
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی جدید جامع تالیفی پایه

زمان برگزاري: 100 دقیقه

تعداد سوال: 120

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

در بین واژه هاي زیر، ساختمان چند واژه به ترتیب، از «صفت + اسم + وند» تشکیل شده است؟ «نوآموزي، چهارراه، هیچ کاره، تازه وارد، رنگین   1
کمان، هزار ساله، سرخگون، دادگستري، سه پایه، دور افتاده.»

چهار سه دو یک

یوهان ولفگانگ گوته با توّجه به عبارت زیر به کدام ویژگی غزلیّات حافظ اشاره نکرده است؟  2
حافظا، دلم می خواهد از شیوه ي غزل سرایی تو تقلید کنم. چون تو قافیه پردازم و غزل خویش را به ریزه کاري هاي تو بیارایم. نخست به معنی اندیشم و

آن گاه بدان لباس الفاظ زیبا بپوشانم.»

انتخاب واژگان متناسب با معنی اخذ و اقتباس از شاعران دیگر آرایه هاي بالغی ژرف اندیشی

3  در کدام بیت یکی از آرایه هاي ذکر شده در مقابل آن، نادرست است؟

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار / هر که در دایرة گردش پرگار افتاد (تشبیه- تناقض)

افتاد دو عالم ز نظر دیدة ما را /  نادیده مبین چشم جهان دیدة ما را (ایهام- کنایه)

بس تجربه کردیم در این دیر مکافات /  با ُدردکشان هر که درافتاد برافتاد (استعاره - کنایه)

درنگیرد صحبت پیر و جوان با یک دگر /  با کمان، یک دم مدارا، تیر نتوانست کرد (اسلوب معادله - جناس ناهمسان)

در کدام گروه، همۀ واژه هاي مرّکب، در حقیقت فشردة یک جملۀ سه جزئی با مفعول است؟  4

ره آورد- نوپرداز- پر رو- بد زبان کوچک سال- صبح دم- یک رنگ- دستاورد

نزدیک بین- پاسخ گو- آینه گردان- حصیرباف سحرخیز- خودرأي- خوش خرام- خوش روش

کدام گروه از ابیات با بیت «که جایی که دریاست من کیستم؟     گر او هست حّقا که من نیستم» تناسب معنایی دارند؟  5
 الف) چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب

ب) آمدي وه که چه مشتاق و پریشان بودم
ج) من که باشم که بدان خاطر عاطر (خوش بو) گذرم

د) سعدیا گر بکند سیل فنا خانه ي عمر
ه) سعدي تو کیستی که در این حلقه ي کمند

 مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم
تا برفتی ز برم صورت بی جان بودم

لطف ها می کنی اي خاك درت تاج سرم
دل قوي دار که بنیاد بقا محکم از اوست

چندان فتاده اند که ما صید الغریم

الف، ه، ب ب، د، ه الف، ج، هـ الف، ج، د

کدام بیت «جهش ضمیر» دارد؟  6

وقتی که هر دو عالمت از دل برون رود دانی که در دل تو کی آید جمال یار؟

بینم به چشم خویش که سیالب خون رود از کوي دوست باز نپیچم عنان اگر

چون آه من بدین فلک نیلگون رود؟ گر نی کمند زلف درازت شود سبب 

رخصت نمی دهد که کسی در درون رود بنشست در درونم و غیر از خیال یار

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  7

خانۀ دولت تو محکم نیستدولت آن است که جاوید بود

 ز بی دولت نیاید شهریاريندادش دست دولت هیچ یاري 

اینکم تاج و تخت شاهی داد دولتم چون خدا پناهی داد 

دولت آینده خاصیت دارد دولت رفته کجا قوت دهد 
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در بیت زیر نوع وابستۀ کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  8
 همه ادبارها اقبال گردد»  «اگر لطفش قرین حال گردد

حال «ش» در لطفش ها در «ادبارها» همه

واژه هاي قافیه هر یک از ابیات زیر، به جز بیت .................. ، داراي آرایۀ «جناس» نیز هستند.  9

 خاطر خود را تسلّی می دهم  گفت شرح حسن لیلی می دهم

 می نگارم نامۀ عشق و وفا   می نویسم نامش اّول و از قفا 

 عشق بازي می کنم با نام او  ناچشیده جرعه اي از جام او 

 زان بلندي یافت قدر پسِت من  نیست جز نامی از او در دست من

امالي کدام واژه در متن زیر درست است؟  10
« پلنگ گفت: اگر مرا هزار جان باشد فداي یک ساعت رضا و فراق ملک دارم از حقوق نعمت هاي او یکی نگزارده باشم و من خود آن منزلت و محل کی

دارم که خود را در معرض شکر آرم و ذکر عذر بر زبان رانم. و اکنون که بدین درجت رسید تعّمل واجب است و من مصلحت ملک را فرو نگزارم.»

نگزارده باشم فرو نگزارم فراق تعّمل

در کدام بیت جنبۀ ادبیّات تعلیمی بیش تر دیده می شود؟  11

 بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم  به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

 جرعه اي در کام جانش ریز گو خاموش کن  زاهدي گر گویدت از باده نوشی توبه کن

 زنهار مگو خواجه که من آن نتوانم  گویی که برو توبه کن از باده پرستی

 توبه کن امروز تا فردا نمانی شرمسار  چون نماندي نرد عمر و هیچ از عمرت نماند

در کدام گزینه، آرایۀ «تناقض» یافت نمی شود؟  12

 من و سوداي محبت که زیانش سود است  خلق و بازار جهان، کش همه سود است و زیان

 کان عنصر سماحت (جوانمردي) بحر طهارت آمد  آلوده اي تو حافظ فیضی ز شاه درخواه

 فخرها دارند و عاري بیش نیست  بیدل این کم هّمتان بر عّز و جاه

 طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود  حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت

در کدام گزینه تمامی آرایه هاي بیت زیر آمده است؟  13
 جیب مهی گرفته ام تا چه کند ستاره ام»  «خاك رهی گزیده ام تا چه بزاید آسمان

کنایه، تناقض، تشبیه، استعاره مراعات نظیر، جناس، استعاره، تشخیص

اغراق، تشخیص، تناقض، کنایه استعاره، واج آرایی، تلمیح، جناس

تعداد واژه هاي داراي ساختمان غیرساده در کدام گزینه کمتر است؟  14

جایگزینی مرده پرستی با تقدیر از مشاهیر کنونی مرُدم ساالري دینی و عبور از نظام سلطه

پاسخ گویی به پرسش هاي دانشجویان معترض شرح بی نظم داستان زندگی پیامبر

همۀ ابیات زیر می توانند بیتی از «رباعی» باشند به جز  ..................  15

 قصریست که تکیه گاه صد بهرام است  بزمی است که واماندة صد جمشید است

 چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی  سحر بر شاخسار بوستانی    

 گردنده فلک نیز به کاري بوده ست  پیش از من و تو لیل و نهاري بوده  ست    

 خوش باش ز دي مگو که امروز خوش است  از دي که گذشت هرچه گویی خوش نیست
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در کدام گزینه «صفت وندي» وجود دارد؟  16

 تدبیر ما به دست شراب دوساله بود چل سال رنج و غّصه کشیدیم و عاقبت

 که جز والي توام نیست هیچ دستاویز  فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی

 آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم  نقش مستوري و مستی نه به دست من و توست    

 پروانۀ مراد رسید اي ُمحّب خموش  تا چند همچو شمع زبان آوري کنی

در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟  17

 کس را وقوف نیست که انجام کار چیست  هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

 خطا نگر که دل امّید در وفاي تو بست  تو خود حیات دگر بودي اي نسیِم وصال

 از گلستانْش به زندان مکافات بریم  ور نهد در ره ما خوار مالمت زاهد

 اِحرام طوف کعبۀ دل بی وضو ببست  حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست

در همۀ گزینه ها غلط امالیی وجود دارد به استثناي  ..................  18

 بکوش کز گل و ُمل داد عیش بستاي  به ُشکر تهمت تکفیر کز میان برخواست

 چنین نفیس مطاعی به چون تو ارزانی  هزارسال بقا بخشدت مدایح من

 شکفته باد گل دولتت به آسانی  به باغ ملک ز شاخ عمل به عمر دراز

 که غیر جام می آنجا کند گران جانی  طرب سراي وزیر است ساقیا مگذار

معناي واژة مشخص شده در کدام گزینه غلط است؟  19

 بندة طلعت آن باشد که آنی دارد (زیبارو) شاهد آن نیست که او موي و میانی دارد

 دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند (افسوس)   نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار

 تعالی شأنُۀ َعّما یقولون (بزرگ)  منّزه ذاتش از چند و چه و چون

 مشرق اِنواِر شمس الّدین رسید (شمشیر تیز)  سوي دیگر آن حسام الّدین رسید

بیت «سپر صبر تحّمل نکند تیر فراق /  با کمان ابرو اگر جنگ نیاغازي بِه» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟  20

 بس به کام دوستان مغزش برآر  باش تا دستش ببندد روزگار

 با ددان آن به که کم گیري ستیز  چون نداري ناخن دّرنده تیز

 تو که با مصلحت خویش نپردازي به  جز غم یار مخور تا غم کارت بخورد

 مطرب از بلبل عاشق به خوش آوازي به  مجلس ما دگر امروز به بستان ماند

مفهوم مقابل بیت «بید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد / حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی» در کدام گزینه دیده می شود؟   21

 من که پیش از سایه بر خاکم ثمر افتاده بود  می کشم چون بید مجنون خجلت از بی حاصلی

 عاقبت پیدا در این فیروزه گلشن می شود  میوة شیرین اگر پیدا شود در سرو و بید

 برگ بی برگی عجب خّرم بهاري داشته است  خضر وقت خود شدم چون سرو از بی حاصلی

 شرمگین چون بید مجنون، سر به پیش و بی بر است  چون نشد نخل قلم پیوند با انگشت او

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. فرایند واجی «ابدال» در مصوت مشهود است.  22

 زلف سنبل به نسیم سحري می آشفت  در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا

 چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است  صبر است مرا چارة هجران تو لیکن

 برو به دست کن اي مرده دل مسیح دمی  طبیب راه  نشین درد عشق نسناسد

 که آب زندگیم در نظر نمی آید  صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش
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مفهوم «گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم / گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید» در کدام گزینه ذکر شده است؟  23

