشد!

فروشندة لباس ارزان ترین کاالها را از بازار می خرد و آن ها را در مغازة خود می فروشد!

لباس فروش از بازار لباس هاي ارزان تري را خریده و آن ها را در مغازه اش به فروش می رسانَد!

: 29  عیِّن عبارة فیها تضادٌّ

 یحّب اآلباء رؤیۀ أوالدهم فی أحسن حال.  یقّدم لقمان الحکیم إلبنه مواعظ قیّمۀ و هذا نموذج تربوّي لنا. 

اِحِمیَن»   الحکمۀ تعمر فی قلب المتواضع و ال تعمر فی قلب المتّکبر الجّبار.  «َربََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْیُر الرَّ

30  َعین کلمۀ ال ُتناسُب الکلمات األخري فی الَمعنی:

األدویۀ - الَمریض - الَوصفۀ العاِمل - الُموّظف - الُمعّلم َتبجیل - الَحَفلۀ - أساوِر الُغصن - الِجذع - الّثمرة

31  عّین بیتًا ال یناسب اآلیۀ الشریفۀ التالیۀ: 
ْرِض َمَرًحا» َك لِلنَّاِس َوَال َتْمِش ِفی اْألَ ْر َخدَّ   «َوَال ُتَصعِّ

 خودپسندي جان من برهان نادانی بود  نیک نامی خواهی اي دل با بدان صحبت مدار

 خود رأي و خودنما، خودآراي خودپسند  ماهی ندیده ام چو تو در چارسوي ُحسن

 تا نشود ز خود تهی پر نشود کدوي او  مرد که خودپسند شد همچو کدو بلند شد

 خودپسند و خودنما و خود سر و خودبین مباش  گر طمع داري که صائب از خدابینان شوي

32  عّین الْخطأ:

ُن َکالَمُه و أخالَقُه ُیصاِدُقُه َکثیُر ِمَن النِّاس!: کسی که سخن و اخالق خویش را نیکو می گرداند، بیشتر مردم با وي دوستی می کنند!  الّذي ُیَحسِّ

 َصدیقی ُیحاِوُل لَِکْشِف أْسراِر النِّاس و أنا ال اُِحبُّ َعَمَلُه!: دوستم براي کشف رازهاي مردم تالش می کند و من کارش را دوست ندارم!

 َتواُصُل النِّاس َمعًا َیجَعُلُهم َمحبوبیَن ِعنَد اهللا و ُیْکِثُر ِرزَقُهم!: ارتباط مردم با هم، آنها را نزد خدا محبوب می کند و روزي آنها را می افزاید!

 َقْد َتُقوُم بَِتْسمیِۀ أصِدقاءنا بِألقاٍب َیْکرهونَها!: گاهی اقدام به نامیدن دوستانمان به القابی می کنیم که آنها را ناپسند می شمارند!
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ل قبل الکالم یسلم من الخطأ!»: 33  عیِّن المناسب فی المفهوم: «من یتأمَّ

 «إذا تّم العقل نقٍص الکالم!» 

 «تفّکر ساعٍۀ خیٌر من عبادِة ألِف سنۀ!» 

سخندان پرورده پیرکهن/ بیندیشد آن گه بگوید سخن!

تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد/ هر بیشه گمان مبر که خالی است، باشد که پلنگ خفته باشد!

34  عّین الخطأ:

َیت سورة الُحجراِت بسورِة األخالِق!»: سورة ُحجرات، سورة اخالق نامیده شده است!  «ُسمِّ

المین!»: کسی  که به دیگري لقب هاي بدي بدهد، از ستمگران است!  «َمن ُیلقِّب اآلخریَن بألقاب سیَّئۀ َفهو ِمن الظَّ

البات نَجحَن فی اإلمتحان!»: این دانش آموزان در امتحان موفق شدند!  «هؤالِء الطُّ

ب ُیکَتُب علیها!»: این، تختۀ سیاهی است در مقابل دانش آموزان که روي آن نوشته می شود!  «هذِه سّبورة امام الطالِّ

35  عّین الخطأ فی الَمفهوم:

 «إذا خاَطَبهم الَجاهلون قالوا سالمًا!»: بدي را بدي سهل باشد جزا / اگر مردي أحسن إلی من أسا

 ُقم لِلُمعّلم َوّفه التَّبجیال / کاد الُمعلِّم أن یکوَن رسوًال: َمن َعلَّمنی حرفًا فقد َصیََّرنی عبداً! 

 «الّناس أعداُء ما ُجهلوا!»: مردم دشمن نادان و جاهل هستند!

موا ِألنفسُکم ِمن خیٍر َتجدوُه ِعنَد اِهللا!»: این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوي ما آید نداها را صدا  «ما ُتَقدِّ

ما هو الّصحیح حسب التوضیحات؟  36

أعلی نُقطٍۀ ِمن الجبِل!: (القیمۀ)  الذي یقوُم بتصلیح السّیارات المعّطلۀ!: (الُمْصِلح) 

هو لَیَس فائزاً فی أمٍر!: (الفاشل)  نوٌع من البیوت مصنوع ِمن الُقماِش!: (الَمصنع) 

عّین الخطأ حسب الحقیقه و الواقع:  37

الحکُم هوا الذي یصفر لبدایۀ المباراة و نهایتها!  ر!  الذي ُیعطیه اُهللا عمراً طویًال ُیسَمی الُمعمِّ

وار زینۀ من الذهب أو الفّضۀ فی أیدي النساء!  السِّ ُم فط ما ال یعلُم یقٌع فی خطأ کبیر!  الذي الیتکلَّ

ا: عیِّن فعل الشرط و َجوابُه مزیدًا ثالثیًّ  38

ر فی َخلِق اهللا ُیشاِهد ُقدَرَة اِهللا.  َمن َیَتَفکَّ موا ألنفِسُکم ِمن خیٍر َتِجدوُه ِعنَد اِهللا»  «ما ُتقدِّ

.  إذا اجَتَهدَت فی اُموِرَك نََجحَت فیها.  إْن تحاِولَن کثیراً َتِصلَن إلی أهداِفُکنَّ

عّین العبارة الّتی جاء فیها اسم الَتفضیل و اسم المکان معًا:  39

ُیوَجد فی المکتبۀ العاّمۀ أشهر ُکُتب عربیَّۀ و أهّمها!  اِشتریُت األحجار الغالیۀ ذات الّلون األبیِض من تلک المتاجر! 

أحسن الّناس إلی من أعطاهم مواعظ مفیدة!  أحّب األشخاص من زاَن نفَسه بمکارم األخالق! 

عّین فعًال ماضیًا معناه قریٌب من المضارع:  40

لیل قبل یومیِن!  َمن یتذّکر کالمًا قالَه الدُّ قد یکون بین الّناس َمن هو أحسُن مّنا!

کّنا َقصدنا الّذهاب إلی بحر الخلیج الفارسّی األزرق!  عدٌد ِمن العلماء َقد ألّفوا ُکُتبًا َقیَّمَۀ فی مجال الفلسفۀ! 

کدام مأموریت پیامبر(ص) با رسالت وي برابري می کند و کدام آیه به این امر اشاره دارد؟  41

اعالم امامت و جانشینی علی (ع) - انّما ولیُُّکم اهللا و رسولَه و الّذین ءامنوا الّذین ُیقیمون الّصالة

الة ابالغ عصمت علی(ع) - انّما ولیُُّکم  اهللا و رسولُه و الّذین ءامنوا الّذین ُیقیمون الصَّ

اعالم امامت و جانشینی علی (ع) - یا اّیها الّرسول بَلِّغ ما اُنِزَل الیک من ربّک و ان لم َتفَعل ...

ابالغ عصمت علی(ع) - یا اّیها الّرسول بَلِّغ ما اُنِزَل الیک من ربّک و ان لم تفَعل ...

با تعمق در پیام سخن گوهربار امام هفتم به شاگرد خود معلوم می شود که داناتر بودن نسبت به فرمان هاي الهی  .................. ، علت فرستادن  42
انبیاي الهی به سوي مردم .................. بوده است.

برخورداري از معرفت برتر - تعالی رتبه انسان ها در دنیا و آخرت برتري در تعقل و تفّکر - تعالی رتبه انسان ها در دنیا و آخرت

برخورداري از معرفت برتر - تعقل در پیام الهی برتري در تعقل و تفکر - تعقل در پیام الهی
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به ترتیب «از دست دادن عمر» و «استفاده از سرمایه هاي ویژه» در حیطۀ کدام نیازهاي بنیادي انسان است؟  43

شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی درك آیندة خویش - کشف راه درست زندگی

شناخت هدف زندگی - درك آیند ة خویش درك آیندة خویش - شناخت هدف زندگی

تمامی گزیه هاي زیر به جز گزینه ي .................. صحیح می باشند.  44

قرآن کریم اصلی ترین معجزة پیامبر اکرم (ص) می باشد.

قرآن کریم تنها معجزة پیامبر اکرم(ص) می باشد.

حضرت عیسی (ع) وقتی مبعوث شد که برخی شاخه هاي علم، مانند پزشکی پیشرفت زیادي کرده بود و پزشکان جایگاه ویژه اي در جامعه داشتند.

ساحران بعد از معجره حضرت موسی (ع) نه تنها به اعجاز آن اعتراف داشتند بلکه به خداي یگانه نیز ایمان آوردند.

«امتناع شدگان از رفت و آمد مردم به خانه پیامبر (ص)» «آیات قرآن همانند اعضاي یک بدن هستند» «موضوعاتی چون عدالت خواهی و علم  45
دوستی» «آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره وسعت می دهیم» مربوط به کدام یک از وجه هاي قرآن است؟

محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی لفظی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی

محتوایی ـ لفظی ـ محتوایی ـ لفظی  لفظی ـ لفظی ـ لفظی ـ محتوایی

با توجه به آیۀ شریفۀ « الم تر الی الذین یزعمون َانهم و امنوا بما انزل الیک و انزل من قبلک... » ویژگی کسانی که گمان می کنند ایمان آوردند چیست؟  46

عدم اعتقاد به ظهور منجی پذیرش سلطۀ کافران بردن اختالف و داوري نزد طاغوت عدم اعتقاد و ایمان به همۀ امامان

با توجه به آیات قرآن کریم چه کسانی مأمور به آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي قرآن شده اند  و کدام عبارت بیانگر «جاودانگی اعجاز  47
نبوت پیامبر اکرم (ص)» است؟

 «یقولون افتراُه» - «ال یاتون بمثله»  «یبتغ غیراالسالم دینا» - «ال یأتون بمثله» 

 «یقولون افتراُه» - «فاتوا بسورة مثله»  «یبتغ غیراالسالم دینا» - «فاتوا بسورة مثله» 

اگر بخواهیم براي بیت «یکی خط است ز اول تا به آخر / به او خلق جهان گشته مسافر» مبناي قرآنی ترسیم کنیم کدام آیه یاري رسان ما خواهد  48
بود؟

 «قل لئن اجتمعت الجن و االنس علی ان یأتو بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله» 

 «شرع لکم من الدین ما وحی به نوحا و الذي اوحینا الیک و ابراهیم و موسی و عیسی» 

 «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ بعد الرسول» 

 «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملو الصالحات و تواصوا بالحق...» 

با توجه به حدیث امام کاظم (ع) انحصار ارسال رسوالن به سوي بندگان به منظور  .................. می باشد و «عزت و حکمت خداوند» آنگاه رقم  49
می خورد که پیام آیۀ شریفۀ  ..................  را ترسیم کرده باشیم.