 که یاِد خویش گم شد از ضمیرم  چنان پر شد فضاي سینه از دوست

 که باز در عقبش نکبت خزانی نیست  کدام باد بهاري وزید در آفاق

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی  گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

 تا کنم جان از سِر رغبت فداي نام دوست  مرحبا اي پیک مشتاقان بده پیغام دوست

در کدام گزینه کلمه غلط امالیی وجود دارد؟  24

هالل احمر خوانقاه و عبادتگاه مهیب و ترسناك غالب و چیره

در کدام گزینه واژه اي در معناي «امان دادن» آمده است؟  25

 ایوان مداین را آیینۀ عبرت دان  هان اي دل عبرت بین از دیده عبر کن هان

 در بد من مبین که خود کردم  گفت: زنهار اگرچه بد کردم

 رنج ما را نیست پایان الغیاث  درد ما را نیست درمان الغیاث

خیز موسیقار زن در معرفت  خه خه اي موسیچۀ موسی صفت

در کدام بیت ترکیب هاي وصفی بیش تري دیده می شود؟  26

 به رقص مرگ، اخترهاي انبوه  میان موج می رقصید در آب

 بناي زندگی بر آب می دید  ز رخسارش فرو می ریخت اشکی

 دل شب می درید و پیش می رفت  خروشان، ژرف، بی پهنا، کف آلود

 خدا داند چه افسرها که رفته  ز مستی بر سر هر قطعه زین خاك

در میان واژگان زیر، چند واژه درست معنا نشده است؟  27
(چنبر: گردن بند)، (بار: رخصت)، (انکار: نهی کردن)، (ترگ: کاله خود)، (پایمردي: جوانمردي)، (غو: غریو)، (نوند: اسب)، (خوالیگر: آشپز)

یک دو سه چهار

در ابیات زیر به ترتیب چند فعل و چند وابستۀ پیشین گروه اسمی بارز است؟  28
 بر دکان بنشسته بد نومیدوار  « بعد سه روز و سه شب حیران و زار
 تا که باشد اندر آید او به گفت  می نمود آن مرغ را هر گون شگفت

 با سر بی مو، چو پشت طاس و طشت  جولقی اي سر برهنه می گذشت
 بانگ بر درویش زد که «هی، فالن!»  طوطی اندر گفت آمد در زمان
 تو مگر از شیشه روغن ریختی؟»  از چه اي کل با کالن آمیختی؟

نه، چهار هشت، سه نه، سه ده، چهار

معناي ذکرشده براي واژگان درون کمانک در چند مورد نادرست است؟  29
(اقبال: سعادت) (نژند: زبون) (چاشنی: مزه) (تیره راي: گمراهی) (ادبار: تدبیر کردن) (چنگ: نوعی ساز) (توفیق: سازگار گردانیدن)

چهار سه دو یک

هر دو واژة کدام گزینه، درست معنی شده است؟  30
الف) تشّرع: شریعت، مقابل طریقت و عرفان           ب) استحقاق: طلب حق و کمک کردن

پ) آماس: ورم، توّرم                                        ت) نفایس: جمع نفس، دم ها و لحظه ها
ث) زهد: تهیدستی و فقر

الف، پ ث، ت ب، پ الف، ت

31  عیِّن الخطأ فی أفعال و أبوابهم:

ْل م : َتَفعُّ َیتَحکُّ َتقابَلوَن : َتفاُعل استخدَم : اِْسِتفعاْل ینَتِخبوَن : اِنِفعال
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32   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم: 
ُر ما بقوٍم حّتی ُیَغّیروا ما بِأنُفِسِهم»  عیِّن األقرب من مفهوم هذه اآلیۀ الشریفۀ: «إّن اهللا الُیَغیِّ

از این ستون تا آن ستون فرج است!

ز رحمت گشاید دِر دیگري   خدا گر زحکمت ببند دري

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من!

هرکه آورد مرا باز برد بر وطنم   من به خود نامدم این جا که به خود باز روم

33  عیِّن الخطأ فی الفراغ ِمّما بیَن القوسین:

وارِع َعَمٌل َحَسٌن. (َرمُی النفایاِت)   الیوُم الخامس من أّیام األسبوع یوُم  .................. . (األربعاء)   .................. فی الشَّ

ا َفَنلبس َمالبِْسنا  .................. . (الصیفّیۀ)  ِۀ فی الحدائق العاّمۀ لُِغسِل األیدي.  (حنفّیۀ الماء)  الجوُّ حارٌّ جدًّ   .................. ِمن المرافِق العامَّ

34   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
َك للنِّاس و ال َتمِش فی األرِض َمَرحًا إنَّ اَهللا ال ُیحبُّ کلَّ ُمختاٍل َفخوٍر»: ر خدَّ   «و ال ُتصعِّ

و از مردم روي برنگردان و در زمین با ناز راه مرو که خداوند هر گناه پیشۀ فخرفروشی را دوست ندارد!

و از مردم با کبر رویت را برنگردان و در زمین با خودپسندي راه مر، همانا خداوند هیچ زورمند فخرفروشی را دوست ندارد!

و با تکّبر رویت را از مردم برنگردان و در زمین با ناز و غرور راه مرو که همانا خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد!

و از روي تکّبر با مردم روبه رو مشو و در زمین با ناز و شادمانه حرکت نکن چرا که خداوند هیچ یک از فخرفروشان مغرور را دوست ندارد!

ا!» 35  عّین الخطأ فیما یمأل الفراغ: «و علی کّل الّناس .................. ببعضهم تعایشًا ِسلمیًّ

تعایشهم تعایشوا أن یتعایشوا التعایش

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:  36
سیَن أن تفُرغ صالۀ اإلمتحان ِمن التالمیِذ!» «ینتِظُر جمیع الُمدرِّ

معّلمان همگی انتظار می کشیدند که سالن امتحان از دانش آموزان خالی شود!   همۀ معّلمان منتظر می مانند تا سالن امتحانات را از دانش آموزان خالی کنند!

معّلمان همگی منتظرند تا سالن امتحان را دانش آموزان خالی نمایند!  همۀ معّلمان منتظر هستند که سالن امتحان از دانش آموزان خالی شود! 

حیَح فی التَّرَجَمِۀ.  37  عین الصَّ
عشاَب الّطّبیَّۀ.  لِلَحیواناِت غریَزٌة َقویٌَّۀ َتْعِرف بِها اْألَ

حیوانات داراي غریزه اي هستند که می توانند گیاهان پزشکی را تشخیص دهند. براي حیوانات غریزه اي قوي هست که داروهاي پزشکی را می شناسند. 

حیوانات غریزة قوي دارند که با آن گیاهان پزشکی را می شناسند. حیوانات نوعی غریزة قوي دارند که گیاهان پزشکی را با آن می شناسند.

38  َأيُّ َکِلَمٍۀ ُتْکِمُل الِْعباَرة: «لَِبعِض الَْحَیواناِت .................. فی نِهایِۀ َأجساِمِهم.»

ُجْرٌح َضوٌء َذنٌَب َزْیٌت

39  أيُّ ِعباَرٍة فیها ِفعٌل َمْجهوٌل؟

 َواتَّقوا َیْومًا ال َتْجزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْیئًا.  َو ال َتلِمزوا أْنُفَسُکم َو ال َتنابَزوا باألْلقاِب. 

 أَمَرُهم ذواْلَقرنَْیِن بِأْن َیأتوا بِاْلَحدیِد َو النُّحاِس.  یا أیُّها النُّاس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمعوا لَه. 

40  ما هو الخطأ؟

 «فی القریۀ ُتعطینا تلک البقرُة الحلیَب الطازَج» : در روستا، آن گاو به ما شیر تازه می دهد.

 «أولئک الّشرطّیون َیحَفظون األمن فی الحدود بالکالِب» : آن پلیس ها امنیت را در مرزها با سگ ها حفظ می کنند.

ل األسماك المضیئۀ َظالم الَبحر إلی نهار ُمضیِء» : ماهی هاي نورانی تاریکی دریا را به روزي روشن تبدیل می کنند.  «ُتحوِّ

بیب َیسَتعِمل األعشاب الطبّیۀ للوقایۀ من األمراض.» :  آن پزشک علف هاي گیاهی را براي درمان بیماري ها به کار برد.  «ذلک الطَّ
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41  عّین الّصحیح ِفی التَّرجمۀ:

 «ُقِل اْلَحقُّ ِمْن ربُِّکم، َفَمن شاَء فلُیؤِمْن» : بگو که حق با پروردگار شما است، پس آن که می خواهد بر اوست که ایمان بیاورد!

زق  لَِمن َیشاُء» : آیا نمی دانند که خداوند روزي را براي کسی که می خواهد، می گستراند؟!  «أَولَم َیْعَلُموا أنَّ اهللا َیْبُسُط الرَّ

لون ِفی َحیاتِهم َعَلی اهللا فقط! : مؤمنان در زندگی خود تنها باید بر خدا توّکل کنند!  اْلمؤمنوَن َیَتوکَّ

َفتِّْش َعْن َحلٍّ لِهِذِه اْلَمشاِکل! : باید راه حلی را براي این مشکالت جستجو کنم!  ِألُ

42  عیِّن الّصحیح:

الب لم یکتب الواجبات المدرسیِّۀ غداً!  لنستمْع إلی کالم المعلِّم فی الّصف جیًّدا!   الطُّ

َر االستاُذ االمتحان قبل األسبوعین!  ما اشتریُت آمبسلین فی الّلیلۀ القادمۀ بدون الوصَفۀ!   فی رأیی لن یؤخِّ

 43
حیح: یِّن الصَّ  َعَ

ِۀ و الِحفاظ عَلیها!» : ُم َیشُکُر ِتلمیَذیه لإلهتماِم بِالَمراِفِق العامَّ  "«کاَن الُمعلَّ

معّلم از دانش  آموزان به خاطر توّجه به تأسیسات همگانی و نگهداري از آن ها تشکر می کرد!

آموزگار به خاطر توجه به تأسیسات عمومی و نگهداري از آن ها، از دانش آموزان خود تشکر می کرد!

معلم دانش آموزان را به دلیل اهتمام به نگهداري از تأسیسات عمومی تشویق کرد!

آموزگار از دانش آموزان به دلیل توجه به تأسیسات عمومی و محافظت از آن ها سپاسگزاري کرده بود!