کامل شدن حجت الهی -  «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ» 

کامل شدن حجت الهی -  «استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم» 

تعقل در پیام الهی -  «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ» 

تعقل در پیام الهی -  «استجیبوا اهللا و للرسول اذا دعاکم» 

این که «تنها راه جلوگیري از زیان باري، ایمان و عمل صالح است» از دقت در پیام کدام آیه / آیات شریفه زیر مفهوم می گردد؟  50

ا َکُفوًرا»  ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ِریَن َوُمْنِذِریَن لَِئالَّ َیُکوَن لِلنَّاِس...»  «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ  «ُرُسًال ُمَبشِّ

ُسوِل...»  ِ َولِلرَّ نَساَن لَِفی ُخْسٍر...»  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِهللاَّ  «َواْلَعْصِر ِإنَّ اْإلِ

اسالم براي دست یابی به ایمان قلبی چه مسیري در اختیار انسان قرار داده است؟  51

فضیلت دوستی و رذیلت گریزي انسان تبلیغ دین توسط پیامبران و عدم تفرقه در آن

خودشناسی و جهان شناسی جهان شناسی و خداشناسی
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ْسالِم دینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن الْخاِسریَن» از لحاظ کدام یک از گزاره هاي زیر، با توجه به آیۀ  سورة آل عمران، «َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ  52
مفهومی، ارتباطی با این آیه ندارد؟

اگر کسی به آخرین پیامبر الهی و دینش ایمان آورده باشد، در واقع به تمام پیامبران سابق و دینشان ایمان آورده است.

تسلیم همه جانبۀ خداوند بودن، عاملی اصلی است که مانع خسران و زیان انسان در دنیا و آخرت می شود.

قبول بندگی و اطاعت انسان از خداوند، در گرو اعتقاد و عمل به آموزه هاي دین اسالم است.

تنها دین معتبر و پذیرفته شده و تحریف نشده نزد خداوند متعال، اسالم است.

85

عبارت قرآنی «اذا الرتاب المبطلون» بازتاب چه چیزي بوده و این امر بیانگر کدام یک از ابعاد اعجاز قرآن کریم می باشد؟  53

عدم تدبر در قرآن کریم - ویژگی هاي لفظی و محتوایی قرآن عدم تدبر در قرآن کریم - ویژگی هاي علمی قرآن

توانایی خواندن و نوشتن پیامبر (ص) - ویژگی هاي لفظی و محتوایی قرآن توانایی خواندن و نوشتن پیامبر (ص) - ویژگی هاي علمی قرآن

این سخن عبداهللا بن مسعود که می گوید: «ما ده آیه از قرآن را از رسول خدا فرا می گرفتیم و سپس در معناي آن تفکر کرده و به آن عمل  54
می نمودیم»، مربوط به کدام وظیفۀ پیامبر اکرم (ص) بوده و کدام مفهوم مرتبط با آن گفتار است؟

تعلیم و تبیین تعالیم قرآن - رسول خدا (ص) آیات قرآن را به طور کامل از فرشتۀ وحی دریافت می کرد و آن را به مردم می رساند.

دریافت و ابالغ وحی - رسول خدا (ص) آیات قرآن را به طور کامل از فرشتۀ وحی دریافت می کرد و آن را به مردم می رساند.

تعلیم و تبیین تعالیم قرآن - گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص)، اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است.

دریافت و ابالغ وحی - گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص)، اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است.

شعر «مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار - تا به یکی تجربه آموختن / با دگري تجربه بردن به کار» مؤید کدام یک از نیاز   55
هاي برتر انسان است و به کدام ویژگی اشاره دارد؟

درك آیندة خویش- عدم تکرار فرصت عمر انسان درك آیندة خویش- عدم تجربۀ انسان در طول عمر

کشف راه درست زندگی - عدم تجربۀ انسان در طول عمر کشف راه درست زندگی - عدم تکرار فرصت عمر انسان

«تالزم قرآن و عترت» و «خطرات احتمالی پس از اعالم جانشین پیامبر» به ترتیب از کدام عبارات شریفه قابل برداشت است؟  56

 «انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت...» - «واهللا یعصمک من الناس»  «انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت...» - «اّال أنّه ال نبّی بعدي» 

َقَلیِن...» - «اّال أنّه ال نبّی بعدي»  َقَلیِن...» - «و اهللا یعصمک من الّناس»  «انّی تارك فیکم الثَّ  «انّی تارك فیکم الثَّ

اگر بخواهیم مستندي قرآنی مبنی بر عصمت ائمۀ اطهار (ع) ذکر کنیم، کدام آیه وافی به این مقصود است و محتواي آیه شامل چه افرادي می   57
شود؟

 «اُهللا اَعَلُم َحیُث َیجعُل ِرسالََته»  - همۀ اعضاي خانوادة پیامبر (ص) «اُهللا اَعَلُم َحیُث َیجعُل ِرسالََته»  - افراد خاصی از اهل بیت پیامبر (ص)

ْجَس»   - همۀ اعضاي خانوادة پیامبر (ص) ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ ْجَس»   - افراد خاصی از اهل بیت پیامبر (ص) «ِإنَّما ُیِریُد اهللاَّ ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ  «ِإنَّما ُیِریُد اهللاَّ

پس از کدام عبارت شریفه، رسول خدا (ص) صبح ها هنگام رفتن به مسجد، اهل خانۀ فاطمه (س) را «اهل بیت» صدا می زد و مصداق آن ها در این  58
آیه چه کسانی هستند؟

جَس أهَل الَبیت»   - افراد خاصی از اهل بیت جَس أهَل الَبیت»   - عموم امامان معصوم «إنَّما ُیریَد اُهللا لِیذِهَب َعنُکُم الرِّ  «إنَّما ُیریَد اُهللا لِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

َقَلین ِکتاَب اِهللا َو ِعتَرتی اَهَل بَیتی»   - افراد خاصی از اهل بیت َقَلین ِکتاَب اِهللا َو ِعتَرتی اَهَل بَیتی»   - عموم امامان معصوم «إنّی تاِرّك فیُکُم الثَّ  «إنّی تاِرّك فیُکُم الثَّ

آنچه که پیامبر (ص) به طور مکّرر از جمله در روزهاي آخر عمر خود فرمودند، در کدام حدیث مذکور است و دربردارندة چه نکته اي است؟  59

حدیث منزلت - تمسک به قرآن و اهل  بیت حدیث منزلت - تمسک به قرآن یا اهل  بیت

حدیث ثقلین - تمسک به قرآن و اهل  بیت حدیث ثقلین - تمسک به قرآن یا اهل  بیت

در چه صورتی جاي این شبهه وجود داشت که «رسول خدا (ص) آیات قرآن را از خود بیان کرده اند» و این شبهه از جانب چه کسانی قابل بیان  60
بود؟

رسول خدا (ص) پس از بعثت، قادر به خواندن و نوشتن بودند - مفتریان نبوت رسول خدا (ص) پس از بعثت، قادر به خواندن و نوشتن بودند - باطل پیشگان

رسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد استادي تلّمذ می کردند - مفتریان نبوت رسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد استادي تلّمذ می کردند - باطل پیشگان
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ر از جمله در روزهاي آخر عمر خود فرمودند، در کدام حدیث مذکور است و دربردارندة چه نکته اي است؟

حدیث منزلت - تمسک به قرآن و اهل  بیت

حدیث ثقلین - تمسک به قرآن و اهل  بیت

در چه صورتی جاي این شبهه وجود داشت که «رسول خدا (ص) آیات قرآن را از خود بیان کرده اند» و این شبهه از جانب چه کسانی قابل بیان  

رسول خدا (ص) پس از بعثت، قادر به خواندن و نوشتن بودند - مفتریان نبوت

ّرسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد استادي تلّمذ می کردند - مفتریان نبوترسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد استادي تلمذ می کردند - مفتریان نبوترسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد استادي تلّمذ می کردند - مفتریان نبوت
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61  I was very angry when I saw my name   ..................   in connection with a happening which I
absolutely knew nothing about.

 mentioned  suggested measured influenced

62  The interview will be  ..................  live across Europe tomorrow evening through the Internet and
some international media .

related broadcast borrowed celebrated

63  Which word is different from the other ones?

disappear put out pass away  die

64  I don't have  ..................  need to use my car in town when public transport is so good.

less fewer little much

65  How  ..................  of the news broadcast by all TV stations  ..................  really true?

much / is many / is much /are many / are

66  Here's your ticket. Do you have a  .................. ?

suitcase luggage suitcases luggages

67  I always use a dictionary, so I make very .................. mistakes in spelling.

a few few little a little

68  Mum, could you give me a  ..................  bill, please?

10-dollar 10-dollars 10 dollar 10 dollars

69  The food pyramid recommends six to eleven  .................. of rice weekly.

services servings series serials

70  The teacher sometimes lets the class choose which topic they want to  .................. .

invent influence discuss discover 

71  The evening meal is a time when all the family can get together and discuss the day's  .................. .

states events species pilots  

72  In many Muslim countries including Iran, alcohol is absolutely  .................. .

forgotten forbidden forgiven forsaken 

73  Choose the word that is different.

several possible different various

74  After a series of successful experiences, they  .................. confidence in their ability to take even
more risks.

found carried gained belonged

75  Doctors agree that a balanced diet and daily physical exercise are the   .................. a healthy
lifestyle.

keys to keys of points to points of 

76  I think there are a lot of dangers ahead that you need to  .................. for.

keep on watch out look up check in
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more risks.

found

75  Doctors agree that a balanced diet and daily physical exercise are the   .................. a healthy75  Doctors agree that a balanced diet and daily physical exercise are the   .................. a healthy75  Doctors agree that a balanced diet and daily physical exercise are the   .................. a healthy
lifestyle.

keys to

76  I think there are a lot of dangers ahead that you need to  .................. for.76  I think there are a lot of dangers ahead that you need to  .................. for.76  I think there are a lot of dangers ahead that you need to  .................. for.

keep on
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77  The thieves gained entry to the building easily after  .................. the alarm.

disabling discussing pressing predicting

78  Choose the odd word out.

an influence a change an experience an effect

79  Despite employees’ busy schedules, they accepted my  .................. to join us for dinner.

attempt invitation discount invention 

80  A number of ships and planes are reported to have surprisingly disappeared after entering the
.................. known as the Bermuda Triangle.

country region continent century
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واژه «مطبوعی»  نادرست، و درسِت آن «متبوعی»  (:فرمان روایی) است.  1
سخت

واژه هاي وندي: دانش، زمینه، فراگیري، نقش ها  2
واژة مرّکب: امکان پذیر

واژه هاي وندي - مرّکب: دست یابی، گوناگون، بهره یابی
متوسط

واژة مرّکب: دستاورد: دست+آورد  3
متوسط

معناي صحیح واژه ها: شاب = جوان                 4
حجره = اتاق               
استسقا = آب خواستن

متوسط
مولوي در صورت سؤال مردم را چون مرغابیانی می  داند که از نیستان عالم معنا به این جهانی خاکی آمده اند و آرزوي بازگشت به موطن اصلی خویش را دارند که  5

در گزینه ي  نیز به این مضمون اشاره شده است.
متوسط

استعاره: کام صدف، تشخیص و استعاره است. (اضافۀ استعاره) / لعل استعاره از «لب»  6
مجاز: کام مجاز از دهان

کنایه: «تلخ نمودن کام کسی» کنایه از ناراحت نمودن کسی
تشخیص: کام صدف (صدف بخ انسانی تشبیه شده که کام و دهان دارد)

سخت
در گزینۀ  نقش هاي تبعی (معطوف - بدل - تکرار) یافت نشد.  7

بررسی سایر گزینه ها:

): تکرار، تلخ          گزینۀ (

): معطوف: دل و عقل و هوش         گزینۀ (

): بدل: خویشتن گزینۀ (
سخت

جناس ناهمسان: نُقل - َنقل   8
ـ: بادة گلرنِگ تیِز خوشخواِر سبک ـِ واج آرایی: تکرار مصّوت ـ

استعاره: لعل استعاره از لب
مراعات نظیر: لعل و یاقوت

*البته آرایۀ تشبیه هم دارد: بادة گلرنگ (شراب مانند ُگل)
سخت

در سایر گزینه هاي «واو» نشانۀ ربط و پیوند است زیرا بین جمالت آمده است.  9
بیت «ب»: نغمۀ چنگ و «گردش جام» معطوف هستند.