 44

    عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ  :
  عّین الْخطأ ِفی التَّرجمۀ:

 َمْن َیجَتِهْد ِفی ُدُروِسه َیْنَجْح ِفی ُکلِّ امتحاٍن! : هر کس در درس هایش تالش کند، در هر امتحانی موّفق می شود!

َم علمًا َفَلُه أجُر َمن َعِمَل بِه! : هر کس دانشی را یاد بدهد، اجر کسی را دارد که به آن عمل کرده است!  َمْن َعلَّ

ْم ُدُروَسَک اآلَن، َفماذا َسَتْفَعُل َغداً؟! : اگر اکنون درسهایت را فرا نگیري، فردا چه خواهی کرد؟!  إْن ال َتَتَعلَّ

نیا َیِجْد َثَمرَتُه ِفی اآلِخرِة! : آنچه را انسان در دنیا جمع می کند، ثمرة آن را در آخرت می یابد!  ما َیجَمع اإلنساُن ِفی الدُّ

45  عیَّن جوابًا لیس کّله اسم المکان:

َمطبَعۀ - ُمزاِرع َمشِاهد - مصنع ل - َمطَبخ َمنِزِ َمکتبۀ - معاِمل

حیح فی َشرح الکلمات: 46  عیَّن الصَّ

 الُوکنۀ: َطنیٌن ُتحِدُثه الطیُّور بسبب َحرکۀ َجناَحیها!  الُمحاَضرة: الّتکلُّم َمع اآلخریَن و اإلستماع إلیهم! 

ه اإلنساُن ِمن نوٍع من الغزالِن!  یباج: ِعطٌر َیتخذُّ  اإلقتصاد: اإلبتعاد ِمن اإلفراط فی استِهالك الَبضائِع!  الدَّ

47  عّین اسم الَمکان لیَس مجرورًا بحرف الجّر:

 الّشارع کاَن ُمزدحمًا بالسّیارات المتتابعۀ عند الّصباح!  کان أخی األکبر یشتغل فی أحد المصانع لمّدة تسعۀ أعوام! 

 تناَولنا فطورنا فی مطعم نظیف ُقبیل الّظهر!  کثیٌر من الّزّوار یذهبوَن إلی َموقف الَنقل الجماعَی! 

حیح: 48  عّین الصَّ

الُب یحبَّون الّتکلم بالِّلغۀ الَعربیِّۀ : دانش آموزان دوستدار این بودند که به زبان عربی سخن گویند!  کان الطُّ

 ألنّها تساعُدهم لفهِم القرآن أکَثر ِمن قبل،:  زیرا این زبان آن ها را یاري می کرد که قرآن را بیش از پیش بفهمند!

 و لهذا کانَت لُهم ُمحاَولٌۀ کثیرٌة لتعلِّم العربیِّۀ،:  و از این رو تالش زیاد آن ها براي یادگیري عربی بود!

نوات األخیرِة،:  و این تالش ها در میان آن ها در سال هاي اخیر افزایش یافته است!  و ازدادت فیهم هذه المحاوالُت فی السِّ

49  عیَّن الَصحیَح حسَب الحقیقۀ:

ُس هو اّتهام شخٍص لشخٍص آَخَر مَع دلیٍل منطقی!   الُعْجُب هَو أن یسُتَر اإلنساُن عیوَب اآلخریَن و ال َیغِفَل عنها فی نفِسه!  الّتجسُّ

رنا اإلسالُم من االستهزاء باآلخریَن و َیمنُّعنا من تسمیِتهم باأللقاِب القبیحِۀ!  الغیبُۀ هی أن َیذَکر اإلنساُن األخیه فی غیبتِه شیئًا ال یکره عنَد سماعه!   یحذُّ
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َ ال یکره عنَد ال یکره عنَد سماعه!  ً األخیه فی غیبتِه شیئًا األخیه فی غیبتِه شیئًا
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یِن: 50  عّین ما فیه الفعالِن لیسا متضادَّ

 الکافر یبأُس من روح اهللا و المؤمن یرجو ربَّه!  العالم یعیش کریمًا و یموت عزیزاً! 

 الّلهمَّ اغِفر لنا ذنوبنا و ارَحمنا یا أرحم الراحمین!  ینزل الماء من الّسماء بشکل المطر و یصعد بشکل الغاز! 

51  عّین ما فیه الفعالِن المزیداِن من باٍب واحٍد:

ُق بین أفراد مجتمعه عالمًا و ُیضّرهم!  قون؟!  العمیُل ُیقرَّ ُق أّن تسعیَن فی المئۀ من الّناس یتصدَّ  هل ُتصدَّ

بِت األمُّ إبنتها الّصغیرة فتأَدبَّت الّطفلۀ!   ال نُشرُك باِهللا شیئًا ألنه ال ُیحبُّ المشرکین!  أدَّ

52  کم إسم تفضیل فی العبارة: 
  «قلُت ألخی األصغًر: أحَب عباَد اهللا الّذین یعتقدون بهذا الحدیث «إذا ملک األراذُل، هلک األفاضُل»»

 واحد  ثالثۀ  إثنان  أربعۀ 

53  عّین عبارة لیست فیها کلمتان متضاّدتان:

 «َمِن اْهَتَدى َفِإنََّما َیْهَتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَها ?»  إّن األمر بالمعروف و الّنهی عن المنکر، یؤدّیان إلی تحقیق الّصالح فی األّمۀ. 

باِب فی العالم اإلسالمّی.   البّد أن نقتصد فی استهالك الکهرباء ألّن إنتاجها یستغرق وقتًا طویًال.  َمواِعظ لقمان نَماذُج َتربَوّیۀ لُکلِّ الشَّ

قوا» عیِّن األقرب إلی مفهوم اآلیۀ: 54  «واْعَتصموا بَِحْبِل اِهللا َجمیعًا و ال َتَفرَّ

 «ال تقنطوا ِمن رحمۀ اهللا»  «َمْن ُیحاِول کثیراً َیِصل اِلی اَهدافه کّلها»  «الجماعۀ رحمۀ و الُفرقۀ عذاٌب»  «المؤمنون ُیدافعون عن الحّق َجمیعًا» 

55   عین الخطأ فی استعمال اسم الّتفضیل:

  مریُم ُفضلی ِمن فاطمَۀ فی أداء الواجباِت!   شرُّ النِّاس ذو الَوجهین فال تعتِمد علیِه! 

  أفَضُل االعماِل الکسُب و الَعمُل فی الحالِل!   إّن َجبل دماوند أعلی َجَبٍل فی ایران! 

56  عّین الخطأ َحسب التوضیحات:

 هو إحتفاٌل بمناسبٍۀ جمیلٍۀ یختلف نوعه فی کّل مکاٍن! (المهرجان)  هَی َتسَتطیُع أن َتَري ِفی اتِّجاَهیِن فی َوقٍت واِحٍد! (الُبومۀ) 

َرر الُمنتشرة! (أنُجم)  صوٌت یخرُج ِمن فم اإلنسان أو الحیوان مثل الُبلُبل! (صفیر)  یَل بِها مثل الدُّ  إّن اَهللا َقد زاَن اللَّ

حیَح: 57   عیِّن الصَّ

اج ِمَن التِّلفاز َیرُموَن الَجَمرات!: از تلویزیون حاجیان را دیدم؛ در حالی که ریگ ها را پرتاب می کنند!   رأیُت الُحجَّ

سوٌل فی طریقه؟!: آیا از غاري که پیامبر در راهش بدان پناه بُرد، بازدید کردید؟!   أ ُزرُتم الغار الّذي لجأ إلیه الرَّ

سۀ!:هیچ زیارتی را به اندازة زیارت آستانه هاي مقّدس دوست ندارم!   ال زیارَة أحبُّ إلیَّ من زیارة العتباِت المقدَّ

!: گاهی اشک ها از چشماِن پدرم فرو می ریخت! موُع ِمن أعُیِن والديَّ   قد تتساَقُط الدُّ

58  عّین الفعل الّذي یختلف نوعه:

 ُکلوا  ِإغرسوا  قالوا  اِعَلموا 

59  عّین الّصحیح:

 جمیع الطّالب یقوموَن إحترامًا لمعّلمهم!: همۀ دانش آموزان اقدام به احترام معّلم خود می کنند! 

 لماذا َیئَس بعُض الّناس من معرفۀ أسرار هذه الّظاهرة!: براي چه برخی از مردم از شناخت اسرار این پدیده ناامید می شوند! 

بون ُیحَترموَن عند معّلمیهم!: دانش آموزان این مدرسه با ادب هستند و نزد معّلمان خود مورد احترام واقع می شوند!   طّالب هذه المدرسِۀ المؤدَّ

 کان عند أخی األصغر جّواّل تفُرُغ بّطارّیته ِخالل ساعَتیِن!: برادر کوچک ترم تلفن همراهی داشت که باتري آن در طول دو ساعت خالی می شد!

عّین نکرة التترجم إلی النکرة:  60

رسالٌۀ اإلسالِم قائمٌۀ علی أساس المنطق و اإلحسان!  حدیقٌۀ شاهزاده َجنٌَّۀ رائعۀ فی بالِد َکبیرِة! 

ُتثبُت الّظواهر الطبیعّیۀ حقیقۀ واحدة و هی قدرُة اِهللا!  ُیوَجُد نوٌع من هذه الّشجرة فی مدینِۀ «نیکشهر»!
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مان خود مورد احترام واقع می شوند! 

یِن!: برادر کوچک ترم تلفن همراهی داشت که باتري آن در طول دو ساعت خالی می شد!

 علی أساس المنطق و اإلحسان! 

ُۀ حقیقۀ واحدة و هی قدرُةۀ حقیقۀ واحدة و هی قدرُة اِهللا! 

www.alirezaafshar.org



در کدام آیه ي شریفه ي، خداوند متعال با تعیین هدفی براي ارسال پیامبر خود در حقیقت به ابزار و شیوه رسیدن به آن امر کرده است؟  61

 «لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط»

 «لقد مّن اهللا علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسوًال من انفسهم یتلو علیهم آیاته ...»

 «اهللا ولی الّذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی الّنور و الّذین کفروا أولیاءهم الطاغوت»

 «ألم َتَر الی الّذین یزعمون أنهم آمنوا بما اُنزل الیک و ما انزل من قبلک ...»