بیت «د»: «ذلیل» معطوف است.
سخت

نجم الّدین رازي اثر خود را به شیوه و قالب «داستانی» و روایی نوشته است. درس «باران محبّت» به شیوه اي داستانی به ذکر خلقت انسان و آفرینش او می پردازد.  10
سخت

گزینۀ  ) حسار  حصار  11

گزینۀ  ) سفیر  صفیر: فریاد

گزینۀ  ) قرض  غرض: مقصود، هدف
سخت

وابسته هاي پیشین:  – امام (شاخص)  – این (صفت اشاره)  – هر (صفت مبهم)  12
سخت

» وابستۀ پیشین وجود دارد  – چنین (صفت اشاره)  – چه (صفت پرسشی در چه عیب)  – این (صفت اشاره در این خردي)  – چه (صفت در این گزینۀ «  13
پرسشی در چه خطا)

) این گزینۀ 

گزینۀ  ) هر

) آن – آن گزینۀ 
متوسط

3

4

1

2

3

2

3

4

123

41234

1

2

3
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– این (صفت اشاره در این خردي)  – این (صفت اشاره در این خردي)  – چه (صفت  این (صفت اشاره در این خردي)  4 این (صفت اشاره در این خردي)   چه (صفت پرسشی در چه عیب)  3 چه (صفت پرسشی در چه عیب)  – چه (صفت پرسشی در چه عیب)  – چه (صفت پرسشی در چه عیب)  –
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: دعا و آه و گریۀ عاشق عاقبت محقّق است و عاشق به مقصود خود رسید. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ   14
مفهوم گزینه هاي دیگر:

) عشق را نصیب عاشق ساز.

) شکرگزاري عاشق با وجود کشته شدن به دست معشوق.

) عنایت معشوق به عاشق.
سخت

در این گزینه «مگیر» در معناي واقعی خود یعنی «برندار» آمده است اما در گزینه هاي دیگر به معناي «بازخواست مکن» آمده است.  15
متوسط

در این گزینه مجاز وجود ندارد.  16
در بررسی گزینه هاي دیگر:

» :  آب مجاز از دریا گزینۀ «

» :  شمشیر مجاز از جنگ گزینۀ «

» :   سر مجاز از قصد و هدف گزینۀ «
متوسط

در این گزینه فتنۀ ایجاد شده به دلیل «کم رنگ شدن عشق» است حال آن در گزینه هاي دیگر «عشق» خود فتنه به پا کرده است.  17
متوسط

شاعر می گوید: جان عشق اگر در سالمتی و طول عمر معشوق می تواند تأثیري داشته باشد پس چه بهتر که هرچه سریع تر فدایش شود، همین مفهوم در شعر  18
صورت سؤال هم موجود است که مجنون در کعبه از خدا می خوهد باقی ماندة عمرش را براي طول عمر و سالمتی لیلی به او ببخشد.

متوسط
مفهوم بیت هاي صورت سؤال در مورد ستایش کمک و یاري رساندن به همنوعان است.   19

» است که به چشم می خورد. این مفهوم تنها در بیت گزینۀ «
سخت

» دو جملۀ مستقل ساده است. «تا» حرف اضافه است؛ نه پیوند وابسته ساز. بیت گزینۀ «  20
بررسی گزینه هاي دیگر:

»: یک جملۀ مرکب: مصراع اول (هسته یا پایه) مصراع دوم (وابسته یا پیرو) گزینۀ «

»: یک جملۀ مرکب: پارسا شو (هسته یا پایه) / تا بباشی پادشاه بر آرزو (وابسته یا پیرو) که آرزو.... (وابسته یا پیرو) گزینۀ «

»: سه جملۀ مستقل، راست گوي (جملۀ مستقل، ساده)، راه جوي (جملۀ مستقل ساده) و از هوا پرهیز کن (جملۀ هسته) / کز هوا چیزي  (جملۀ وابسته یا پیرو) گزینۀ «
متوسط

در ترجمه به فعل ها و صیغه آن و زمان آن توجه کنیم معانی ضمیر هاي مستقل در ترجمه مهم است .جئت : آمدم/  شاکراً: با سپاس / ألتکلّم : تا سخن بگویم/  21
حول : درباره ي/ مشاکلی الدرسیّۀ: مشکالت درسی خودم

متوسط
«غیبت کردن»: الغیبۀ، االغتیاب / «از گناهان»: ِمن المعاصی (الذنوب) / «که»: الّتی / «از بین می برد»: تُزیل – َتْمُحو / «دوستان»: األصدقاء  22

متوسط
اسم التفضیل: أفَضل / اسم المکان: متجر  23

»: اسم التفضیل: أحَسِن گزینۀ «

»: اسم هاي تفضیل: األراِذِل، األفاِضِل گزینۀ «

»: اسم المکان: الَمطَعم گزینۀ «

» اسم تفضیل نیست؛ زیرا معناي برتري نمی دهد. «الخیُر» در گزینۀ «
متوسط

عبارت  «خیُر إخوانکم من أهدي إلیکم عیوبکم!» به معناي «بهترین دوستان شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد!»، یعنی بهترین دوست انسان کسی  24

» تناسب ندارد. است که عیب هایش را به او نشان دهد. این مفهوم با گزینۀ «
متوسط

در این حدیث «الخیَر»، به معنی «نیکی، خوبی» است، در حالی که در سایر گزینه ها به معنی «بهتر» و اسم تفضیل است.  25
متوسط

«خیُر» مبتدا و اسم تفضیل / «إخوان» مضاف إلیه / «کم» مضاف إلیه / «من» خبر می باشد، «أهدي» فعل ماضی باب ِافعال و فاعل آن هو مستتر / «إلیکم» جار و مجرور  26
/ «عیوب» مفعول / «کم» مضاف إلیه

سخت
«کان + لـ + ضمیر» به معناي «داشتن» ترجمه می شود  «کاَن لی»: داشتم / «ُکنت أطالُع»: (کان + مضارع = ماضی استمراري): مطالعه می کردم / «کان ُمرتبطًا»:  27

مرتبط بود

»: «توجه زیادي نموده بودم» خطاست. »: کلمۀ «خیلی» و «آثار» در ترجمه اضافه اند، و در گزینۀ « »: «حیاة» به معنی «زندگی» ترجمه نشده است. در گزینۀ « در گزینۀ «
سخت

( ) / «من الّسوق»: از بازار (رد گزینۀ  ) / «بائع الَمالبس»: فروشندة لباس / «أرَخص الَبضائع»: ارزان ترین کاالها (رد گزینه هاي  و  «َیشتري»: می خرد (رد گزینۀ   28

( / «َیبیُعها»: آن ها را می فروشد / «فی َمتَجرِه»: در مغازه اش (رد گزینۀ 
متوسط

بین دو اسم (المتواضع) و (المتکبّر) رابطۀ تضاد وجود دارد.  29
در گزینه هاي «1» ، «2» و «4» رابطۀ تضاد وجود ندارد.

3

1

2

4

1

2

4

4

4

1

2

3

2

3

4

4

4

134

4241

1
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ُ»: (کان + مضارع = ماضی استمراري): مطالعه می کردم / «کان ُمرتبطا»: (کان + مضارع = ماضی استمراري): مطالعه می کردم / «کان مرتبطا»: (کان + مضارع = ماضی استمراري): مطالعه می کردم / «کان ُمرتبطًا»:

»: «توجه زیادي نموده بودم» خطاست. »: کلمۀ «خیلی» و «آثار» در ترجمه اضافه اند، و در گزینۀ « »: «حیاة» به معنی «زندگی» ترجمه نشده است. در گزینۀ « در گزینۀ «

( ) / «من السوق»: از بازار (رد گزینۀ  )ضائع»: ارزان ترین کاالها (رد گزینه هاي  و  ) / «من السوق»: از بازار (رد گزینۀ  )ضائع»: ارزان ترین کاالها (رد گزینه هاي  و  ) / «من الّسوق»: از بازار (رد گزینۀ  ) / «من الّسضائع»: ارزان ترین کاالها (رد گزینه هاي  و  ) / «من الس2ضائع»: ارزان ترین کاالها (رد گزینه هاي  و  ) / «من السضائع»: ارزان ترین کاالها (رد گزینه هاي  و  ) / «من الس4ضائع»: ارزان ترین کاالها (رد گزینه هاي  و  )ضائع»: ارزان ترین کاالها (رد گزینه هاي  و  )1وق»: از بازار (رد گزینۀ  وق»: از بازار (رد گزینۀ 
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متوسط
با توجه به ترجمۀ کلمات به کار رفته در این گزینه، درمی یابیم که «أساور:دستبند ها» با دو کلمۀ دیگر تناسب معنایی ندارد.  30

تشریح گزینه هاي دیگر:

) «شاخه - ریشه - میوه» از لحاظ معنایی با هم مرتبط هستند. گزینۀ 

) «کارگر - کارمند - معلّم» از لحاظ معنایی با هم مرتبط هستند. گزینۀ 

) «دارو ها - بیمار - نسخه» از لحاظ معنایی با هم مرتبط هستند. گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ آیۀ صورت سؤال: «و از مردم [به نخوت] رخ برمتاب و در زمین شادمانه و با ناز و خودپسندي راه مرو.»  31

» اشاره به آن دارد که یار شاعر زیبا و خودپسند است و اشاره اي به ناپسند بودن این خلق و خوي ندارد؛ اما در گزینه هاي دیگر خودپسندي کرداري ناپسند شمرده شده است. بیت گزینۀ «
سخت

» «َکثیٌر ِمَن النّاِس» به معنی «بسیاري از مردم» است. («أکَثُر النّاِس» به معنی «بیشتر مردم» است.) در گزینۀ «  32
متوسط

» در ارتباط است. عبارت داده شده به این مطلب اشاره دارد که فکر کردن قبل از سخن گفتن از اشتباه جلوگیري می کند، که این عبارت فقط با گزینۀ «  33
سخت

در این گزینه «من» ادات شرط است و بایستی به صورت «هرکس» ترجمه شود. همچنین «اآلخرین» به معناي «دیگران» است.  34
متوسط

«النّاس اُعداُء ما ُجهلوا» اشاره دارد به اینکه مردم دشمن چیزي هستند که نمی دانند نه دشمن نادان و جاهل.  35
سخت

او بر کاري پیروز نیست  شکست خورده (فاشل) صحیح است.  36
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: کسی که به تعمیر کردن ماشین هاي خراب شده می پردازد! ُمَصلّح گزینۀ «

»: باالترین نقطۀ کوه! القّمۀ  گزینۀ «

»: نوعی از خانه هاي ساخته شده از پارچه! الخیمۀ  گزینۀ «
سخت

»: «کسی که در آنچه که نمی داند سخن نمی گوید در اشتباه بزرگی می افتد!» ترجمۀ گزینۀ «  37
سخت

«َمن» از ادوات شرط است، «َیَتَفکَّر» فعل شرط ثالثی مزید از باب «َتَفعُّل» است و «یُشاِهد» جواب شرط ثالثی مزید از باب  ُمفاَعَلۀ» است.  38
سخت

در این گزینه، «المکتبۀ» اسم مکان و «أشَهر، أَهّم» اسم تفضیل هستند.  39
بررسی سایر گزینه ها:

»: «األبیض» بر وزن «أفعل» بر رنگ داللت می کند، بنابراین اسم تفضیل محسوب نمی شود./ «المتاجر»: (جمع مکّسر «الَمتجر») اسم مکان  گزینۀ «

»: «أحّب» در این گزینه به معناي «محبوب ترین» اسم تفضیل است./ «َمکارم»: جمع مکّسر و مفرد آن «َمکُرمۀ» به معناي «بزرگواري» مصدر است. گزینۀ «

»: «أحَسَن» در این گزینه، فعل ماضی باب «إفعال» به معنی «نیکی کرد» است. / «مواعظ»: جمع مکّسر و مفرد آن «َموِعَظۀ» به معناي «پند، اندرز» مصدر است. گزینۀ «
سخت

صورت سؤال، فعلی ماضی را می خواهد که معنایش به مضارع نزدیک باشد.  40
«َقد بر سر فعل ماضی براي نزدیک ساختن زمان فعل، به حال و معادل ماضی نقلی است».