اگر بگوییم: «همۀ ما فضایلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم» پیام کدام عبارت  62
شریفه را ترسیم کرده ایم؟

 «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  «ِصبَغَۀ الل?ِّه َو َمن اَحَسُن ِمَن الل?ِّه ِصبَغًۀ» 

 «و ال اقسم بالّنفس الّلوامۀ»  «فالهمها فجورها و تقواها» 

«تجسم اعمال»، «گزارشی از اعمال»، «آثار ما تقّدم» و «آثار ماتأخر» به ترتیب مربوط است به کدام یک از ظرف هاي زمانی؟  63

مرحلۀ دوم قیامت - بعد از مرگ - برزخ - دنیا مرحلۀ اول قیامت – بعد از مرگ – دنیا – برزخ

مرحلۀ اول قیامت – قبل از مرگ – برزخ – دنیا مرحلۀ دوم قیامت - قبل از مرگ - دنیا - برزخ

رسول گرامی اسالم (ص) در مورد حضرت علی (ع) فرمود: «این مرد اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در ..................، راسخ ترین شما  64
در ..................، صادق ترین شما در ..................، بهترین شما در رعایت مساوات بین مردم و ارجمندترین شما نزد خداست.»

انجام فرمان خدا – پیمان با خدا – داوري بین مردم پیمان با خدا – انجام فرمان خدا – داوري بین مردم

انجام فرمان خدا – داوري بین مردم – پیمان با خدا پیمان با خدا – داوري بین مردم – انجام فرمان خدا

آمادگی انسان براي دریافت پاداش وکیفر موید مرحله ي .................. قیامت است که داراي .................. واقعه است که اولین واقعه ي آن عبارت  65
است .................. 

اول – سه – شنیدن صدایی مهیب دوم – پنج – کنار رفتن پرده از حقایق عالم

اول – سه – مرگ اهل آسمان ها و زمین دوم – پنج – زنده شدن همه ي انسان ها

«عدم خضوع در مقابل مستکبران»، «دل نبستن به راه هاي انحرافی دیگران» و «عدم تمایل به کسب درآمد حرام» به ترتیب معلول انجام کدام بخش  66
از نماز است؟

در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود- غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار- حفظ کردن از آلودگی هاي ظاهري.

گفتن تکبیر و در نظر گرفتن بزرگی خداوند- قرار نگرفتن در راه گمراهان- حفظ کردن از آلودگی هاي ظاهري.

در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود- بیان صادقانۀ  «اهدنا الّصراط المستقیم» - غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار.

گفتن تکبیر و در نظر گرفتن بزرگی خداوند- بیان صادقانۀ  «اهدنا الّصراط المستقیم» - غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار.

عشق به صداقت، عزت نفس و عدالت، نشانی است بر .................. که پیام آیۀ شریفۀ .................. حکایت گر آن است.  67

قدرت اختیار و انتخاب - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  قدرت اختیار و انتخاب - «انّا هدیناه السَّ

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» 

اگر بگوییم: «خداي متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در ما قرارداد تا به خیر و نیکی روي  68
آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم و از این روست که همه ي ما فضایلی چون صداقت، کرامت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت
نفس، ریا و ظلم بیزاریم و اگر به یکی از گناهان آلوده شویم خود را سرزنش می کنیم و در اندیشۀ جبران بر می آییم» به ترتیب پیام کدام آیات را مد نظر

قرار داده ایم؟

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» - «ال اقسم بالنفس الّلوامه»  «انّا هدیناه السَّ

 «و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها» - «ال اقسم بالّنفس اللوامه» 

«ال اقسم بالّنفس الّلوامه» - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» 

و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» 

8

ی پایه
ی جدید جامع تالیف

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

اگر بگوییم: «خداي متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در ما قرارداد تا به خیر و نیکی روي  
آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم و از این روست که همه ي ما فضایلی چون صداقت، کرامت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت
نفس، ریا و ظلم بیزاریم و اگر به یکی از گناهان آلوده شویم خود را سرزنش می کنیم و در اندیشۀ جبران بر می آییم» به ترتیب پیام کدام آیات را مد نظر
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بین «میل به جاودانگی» و «بی ارزش شدن زندگی چند روزه ي دنیا» و «دچار یأس و ناامیدي شدن» رابطه ي علیت برقرار است که عنوان هر یک،  69
به ترتیب .................. و .................. و .................. می باشد.

معلول – معلول – علت علت – معلول – معلول معلول – علت – علت علت – علت – معلول

مصونیت قرآن از تحریف به ترتیب مؤید و معلول چیست؟  70

استغناي از تصحیح - عنایت الهی و اهتمام پیامبر(ص) و مسلمانان بی نیاز از تنظیم - لطف الهی و اهتمام پیامبر (ص) و امامان معصوم

استغناي از تصحیح - لطف الهی و اهتمام پیامبر(ص) و امامان معصوم بی نیاز از تنظیم - عنایت الهی و اهتمام پیامبر (ص) و مسلمانان

مفاهیم «مسئول سرنوشت خویش بودن» و «روي آوردن به خیر و نیکی»، به ترتیب مؤید کدام سرمایه هاي انسان است؟  71

قدرت تفکر و تعقل - شناخت نیکی و گرایش به آن اراده و اختیار - شناخت نیکی و گرایش به آن

اراده و اختیار - نفس سرزنش گر یا مالمت کننده قدرت تفکر و تعقل - نفس سرزنش گر یا مالمت کننده

با توجه به آیۀ شریفۀ  قصص: و نُرید َان نَُمنَّ علی الّذین استضعفوا ... منّت گذاري خداوند بر ناتوان شمردگان این است که آنان را (به ترتیب)،  72
.................. و .................. قرار دهد.

پیشوایان مردم - وارثان زمین وارثان زمین - پیشوایان مردم پیشوایان مردم - جانشینان خود جانشینان خود - وارثان زمین

5

کدام یک از اقدامات امامان معصوم (ع)، به ترتیب در زمینۀ «مرجعیت دینی» و «مجاهده در راستاي والیت ظاهري» صورت گرفته است؟  73

بهره مند ساختن مسلمانان از معارف خود - بهره مند ساختن مشتاقان از معارف قرآنی

بهره مند ساختن مسلمانان از معارف خود - عدم تأیید حاکمان

سخنرانی امام صادق (ع) در روز عرفه - بهره مند ساختن مشتاقان از معارف قرآنی

سخنرانی امام صادق (ع) در روز عرفه - عدم تأیید حاکمان

با توجه به آیۀ شریفۀ  «فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در [دنیا] چگونه  74
بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم» کسانی که بر خویشتن ستمکار بودند در عالم ................. می گویند: ما در زمین از

مستضعفان بودیم و فرشتگان می گویند: .................. (با تغییر)

برزخ - (جهنمیان) پیش از این (در دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند.

قیامت - مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

قیامت - (جهنمیان) پیش از این [در دنیا] مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند.

برزخ - مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

با دقت در کدام بخش از آیۀ شریفۀ  یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ و اهللا یعصمک من الناس ان اهللا الیهدي لقوم  75
الکافرین» به «ضمانت خداوند به پیامبر نسبت به حفظ جان او از خطرات احتمالی» پی می بریم؟

 «اّن اهللا ال یهدي لقوم الکافرین»  «بلغ ما انزل الیک من ربک»  «و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ»  «یعصمک من الناس» 

با توجه به آیات قرآن کریم «کسانی که براي حل مشکالت اجتماعی به طاغوت مراجعه می کنند» چه عاقبتی در انظارشان است؟  76

 «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت»  «یرید اشلیطان یضلهم ضالًال بعیداً» 

 «بما انزل الیک و ما انزل من قبلک»  «فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین» 

با توجه به آیۀ شریفۀ  «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات...» خداوند پس از دعوت همگانی به سوي حق چه موضوعی را  77
توصیه می کند و «سوگند خداوند به زمان» به تبع چیست؟

استقامت در برابر موانع ممکن - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح نجات انسان از خسران عظیم - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح

استقامت در برابر موانع ممکن - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر نجات انسان از خسران عظیم - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر

ویژگی هاي موجود در انسان سبب تمایز او از سایر مخلوقات شده است و در صدر این ویژگی ها  .................. و لزوم تشخیص بایدها و نبایدها و  78
کسب معرفت را  .................. انسان رقم می زند.

 «اما شاکراً اما کفوراً» - اختیار «استجیبوا هللا و للرسول» - عقل «اما شاکراً و اما کفوراً» - عقل  «استجیبوا هللا و للرسول» - اختیار
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 خداوند پس از دعوت همگانی به سوي حق چه موضوعی را

استقامت در برابر موانع ممکن - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح

استقامت در برابر موانع ممکن - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر

ویژگی هاي موجود در انسان سبب تمایز او از سایر مخلوقات شده است و در صدر این ویژگی ها  .................. و لزوم تشخیص بایدها و نبایدها و  

 «استجیبوا هللا و للرسول» - اختیار
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79  با توجه به آیات قرآن کریم، عبارت «فلن یضراهللا شیئا» در مورد چه کسانی بیان شده است و پس از آن از چه افرادي یاد شده است؟

 ْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقابُِکْم ? - الشاکرین  ْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقابُِکْم ? - المحسنین 

اُغوِت - المحسنین  اُغوِت - الشاکرین  ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ  ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ

منظور از تقلید در احکام دین چیست و پیامبر اکرم (ص) پاداش فقیه عصر غیبت را چگونه معرفی کرده است؟  80

کسب معرفت عمیق و در دین - دستیابی به چشمه هاي حکمت و معرفت رجوع به متخصص - دستیابی چشمه هاي حکمت و معرفت

کسب معرفت عمیق در دین - همنشینی با پیامبر در بهشت رجوع به متخصص - همنشینی با پیامبر در بهشت

شعر «مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دو بایست در این روزگار» به نیاز  .................. اشاره دارد که چنین نیازي دغدغۀ اصلی انسان هایی است  81
که  .................. و پاسخ صحیح به نیازهاي اساسی ضامن  .................. انسان است.

شناخت هدف زندگی -  فکور و خردمندند - سعادت

کشف راه درست زندگی - به دنبال معنایی متعالی براي زندگی اند - رشد و بالندگی

شناخت هدف زندگی - به دنبال معنایی متعالی براي زندگی اند - رشد و بالندگی

کشف راه درست زندگی - فکور و خردمندند - سعادت

در بیان امام کاظم (ع)، ارسال پیامبران صلوات اهللا علیهم اجمعین به سوي بندگان از جانب خداوند متعال براي محقق شدن چه چیزي است و کامل   82
بودن عقل علت کدام است؟

ایمان - برخورداري از معرفت برتر تعقل - برخورداري از معرفت برتر

ایمان - باالتر بودن مرتبه در دنیا و آخرت تعقل - باالتر بودن مرتبه در دنیا و آخرت

همه جانبه بودن پاسخ به نیازهاي برتر، چه ضرورتی را ایجاب می کند و کدام اقدام را منتفی می سازد؟  83

توجه به محدودیت عمر انسان در آزمودن راه هاي مختلف - اتکا کردن به پاسخ هاي احتمالی و مشکوك

پاسخگویی هماهنگ به نیازهاي مختلف انسان - اتکا کردن به پاسخ هاي احتمالی و مشکوك

پاسخگویی هماهنگ به نیازهاي مختلف انسان - برنامه ریزي جداگانه براي هر بعد وجودي انسان

توجه به محدودیت عمر انسان در آزمودن راه هاي مختلف - برنامه ریزي جداگانه براي هر بعد وجودي انسان

بعد از بیان کدام حدیث، مردم براي عرض تبریک و شادباش به سوي حضرت علی (ع) آمدند و کدام آیه، سه سال بعد از بعثت بر پیامبر (ص)  84
نازل شد؟

غدیر - انذار غدیر - والیت جابر - والیت جابر - انذار

چه تعداد از موارد زیر جزء نجاسات به حساب می آید؟  85
الف) خوك مرده

ب) ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت فاقد خون جهنده
ج) مادة جامد مستی آور

د) مردار انسان
هـ) مردار حیوانات حرام گوشت فاقد خون جهنده

3142

احکام ویژه اي که خداوند براي زن قرار داده است، تابع چیست و ثمرة عرضۀ به جاي زیبایی چه می باشد؟  86

احساسات لطیف زن که با زیبایی ظاهر او عجین شده است. - حرارت بخشی به کانون خانواده

گوهر زیباي وجود زن از نگاه نااهالن دور بماند. - حرارت بخشی به کانون خانواده

احساسات لطیف زن که با زیبایی ظاهر او عجین شده است. - دوري از نگاه هوسرانان و جلب مغفرت الهی

گوهر زیباي وجود زن از نگاه نااهالن دور بماند. - دوري از نگاه هوسرانان و جلب مغفرت الهی
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ُسُل َأ َفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل انَْقَلْبُتْم...» تحقق کدام یک از موارد ذیل ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ پیامد بارز و عملی هشدار خداوند در آیۀ شریفۀ «َو ما ُمَحمَّ  87
در جامعۀ اسالمی بوده است؟

رسیدن خالفت و جانشینی پیامبر (ص) به کسانی که سرسختانه با او مبارزه کرده بودند.

طراحی نظام حکومت اسالمی بر مبناي امامت و ظهور عالی ترین نمونۀ حکومت.

تبدیل شدن خالفت رسول خدا (ص) به سلطنت با توجه به ضعف و سستی یاران امام حسین (ع).

خروج رهبري امت از مسیر پیامبر (ص) و وقوع جنگ با عهدشکنان و دشمنان داخلی و خارجی

عبارت شریفۀ «لینفروا کافًّۀ فلو ال نفر من کّل فرقٍۀ منهم» در مورد چه کسانی است و دربارة چه موضوعی است؟  88

 «المّتقین» - «لیتفّقهوا فی الّدین»  «المؤمنون» - «لیتفّقهوا فی الّدین»  «المؤمنون» - «لعّلهم یحذرون»  «المّتقین» - «لعّلهم یحذرون» 

در میان موانع رشد انسان براي رسیدن به هدف، دشمن حداکثري انسان از چه راه هایی موجب انحطاط، سقوط و گمراهی او می گردد؟  89

ایجاد کینه و دشمنی در میان مردم و وسوسه کردن و فریب دادن انسان ایجاد کینه و دشمنی در میان مردم و بازداشتن از پیروي عقل و وجدان

طغیان و سرکشی در درون انسان و وسوسه کردن و فریب دادن انسان طغیان و سرکشی در درون انسان و بازداشتن از پیروي عقل و وجدان

بیت «اي باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ یا آنکه بر آرد گل، صد نرگس تر سازد؟» با کدام یک از آیات مرتبط می باشد و اختالف در نوع  90
هدف ها ریشه در چه چیز دارد؟

«و ما خلقنا السماواِت و االرض و ما بینهما العبین» - نوع نگاه و اندیشۀ انسان

«من کان یرید ثواب الدنیا َفِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة» - نوع نگاه و اندیشۀ انسان

«من کان یرید ثواب الدنیا َفِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة» - شناخت هدف هاي اصلی از فرعی

«و ما خلقنا السماواِت و االرض و ما بینهما العبین» - شناخت هدف هاي اصلی از فرعی

91  I think you can stop .................. now because it’s quite clear she’s in control of the situation.

to worry worried worrying worry

92  If there are a few of a plant or animal living on Earth, they are listed as  .................. .

safe endangered common extinct

93  John and Andrew look exactly alike, but they act quite  ..................  .

similarly differently carefully carelessly

94  Which one is grammatically WRONG?

What are you going to do when you grow up?

I think the weather will be nice tomorrow.

What will your teacher do if you don't pay attention to her?

Shh! Don't make so much noise. You are going to wake everybody up.

95  Those  .................. defended the town bravely.

soldiers young Lebanese Lebanese young soldiers young Lebanese soldiers young soldiers Lebanese

96  It's time to  .................. aside our differences and start working together.

grow solve keep put

97  I didn't want anyone to see my exam paper because I felt  .................. .

energetic fresh ashamed amazing

98  You’ve never heard of Albert Einstein?
You .................. be serious!

must may can’t shouldn’t
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96  It's time to  .................. aside our differences and start working together.96  It's time to  .................. aside our differences and start working together.96  It's time to  .................. aside our differences and start working together.

grow

97  I didn't want anyone to see my exam paper because I felt  .................. .97  I didn't want anyone to see my exam paper because I felt  .................. .97  I didn't want anyone to see my exam paper because I felt  .................. .

energetic

98  You’ve never heard of Albert Einstein?98  You’ve never heard of Albert Einstein?98  You’ve never heard of Albert Einstein?
You .................. be serious!

must
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99  The writer sat down .................. her desk, turned on her computer and worked for a few hours.

on in above at

100  The interesting book has a wide range of ideas for classroom .................. for young learners.

possibility activity vacation attention

101  I suggested that we play a game, but they .................. to watch TV.

preferred forgot remembered prepared

102   I think public transportation is the best ..................  of getting there?

medium means grade device

103  Dictionaries are produced with specific markets in mind, and their subjects   .................. 
accordingly.

exist vary erase grow

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

suitcase luggage suitcases luggages

105  She has .................. self-confidence. She has .................. trouble talking to new people.

a little / much a few / some little / a lot of few / many

106  Which of the following sentences is grammatically correct?

I don't receive much letters nowadays. I put too many salts in the soup.

The old man does not have many hairs, anymore. I've got so much news to tell you.

107  Most of the old parts of Mosul were .................. by air attacks during the war.

increased hunted placed destroyed

108  I .................. so happy because I’ve just finished my exams.

am was was being have been

109  Which sentence is grammatically wrong?

We ran ten kilometers without stopping. I suggest holding another meeting next week.

Swimming and gardening is my favorite hobbies. I've written the email, but I haven't sent it yet.

110  The book published recently guides you through making your own website in easy  .................. .

examples devices stages minds

111  We .................. around trying to get all the information we needed before the end of the week.

drove rushed orbited attended 

112  If the weather is good, we  .................. to have a picnic tomorrow.

had gone went were going are going

113  During the holiday, they had time to reflect on their achievements and failures. The underlined
word ‘reflect on’ is close in meaning to  .................. .

show repeat think about depend on

114  We should try to  .................. our economy instead of depending totally on gas and oil income.

identify diversify socialize recognize
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112  If the weather is good, we  .................. to have a picnic tomorrow.112  If the weather is good, we  .................. to have a picnic tomorrow.112  If the weather is good, we  .................. to have a picnic tomorrow.112  If the weather is good, we  .................. to have a picnic tomorrow.

had gone

113  During the holiday, they had time to 113  During the holiday, they had time to 113  During the holiday, they had time to 113  During the holiday, they had time to 
word ‘reflect on’ is close in meaning to  .................. .

show

114  We should try to  .................. our economy instead of depending totally on gas and oil income.114  We should try to  .................. our economy instead of depending totally on gas and oil income.114  We should try to  .................. our economy instead of depending totally on gas and oil income.114  We should try to  .................. our economy instead of depending totally on gas and oil income.

identify
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115  Which word is different from the other ones?

pleasure behavior enjoyment happiness

116  S. really needs to be at the center of .................. . She takes pictures of all her daily events and
posts them on her Instagram page.

celebration emergency attention connection

117  I haven’t seen David for a long time. The last time I saw him, he   .................. to find a job in
Miami.

tried has tried was trying will try

118  India has always been famous for its    ..................  of religion in the world. It is said that this
country has more than 4000 religions.

uniqueness diversity valuability specialty

119  “Can anybody become a successful artist if he or she  ..................   the value of art?”, asked the
student.

appreciates doesn't appreciate will appreciate won't appreciate

120  Their research team found that before 2000, 70 percent of the burned .................. returned to
their previous tree mix.

details forests cultures letters
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هیچ (صفت) + کار (اسم) +  (وند)  1

هزار (صفت) + سال (اسم) +  (وند)

سه (صفت) + با (اسم) +  (وند)
متوسط

 2
متوسط

در این گزینه، پارادوکس (تناقض) دیده نمی شود. / چون پرگار: تشبیه دارد.  3
بررسی سایر گزینه ها:

- با تجربه است . (کنایه)  / کنایه : « از نظر افتادن » کنایه از « بی اعتبار شدن » - جهان را دیده است.  »:« جهان دیده » ایهام دارد:  گزینۀ «

»: « دیر مکافات » : استعاره از دنیا / مصراع دوم ضرب المثل است و کنایه :از این که هر کس با رندان عاشق دشمنی ورزد، روي رستگاري را نمی بیند. گزینۀ «

»: صحبت پیر با جوان و مداراي تیر با کمان اسلوب معادله دارند و مصراع دوم مصداقی براي مصراع اّول است./« تیر و پیر » جناس ناقص / پیر و جوان: تضاد / تیر و کمان: تناسب گزینۀ «
متوسط

نزدیک بین: آ نکه نزد یک را می بیند / پاسخ گو: آنکه پاسخ را می گوید / آینه گردان: آنکه آینه را می گرداند/ حصیرباف: آنکه حصیر را می بافد.  4
متوسط

مفهوم مشترك ابیات ناچیز دیدن و فروتن بودن در برابر عظمت و شکوه دیگران است.  5
ب) فراق یار باعث نابودي عاشق است.