»، «قد ألفوا» این چنین است. بنابراین به دنبال ماضی نقلی هستیم و در گزینۀ «
سخت

اعالم امامت و جانشینی امام علی (ع) با مأموریت رسالت پیامبر برابري می کند و آیه ي یا اّیها الّرسول َبلِّغ ما اُنِزَل الیک من ربّک و ان لم تفَعل ... بر این امر داللت دارد.  41
متوسط

امام کاظم (ع) به شاگرد برجسته ي خود، هشام بن حکم، فرمود:  42
اي هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرستاد، جز براي آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند  که از معرفت برتري برخوردار باشند و آنان که در

تعقل و تفکر برترند،  نسبت به فرمان هاي الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.
متوسط

 43

متوسط
خداوند معجزة اصلی پیامبر اکرم(ص) را قرآن کریم قرار داد. معجزه اي از جنس کتاب.  44

سخت

 45

متوسط
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1

3

1
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3

3
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3
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 اشاره بھ
شناخت ھدف زندگی

کشف راه درست زندگی

عبارت
«از دست دادن عمر»

« استفاده از سرمایھ ھایی ویژه»

اشاره بھ
اعجاز لفظی

اعجاز محتوایی ـ انجام درونی درعین نزول تدریجی
اعجاز محتوایی ـ تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاھلیت

اعجاز محتوایی ـ ذکر نکات علمی بی سابقھ

عبارت
(ص) امتناع شدگان از رفت و آمد مردم بھ خانھ پیامبر

ھمانند اعضای یک بدن ھستند
ذکر موضوعاتی چون عدالت خواھی، علم دوستی

آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و ھمواره آنرا وسعت دادیم
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اعجاز محتوایی ـ تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاھلیت

اعجاز محتوایی ـ ذکر نکات علمی بی سابقھ
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 46
ُهْم َضَالًال َبِعیًدا آیه ْیَطاُن َأْن ُیِضلَّ اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َیْکُفُروا ِبِه َوُیِریُد الشَّ  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیَک َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَک ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإَلى الطَّ

آیا ندیده اي کسانی که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند،اما می خواهند داوري به نزد طاغوت برند، حال آنکه به ترجمه 
آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي بکشاند.

سخت
افترا زنندگان به پیامبر مأمور شده اند تا سوره اي همانند قرآن بیاورند  «ام یقولون افتراُه» و جملۀ  «الیأتون بمثله» حاکی از جاودانگی قرآن کریم است.  47

متوسط
این بیت و عبارت «یکی خط است» اشاره به یکی بودن دین الهی دارد و آیۀ شریفۀ  «شرع لکم من الدین ما وحی به نوحًا...» بیانگر این مفهوم است.  48

سخت
49   از دقت در این کالم امام کاظم در می یابیم هدف ارسال پیامبران آن بوده است که بندگان در پیام الهی تعقل کنند.

  با توجه به آیۀ  «رسًال مبشرین و منذرین...» عزت و حکمت خداوند موجب می شود که پیامبران ارسال شوند تا انسان ها بهانه و دلیلی در مقابل خدا نداشته باشند.
سخت

با توجه به آیۀ والعصر کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند و دیگران را به حق و عبد دعوت می کنند از خسران و زیانباري دور اند.  50
متوسط

در برنامه ي الهی از انسان خواسته می شود با اندیشه خود (خودشناسی) و جهان هستی (جهان شناسی) به ایمان دست یابد.  51
سخت

گزینۀ  پیام آیۀ «َو َمْن َیبَْتِغ َغیَْر الِْإْسالِم ...» نمی باشد.  52
سخت

53  عبارت  «اذا الرتاب المبطلون» بیانگر درس ناخوانده بودن پیامبر است.
سخت

وجود شخصیت هایی همچون عبداللّه بن مسعود در حوزة دریافت و ابالغ وحی است. قسمت دوم گزینۀ  مربوط به «مرجعیت دینی» است.   54
سخت

شعر«مرد خردمند ... » اشاره به کشف راه درست زندگی و نیز اشاره به عدم تکرار دوباره عمر دارد.  55
سخت

تالزم قرآن و عترت  «انی تارك فیلکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی...»   56

خطرات احتمالی پس از اعالم جانشین پیامبر   یا ایها الرسول ... و اهللا یعصمک من الناس... 
متوسط

آیۀ شریفۀ تطهیر بیانگر عصمت اهل بیت است. این آیه تعداد خاصی از افراد خانواده پیامبر را شامل می شود.  57
سخت

پس از نزول آیۀ تطهیر: «ِانَّما ِیریُد اُهللا لِیذِهُب ُعنُکُم الرِّجَس َاهَل الَبیِت َو یَُطهِّرُکم َتطهیرا»، پیامبر (ص) مدت ها هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانۀ  58
فاطمه (س) می گذشت و اهل خانه را «اهل بیت» صدا می زد و آیۀ تطهیر را می خواند. این آیه، تعداد خاصی از خانوادة پیامبر را در بر می گیرد که مقام عصمت دارند؛ یعنی در اینجا افراد خاصی از

اهل بیت مورد نظر است و شامل همه نمی شود.
متوسط

َقَلْیِن....»". در حدیث ثقلین بر تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) پیامبر اکرم (ص) به طور مکّرر از جمله در روزهاي آخر عمر خود می فرمودند:  «ِإنِّی َتاِرٌك ِفیُکُم َالثَّ  59
تأکید شده است، نه قرآن یا اهل بیت؛ زیرا این دو از هم جداشدنی نیستند.