سخت
صورت مرتّب شده ي مصراع: «وقتی که هر دو عالم از دلت بیرون رود.»  6

«ت» نقش مضاف الیهی دارد.

» ضمیر پیوسته وجود ندارد و سایر گزینه ها ضمایر پیوسته نیاز به جابه جایی ندارند. در گزینه ي «
متوسط

» خوشبختی است.  سایر گزینه ها  به بدبختی و بی دولتی اشاره کرده است ولی مفهوم بیت «  7
سخت

«همه» در گروه اسمی «همه ادبارها» وابستۀ پیشین از نوع صفت مبهم است.امّا در سایر گزینه ها همۀ وابسته ها، پیشین هستند و پس از هسته آمده اند.  8

  ( گزینۀ 

) لطفش   گزینۀ 

   ( گزینۀ 

سخت
بررسی واژه هاي قافیه در سایر گزینه ها:  9

) جناس ناهمسان   قفا و وفا گزینۀ 

) جناس ناهمسان  جام و نام گزینۀ 

) جناس ناهمسان  دست و پست گزینۀ 
متوسط

تعّمل  تأمّل  /  فراق  فراغ  /  فرونگزارم  فرونگذارم  10
سخت

» شاعر مخاطب را نسبت به گذشت زمان هشدار می دهد و از او می خواهد. هرچه زودتر توبه کند. تا دیر نشده است در سایر ابیات این توصیه ها در گزینۀ «  11
وجود ندارد.

متوسط
بررسی سایر گزینه ها:  12

): نظم پریشان ): ننگ بودن افتخار           گزینۀ ( ): زیان، سود بردن          گزینۀ ( گزینۀ (
سخت

مراعات نظیر: آسمان و ستاره  13
جناس ناهمسان: رهی، مهمی

استعاره: «َمه» استعاره از معشوق زیبارو
تشخیص و استعاره: زاییدن آسمان

متوسط
» دو واژة غیرساده وجود دارد امّا در گزینه هاي دیگر سه واژة غیرساده دیده می شود. در گزینۀ «  14

»: مردم ساالري: وندي - مرّکب / دینی: وندي گزینۀ «

0

0

0

212

3

4

2

3

ادبار2
ھستھ

ھا
وابستۀ پسین

لطِف3
ھستھ

او
وابستۀ پسین

قرین4
ھستھ

حال
وابستۀ پسین

2

3

4

4

134

1

1
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»: جایگزینی: وندي - مرّکب / مرده پرستی: وندي - مرّکب / کنونی: وندي گزینۀ «

»: بی نظم: وندي / زندگی: وندي / پیامبر: مرّکب گزینۀ «

»: پاسخ گویی: وندي - مرّکب / پرسش هاي: وندي / دانشجویان: وندي - مرّکب گزینۀ «
سخت

» سرآغاز یک «دوبیتی» است: َسَحر  َس: صامت + مصّوت  کوتاه= دوبیتی بیت «  15
متوسط

خسته: صفت مفعولی از مصدر «خستن» ( به معنی آزرده و زخمی کردن): خست + ه  16

) دوساله: صفت وندي ــ  مرّکب گزینۀ 

) مستوري – مستی: اسم وندي گزینۀ 

) زبان آوري: اسم وندي ــ  مرّکب گزینۀ 
سخت

شکل درست واژة امالیی: خار  17
متوسط

) برخواست  برخاست (بلند شد)  18

) مطاع  متاع (کاال)

) عمل  َامل (آرزو)
سخت

منّزه: پاك و بی عیب  19
متوسط

زمانی که توانایی مبارزه وجود ندارد، بهتر است که جنگ را آغاز نکرد.  20
متوسط

: بی برگ بودن خودش بهار است (مایه سرافرازي است). مفهوم بیت   21
مفهوم بیت صورت سؤال: بی حاصل بودن سبب شرمندگی است.

سخت
) هنگام تلفظ واژة «سنبل» ابدال در صامت صورت می گیرد (تبدیل «ن» به «م» ) در بیت (  22

تشریح سایر گزینه ها:

): لیکن: ابدال در مصوت  لکن گزینۀ 

): بُرو: ابدال در مصوت  تبدیل «بـ» به «ُب» گزینۀ 

ـِ» » به «ن ـَ ): نمی آید: ابدال در مصوت  تبدیل «ن گزینۀ 
متوسط

، تسخیر کردن وجود عاشق توسط خیاِل معشوق است. مفهوم مشترك سؤال و بیت گزینۀ   23
شرح گزینه هاي دیگر:

- دنیا همیشه به یک حالت نیست و بعد از هر فراغی ممکن است فراقی وجود داشته باشد.

- معشوق با آمدنش تمام مشکالت عاشق را حل می کند.

- عاشق جانش را حتی در ازاي پیغامی از معشوق تقدیم وي می کند.
متوسط

«خانقاه» به معناي عبادتگاه درویشان است و با این امال درست است.  24
متوسط

در همۀ گزینه ها شبه جمله به کار رفته است معناي شبه جمله ها: هان: آگاه باش / زنهاد: امان بده / الغیاث: به دادم برس / خه خه: آفرین.  25
متوسط

در این گزینه سه ترکیب وصفی به کار رفته است  هر قطعه – این خاك – چه افسرها  26
بررسی:

»: فقط یک ترکیب وصفی دارد  اخترهاي انبوه گزینۀ «
گزینه هاي دیگر ترکیب وصفی ندارند.

متوسط
معناي درست واژه هایی که غلط معنا شده اند:  27

پایمردي: میانجی گري، خواهشگري / انکار: نپذیرفتن
متوسط

افعال موجود در پنج بیت: بیت اول: بنشسته بُد/ بیت دوم: می نمود - باشد - اندر گفت آید/ بیت سوم: می گذشت/ بیت چهارم: اندر گفت آمد - زد/ بیت پنجم:  28

) فعل دارد. آمیختی - ریختی  مجموعًا نه (
وابسته هاي پیشین گروه اسمی: 

بیت اول:  روز/  شب

) وابستۀ پیشین گروه اسمی دارد. بیت دوم:  مرغ/  گون شگفت  مجموعًا چهار (

سخت

2

3

4

2

1

3

4

1

2

3

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

9

سھ
صفت شمارشی

سھ
صفت شمارشی

آن
صفت اشاره

ھر
صفت مبھم

4
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د/ بیت دوم: می نمود - باشد - اندر گفت آید/ بیت سوم: می گذشت/ بیت چهارم: اندر گفت آمد - زد/ بیت پنجم:
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تیره راي: بداندیشی، گمراهی (تیره راي: گمراه) / ادبار: سیه روزي، بدبختی  29
متوسط

استحقاق: سزاواري، شایستگی / نفایس: جمع نفیسه، چیزهاي نفیس و گرانبها / زهد: پارسایی، پرهیزگاري  30
متوسط

زیرا این فعل از باب «افتعال» است و باب «انفعال» نادرست است.  31
متوسط

ترجمه آیه شریفه: «خداوند چیزي را که در قومی هست، تغیري نمی دهد تا این که آن ها آن چه را در خودشان هست، تغییر دهند.»  32
مفهوم: هرکس باید براي تغییر اوضاع، خودش اقدام کند.

سخت
پرتاب زباله ها در خیابان ها کار خوبی است نادرست می باشد.  33

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

»: روز پنجم از روزهاي هفته، روز چهارشنبه است. گزینۀ «

»: شیر آب از تأسیسات عمومی در پارك ها براي شستن دستها است. گزینۀ ن

»: هوا واقعا گرم است، پس لباس هاي تابستانی مان را می پوشیم. گزینۀ «
متوسط

«ال تُصعِّر خدََّك للنّاِس»: با تکبّر رویت را از مردم برنگردان / «ال َتمِش»: راه مرو / «َمَرحًا»: با ناز و غرور و شادمانی / «ال یُحبُّ»: دوست ندارد / «ُمختاٍل َفخوِر»:  34
خودپسند فخرفروش

سخت
» را در جاي » و « » ،« اگر فعل «تعایشوا» را در جاي خالی قرار بدهیم، جمله نادرست می شود، زیرا فعل ماضی است و مفهوم مصدري ندارد؛ در حالی که اگر «  35

خالی بگذاریم، جمله از نظر معنایی درست می شود.
سخت

سیَن» : همۀ معلّمان /  «أن تفُرغ» : که خالی شود/  «صاله االمتحان» : سالن امتحان/ « من التالمیذ»  : «ینتِظر» :(در این جا) انتظار می کشند، منتظرهستند/  «جمیع الُمدرِّ  36
ازدانش آموزان 

سخت
تصّحیح ترجمه هاي دیگر:  37

) که با آن گیاهان پزشکی را می شناسند.

) غریزه قوي / گیاهان پزشکی را می شناسند.

) کلمۀ نوعی در ترّجمه اضافی است.
متوسط

ترجمۀ عبارت: «بعضی از حیوانات در انتهاي بدنشان «دم» دارند.»  38

) زخم ) نور /  ) روغن /  ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 
سخت

»: «أَمَرهم»، «بأن یأتوا» »: «ال َتلِْمزوا»، و «ال َتناَبزوا» و « »: «إتقوا» و «ال تجزي»، « «ُضِرب» فعل ماضی مجهول است، در صورتی که هر یک از فعل هاي گزینه هاي «  39
معلوم هستند.

متوسط
ترجمۀ درست عبارت: «آن پزشک، گیاهان دارویی را براي پیشگیري از بیماري ها به کار می برد.»  40

متوسط
بررسی سایر گزینه ها:  41

»: ترجمۀ آیۀ داده شده در این گزینه چنین است: «بگو حق از جانب پروردگار شما است، پس هر کس که بخواهد باید ایمان بیاورد!» در این آیه «َمن» از اسم هاي شرط است و باید گزینۀ «
به صورت «هرکس» ترجمه شود، همچنین فعل «شاء» فعل شرط است؛ لذا باید به صورت «مضارع التزامی» یعنی «بخواهد» ترجمه شود. فعل «َفلُیؤِمْن» نیز که جواب شرط است و حرف «لِـ» در آن «الم

امر» است، باید به صورت «باید ایمان بیاورد» ترجمه شود.

»: در این گزینه «نمی دانند» نادرست است، چرا که «لَم» هرگاه بر سر فعل مضارع وارد شود، معناي آن را به «ماضی سادة منفی» یا «نقلی منفی» تبدیل می کند، لذا «نمی دانند» نادرست است و گزینۀ «
درست آن چنین است: «ندانستند» یا «ندانسته اند»

»: در این گزینه «باید توّکل کنند» نادرست است، چرا که حرف «الم امر» بر سر آن نیامده است تا چنین ترجمه شود و باید به صورت اخباري ترجمه شود. ترجمۀ درست عبارت: «مؤمنان در گزینۀ «
زندگی خود تنها بر خداوند توّکل می کنند!»

سخت
»، با توجه به فعل «لم یکتب» که معادل ماضی منفی است، کلمۀ «غداً» به معناي «فردا» غلط است و جایگزین آن کلمۀ «أمِس» درست می باشد و در در گزینۀ «  42

» باتوجه به فعل «ما اشتریُت» که ماضی »، باتوجه به فعل «لَن یُؤخِّر» که معادل مستقبل منفی است، کلمۀ «قبل» بر زمان گذشته داللت می کند؛ پس کلمۀ «بعد» درست است و در گزینۀ « گزینۀ «
منفی است، کلمۀ «القادمۀ» به معناي «آینده» اشتباه است و کلمۀ «الماضیۀ» درست می باشد.

سخت
43  «کاَن ... َیشُکُر»: (فعل ماضی استمراري) تشّکر می کرد / «ِتلمیذیه»: دانش آموزان خود / «لإلهِتماِم ِبـ »: به خاطر توّجه به ... / «الَمْراِفِق العامَِّۀ»: تأسیسات عمومی /

«الِحفاظ عَلیها»: نگهداري از آن ها
متوسط

) فعل «َیجمِع» فعل شرط است. همان گونه که می دانیم فعل شرط به صورت «مضارع التزامی» ترجمه می شود، لذا «جمع می کند» نادرست است و در گزینۀ (  44
درست آن «جمع کند (جمع بکند)» می باشد.

 نکتۀ مهم درسی: در تست هاي ترجمه حتمًا به این نکته دقّت کنید که فعل شرط غالبًا به صورت «مضارع التزامی» و جواب شرط به صورت «مضارع اخباري یا آینده» ترجمه می شود. به گزینه هاي «
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» به معناي «فردا» غلط است و جایگزین آن کلمۀ «أمِس» درست می باشد و در

» باتوجه به فعل «ما اشتریت» که ماضی » باتوجه به فعل «ما اشتریُتؤخِّر» که معادل مستقبل منفی است، کلمۀ «قبل» بر زمان گذشته داللت می کند؛ پس کلمۀ «بعد» درست است و در گزینۀ « ُؤخِّر» که معادل مستقبل منفی است، کلمۀ «قبل» بر زمان گذشته داللت می کند؛ پس کلمۀ «بعد» درست است و در گزینۀ «

َه به ... / «الَمراِفِق العامَِّۀ»: تأسیسات عمومی /ه به ... / «المراِفِق العامَِّۀ»: تأسیسات عمومی /ه به ... / «الْمراِفِق العامَِّۀ»: تأسیسات عمومی / ّر می کرد / «ِتلمیذیه»: دانش آموزان خود / «لإلهِتماِم ِبـ »: به خاطر توّجه به ... / «المر می کرد / «ِتلمیذیه»: دانش آموزان خود / «لإلهِتماِم ِبـ »: به خاطر توجه به ... / «المر می کرد / «ِتلمیذیه»: دانش آموزان خود / «لإلهِتماِم ِبـ »: به خاطر توج

جمِع» فعل شرط است. همان گونه که می دانیم فعل شرط به صورت «مضارع التزامی» ترجمه می شود، لذا «جمع می کند» نادرست است و

 به صورت «مضارع التزامی» و جواب شرط به صورت «مضارع اخباري یا آینده» ترجمه می شود. به گزینه هاي «

» باتوجه به فعل «ما اشتریت » باتوجه به فعل «ما اشتریت4ؤخِّر» که معادل مستقبل منفی است، کلمۀ «قبل» بر زمان گذشته داللت می کند؛ پس کلمۀ «بعد» درست است و در گزینۀ « ؤخِّر» که معادل مستقبل منفی است، کلمۀ «قبل» بر زمان گذشته داللت می کند؛ پس کلمۀ «بعد» درست است و در گزینۀ «

1
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» نگاه کنید و فعل هاي شرط و جواب شرط را بررسی کنید و به نحوة ترجمه شدن آن دقّت کنید. و  و 
سخت

)، «ُمزارع: کشاورز»، اسم فاعل از فعل «یُزارع» است، نه مکان. اسم مکان می تواند بر وزن هاي «َمفَعل، َمِفعل و َمفَعَلۀ» باشد. در گزینۀ (  45
نکته: اسم مکان اگر به صورت جمع یا مثنّی هم باشد، اسم مکان محسوب می شد.

مثال: َمعِامل (جمِع َمَعمل)، مکتبتاِن (مثناي مکتبۀ)
متوسط

«صرفه جویی: دوري از زیاده روي در مصرف کاالها!» صحیح است.  46
تشریح گزینه هاي دیگر:

) «النه: صدایی که پرندگان به خاطر حرکت بال هایشان ایجاد می کنند!» نادرست است. گزینۀ 

) ِ«سخنرانی: صحبت با دیگران و گوش دادن به آنان!» نادرست است. گزینۀ 

) «ابریشم: عطري که انسان آن را از نوعی از آهوها می گیرد!» نادرست است. گزینۀ 
سخت

»، «أحد» مجرور به حرف جر است و «المصانع» اسم مکان و مضاف الیه. صورت سؤال، اسم مکانی را می خواهد که مجرور به حرف جر نباشد؛ در گزینۀ «  47
تشریح سایر گزینه ها:

»: اصًال اسم مکان ندارد. گزینۀ «

»: «مطعم» اسم مکان و مجرور به حرف جر است. گزینۀ «

»: «َموقف» اسم مکان و مجرور به حرف جر است. گزینۀ «
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر  48

) «کان + مضارع = ماضی استمراري» بنابراین: کان یحبّون: دوست می داشتند. گزینۀ 

) «این زبان» اضافه معنی شده است. گزینۀ 

) «کان لهم ...»: داشتند / «محاولُۀ کثیرُة»: باید نکره معنی شود: تالش زیادي گزینۀ 
متوسط

49  دین اسالم، به ما دربارة تمسخر دیگران هشدار می دهد و از نامگذاریشان به لقب هاي ناپسند باز می دارد!
تشریح گزینه هاي دیگر

) خود پسندي به معناي برمال ساختن عیب هاي دیگران و غفلت از وجود آن ها در خود انسان هست! گزینۀ 

) تجّسس (کنجکاوي و جاسوسی کردن بی جا در زندگی دیگران) یعنی این که شخصی به دیگري بدون داشتن دلیل منطقی تهمت بزند! گزینۀ 

) غیبت یعنی این که به هنگام عدم حضور یک شخص، موضوعی بیان شود که اگر آن را در حضورش بشنود، ناراحت نمی گردد! گزینۀ 
متوسط

فعل «ِاغِفر» و «إرَحم» با هم متضاد نیستند.  50
در بقیۀ گزینه ها فعل ها متضادند:

) یبأس: نا امید می شود، یرجو: امید دارد. گزینۀ 

) یعیش: زندگی می کند، یموت: می میرد. گزینۀ 

) ینزل: فرود می آید، یصعد: باال می رود. گزینۀ 
سخت

در گزینه هاي   و  فعل اول از باب تفعیل و دومی از باب تفّعل است و در گزینۀ  فعل اول از باب تفعیل است و دومی از باب إفعال و در گزینۀ  هر دو فعل  51
از باب إفعال هستند.

سخت
اسم هاي تفضیل به ترتیب عبارتند از:  «األصغر» ،  «األرذل»  مفرد  «األراذل»  و  «األفضل»  مفرد  «األفاضل»  است. دقّت کنید، أحّب با توجه به کلمۀ  «عباَد»  که  52

مفعول می باشد، فعل است نه اسم تفضیل.
نکته: براي تشخیص دادن اسم تفضیل بودن یا نبودن کلمات جمع، مفرد آن ها را لحاظ می کنیم.