متوسط
مطابق با آیۀ «َوَما ُکنَْت َتتْلُو ِمْن َقبِْلِه ِمْن ِکَتاٍب َولَا َتُخطُُّه ِبَیِمیِنَک ِإًذا لَاْرَتاَب الُْمبِْطلُوَن» در صورتی که رسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد کسی درس می خواندند و  60

قادر به خواندن و نوشتن بودند، باطل پیشگان به شک می افتادند.
متوسط

وقتی دیدم به اسمم در رابطه با اتفاقی که هیچ چیزي درباره آن نمی دانم اشاره شده، بسیار عصبانی شدم.  61

) تاثیر کردن بر ) اندازه گیري شده       ) پیشنهاد شده         ) اشاره شده      
سخت

62  فردا شب مصاحبه از طریق اینترنت و برخی رسانه هاي بین المللی در سراسر اروپا  پخش خواهد شد. 

) جشن گرفتن ) قرض گرفتن         ) پخش شدن          ) گزارش کرد   
سخت

کدام کلمه با بقیه متفاوت است.  63

) مردن ) فوت کردن                ) خاموش کردن           ) ناپدید شدن          
متوسط

وقتی حمل و نقل عمومی در شهر خیلی خوب است، نیاز زیادي به استفاده از ماشینم ندارم.   64
کلمه ي need اگر نقش اسم را داشته باشد، یک اسم غیر قابل شمارش است، درضمن باتوجه به معنی جمله باید از much استفاده کنیم.

متوسط
چقدر از اخباري که از تمام ایستگاه هاي تلویزیونی پخش می شوند، واقعًا درست است؟  65

 news یک اسم غیر قابل شمارش است. پس گزینه هاي  و  را حذف می شوند. با news فعل به شکل مفرد به کار می رود.
متوسط

بفرمایید! این هم بلیط شما. آیا چمدان دارید؟   66
به دلیل وجود  a قبل از جاي خالی متوجه می شویم که اسم مورد نظر باید مفرد باشد یعنی حالت جمع نیز دارد. کلمه ي luggage غیر قابل شمارش است.

سخت
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 غیر قابل شمارش است.
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من همیشه از یک دیکشنري استفاده می کنم، بنابراین در دیکته ي لغات اشتباهات کمی می کنم.  67

mistake یک اسم قابل شمارش جمع است. پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. این جا تاکید روي کم بودن اشتباهات است. در ضمن very a few نداریم.
سخت

مادر، می توانی یک اسکناس ده دالري به من بدهی؟   68
جاي خالی یک صفت براي bill است پس باید مفرد باشد یعنی جمع بسته نشود. چون جاي خالی یک صفت مرکب است پس باید بین آن ها از خط پیوند استفاده کنیم.

صفت هاي مرکب از چند اسم تشکیل می شوند که با خط فاصله به هم چسبیده اند. و هیچ کدام از این اسم ها در این ترکیب جمع بسته نمی شوند.
سخت

هرم غذایی هفته اي شش تا یازده پرس برنج را پیشنهاد می دهد.  69

. سریال . سري                    . پرس                    . خدمات                   
متوسط

آن دبیر گاهی اوقات به دانش آموزان کالس اجازه می دهد که موضوعی که می خواهند بحث کنند را انتخاب کنند.  70

. کشف کردن . بحث کردن                . نفوذ کردن، تاثیر گذاشتن            . اختراع کردن              
متوسط

وعده عصرگاهی زمانیست که تمام خانواده می توانند دور هم جمع شوند و اتفاقات روز را بحث کنند.  71

. خلبانان . گونه ها                   . اتفاقات، رویداد ها                   . ایاالت                  
متوسط

در بسیاري از کشورهاي مسلمان از جمله ایران، الکل کامال ممنوع است.  72

. ترك شده . عفو شده                     . ممنوع                . فراموش شده               
متوسط

کلمه متفاوت را انتخاب کنید.   73

. گوناگون . متفاوت                   . ممکن                   . چندین                  
متوسط

پس از یک سري از تجربیات موفق، آنها نسبت به توانایی خود اعتماد پیدا کردند تا دست به ریسک هاي بیشتري هم بزنند.  74

) متعلق بود ) بدست آورد           ) حمل کرد          ) یافت          
سخت

پزشکان موافق اند که یک رژیم غذایی متعادل و ورزش روزانه کلیدي براي یک سبک زندگی سالم است.  75

) موضوعی از ) نکته اي براي           ) کلیدي از            ) کلیدي براي            
(of و نه) .استفاده می کنیم to از حرف اضافۀ keys دقت کنید که همیشه بعد از

سخت
فکر می کنم که خطرات زیادي پیش رو وجود دارد که تو باید مراقب آنها باشی.  76

) رسیدن، وارد شدن ) مراجعه  کردن ، نگاه کردن              ) ادامه دادن        ) مراقب بودن       
سخت

سارقان پس از غیر فعال کردن دزدگیر، به راحتی وارد ساختمان شدند.  77

) پیش بینی کردن ) فشار دادن، اتو کردن                  ) بحث کردن           ) از کارانداختن، غیر فعال کردن          
سخت

کلمه ناهماهنگ را انتخاب کنید.  78

)  اثر، نتیجه )  تجربه              )  تغییر             ) تاثیر، برتري             
سخت

علی رغم برنامه بسیار شلوغ کارمندان، آنها دعوت من براي شام را پذیرفتند.   79

) اختراع ) تخفیف     ) دعوت         ) تالش    
متوسط

گزارش شده که به شکل شگفت انگیزي تعدادي کشتی و هواپیما بعد از ورود به منطقه اي که معروف به مثلث برمودا است، ناپدید شده اند.  80

. قرن . قاره             . منطقه             . کشور             
متوسط
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