سخت
بررسی گزینه هاي دیگر:  53

»: ِاهتدي  ضّل گزینۀ «

»: األمر  النهی / المعروف  الُمنَکر گزینۀ «

»: استهالك  إنتاج گزینۀ «
متوسط

ترجمۀ عبارت سؤال: و همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید.  54
ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: از رحمت خداوند ناامید نشوید. گزینۀ «

»: هرکس زیاد تالش کند به همۀ اهدافش می رسد.  گزینۀ «

»: وحدت (میان گروه) مایۀ رحمت و تفرقه موجب عذاب است.  گزینۀ «

»: مؤمنان همگی از حق دفاع می کنند.  گزینۀ «
سخت
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55  با توجه به این نکته که وزن اسم تفضیل در حالت مذکر (أفّعل) براي بیان مقایسۀ مذکر و مؤنث به کار می رود، و به عبارت دیگر در مقایسۀ برتري اسم هاي مؤنث

» نادرست است و بقیۀ گزینه ها از لحاظ کاربرد قواعد صحیح می باشند.   هم از حالت مذکر (وزن افعل) استفاده می شود، لذا گزینۀ «
سخت

او می تواند در یک زمان در دو جهت ببیند (حرباء: آفتاب پرست)  56
تشریح سایر گزینه ها:

»: آن جشنی است به مناسبت زیبایی که نوعش در هر مکانی فرق دارد. (جشنواره، فستیوال) گزینۀ «

»: به راستی خداوند شب را به واسطۀ آن ها مانند مروارید هاي پراکنده زینت داده است. (ستارگان)  گزینۀ «

»: صدایی است که از دهان انسان یا حیوان مانند بلبل خارج می شود. (سوت)  گزینۀ «
سخت

نکات مهم درسی  57

- فعل ماضی + فعل مضارع = ماضی استمراري (رأیُت .................. یرموَن= پرتاب می کردند)

- قد + فعل مضارع = شاید، گاهی
تشریح گزینه هاي دیگر

»: شکل درست ترجمه: از تلویزیون حاجیان را دیدم؛ در حالی که ریگ ها را پرتاب می کردند! گزینۀ «

»: شکل درست ترجمه: هیچ زیارتی پیش من دوست داشتنی تر از زیارت آستانه هاي مقدس نیست! گزینۀ «

»: شکل درست ترجمه: گاهی از چشمان پدر و مادرم اشک ها پی در پی فرو می ریزد! گزینۀ «
سخت

«قالوا» فعل ماضی است، ولی فعل هاي «کلوا، إعلموا، إغرسوا» فعل هاي امر هستند.  58
سخت

تشریح سایر گزینه ها:  59

»: «یقوموَن» به معنی «بر می خیزند، بلند می شوند» است. «قاَم و یقوم» به همراه حرف «ِبـ» به معناي «اقدام کردن و پرداختن و انجام  دادن» است. / ترجمۀ صحیح عبارت: همۀ دانش آموزان به گزینۀ «
احترام معلّم خود برمی خیزند! 

»: «َیِئَس» فعل ماضی است، نه مضارع / ترجمۀ صحیح عبارت: براي چه برخی از مردم از شناخت اسرار این پدیده ناامید شدند!  گزینۀ «

»: «المؤدبّون» صفت براي «طلّاب» است که به اشتباه به صورت خبر ترجمه  شده است. / ترجمۀ صحیح عبارت: دانش آموزان با ادِب این مدرسه نزد معلّمان خود مورد احترام واقع می شوند! گزینۀ «
اگر در این عبارت، «المؤّدبوَن» (ال) نداشت، خبر واقع می شد و ترجمۀ عبارت چنین می شد: دانش آموزان این مدرسه، با ادبانی هستند که نزد معلّمان خود مورد احترام واقع می شوند! 

سخت
اسم نکره زمانی که خبر واقع شود و براي خود صفت نداشته باشد (موصوف واقع نشده باشد)  معرفه ترجمه می شود.  60

پس باید اسم نکره اي را بیابیم که خبر واقع شده باشد.

» «قائمٌۀ» اسم نکره و خبر است (رسالت اسالم براساس منطق و نیکی کردن استوار است). در گزینۀ «
سخت

یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه اي بر پایه عدل بنا کنند و روابط مردمی و زندگی اجتماعی خود را براساس قوانین عادالنه بنا نهند. این  61
هدف بزرگ بدون وجود یک نظام حکومتی سالم میسر نیست. آیا می شود خداوند هدفی را براي رسالت پیامبر خود تعیین کند (برقراري عدالت) ولی ابزار و شیوه رسیدن به آن (تشکیل حکومت)

را نادیده بگیرد؟ این مفهوم از آیه ي شریفه ي «لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و ...» قابل برداشت است.
سخت

از دقت در آیۀ شریفۀ  و  ، سورة شمس:  62
« و نفس و ما سّواها            سوگند به نفس و آنکه سامانش بخشید

  فالهما فجورها و تقواها       آن گاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد.»

سخت
نامه هاي این دنیا، صرفًا گزارشی از عمل است اما نامۀ عمل انسان در قیامت به گونه اي است که کار هاي خوب با صورت هاي بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می   63

یابند و کار هاي بد با صورت هاي بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده مجسم می شوند (تجسم اعمال).
آثار (ماتقدم) آثار به وجود آمده در دوران زندگی (دنیا) و آثار (ماتأخر) آثار به جا مانده بعد از مرگ (برزخ) هستند.

متوسط
رسول خدا (ص) فرمود: «این مرد اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوري بین  64

مردم، بهترین شما در رعایت مساوات بین آن ها و ارجمندترین شما نزد خداست.»
متوسط

آمادگی انسان براي دریافت وپاداش وکیفر مربوط به مرحله دوم قیامت است که داراي پنج حادثه است که اولین واقعۀ آن زنده شدن همه ي انسان ها است.  65
متوسط

الف) اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.  66
ب) اگر عبارت « اهدنا الّصراط المستقیم » را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه هاي انحرافی دیگران دل نخواهیم بست. 

ج) اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کم تر به کسب درآمد از راه حرام تمایل خواهیم شد.
متوسط
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شناخت خیر و نیکی و گرایش بھ  آن را در ما قرار داد تا  بھ خیر و نیکی رو آوریم.1
شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن در ما قرار داده تا از گناه و زشتی بپرھیزیم.2

 الف) خدای متعال:

فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.ب) از این روست کھ ھمۀ ما: 1
و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم. 2
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، راسخ ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوري بین

آمادگی انسان براي دریافت وپاداش وکیفر مربوط به مرحله دوم قیامت است که داراي پنج حادثه است که اولین واقعۀ آن زنده شدن همه ي انسان ها است.

الف) اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.
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از دقت در آیۀ شریفۀ «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»:   67

 

 

وجدان اخالقی از این آیه مفهوم نمی گردد، بلکه از آیۀ «و ال اقسم بالنفِس اللّوامۀ» دریافت می گردد.
سخت

از دقت در آیات شریفۀ  و  سورة شمس:  68
«و نفس و ما سّواها»: سوگند به نفس و آنکه سامانش بخشید.

«فالهمها فجورها و تقواها»: آنگاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد.

، قیامت]: «و ال اقسم بالّنفس اللوامه : سوگند به نفس مالمت کننده» ج) قرآن کریم عامل درونی این حالت را"نفس لّوامه"، یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است. [آیۀ 
سخت

از پیامد هاي مهم دیدگاه منکران معاد براي انسان که گرایش به جاودانگی [علت] دارد این است که همین زندگی چند روزه برایش بی ارزش می شود. یعنی  69
بی ارزش شدن زندگی دنیا معلول و گرایش به جاودانگی علت آن است. و دچار یأس و ناامیدي شدن نیز معلول بی ارزش شدن زندگی چند روزه است.

سخت
عوامل ختم نبوت: یکی از عوامل بی نیازي از آمدن پیامبر جدید، حفظ کتاب آسمانی از تحریف و وجود آن در میان مردم است / حفظ قرآن کریم از تحریف: با  70
تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر اکرم(ص) در جمع آوري و حفظ قرآن کریم داشت این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه اي برآن افزوده نشد یا از آن

کم نگردید. به همین جهت این کتاب نیاز به تکمیل و تصحیح ندارد.
متوسط

 71

سخت
72  خداوند در آیه ي  سوره ي قصص می فرماید: و نرید ان نمّن علی الّذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین ، «و می خواهیم منت نهیم بر کسانی که
ناتوان شمرده شده اند در زمین و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم» با توجه به ادامۀ آیه، منت گذاري خداوند بر ناتوان شمردگان این است که آنان را به ترتیب، پیشوایان مردم (ائمه) و

وارثان زمین (الوارثین) قرار دهد.
سخت

73  اقدامات مربوط به مرجعیت دینی:

- تعلیم و تفسیر قرآن کریم.

- اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر  آموزش آداب زندگی پیامبر.

- تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو، بهره مند ساختن مسلمانان از معارف خود.

  قدامات مربطو به والیت ظاهري:

- عدم تأیید حاکمان.

- معرفی خویش به عنوان امام برحق. سخنرانی امام صادق (ع) در روز عرفه.

- انتخاب شیوه هاي درست مبارزه  صلح امام حسن (ع) با معاویه.
متوسط

ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما [در دنیا] چگونه بودید؟ گفتند: ما در  74
سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟» ظرف زمان عالم برزخ است.

متوسط
عبارت شریفۀ  «واهللا یعصمک من الناس»  اشاره به حفظ جان پیامبر از خطرات احتمالی دارد.  75

سخت
از دقت در آیۀ  «یزعمون انهم آمنوا» در می یابیم مراجعه به طاغوت و داوري خواستن از آن موجب حرکت در مسیر گمراهی دور و دراز است که خداوند می فرماید   76

«یرید الشیطان یضلهم ضالًال بعیداً». 
سخت

در آیات سورة «والعصر» بعد از دعوت به حق بندگان را به صبر و استقامت دعوت کرده است و سوگند خداوند به زمان تابع ارزشمندي زمان است.  77
سخت

الف) خدای متعال
شناخت خیر و نیکی و گرایش بھ آن را در ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی روی آوریم.1
شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم .2

ب) از این روست کھ ھمۀ ما
فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.1
و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.2

78

الف) خدای متعال

شناخت خیر و نیکی و گرایش بھ آن را در ما قرار داد تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.1
شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم.2

فضایلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.1از این روست کھ ھمۀ ما3
و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.2

ب) گرایش انسان بھ نیکی ھا و زیبایی ھا سبب می شود
کھ در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دھد.1

خود را سرزنش و مالمت کند.1و آنگاه کھ بھ گناه آلوده شد2
و در اندیشۀ جبران آن برآید.2

2

ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.1
 سپس راه رستگاری و راه شقاوت را بھ ما نشان داد تا با استفاده از سرمایۀ عقل2

راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم. 
الف) خداوند

 شناخت خیر و نیکی  و گرایش بھ آن را در وجود ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی.1
رو آوریم.

شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد تا از گناه و زشتی2
بپرھیزیم.

ب) خداوند

5

1

2

3

1

2

3
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ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما [در دنیا] چگونه بودید؟ گفتند: ما در

 در می یابیم مراجعه به طاغوت و داوري خواستن از آن موجب حرکت در مسیر گمراهی دور و دراز است که خداوند می فرماید 

در آیات سورة «والعصر» بعد از دعوت به حق بندگان را به صبر و استقامت دعوت کرده است و سوگند خداوند به زمان تابع ارزشمندي زمان است.
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78  انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین امر سبب شده شیوة هدایت او از سایر موجودات متفاوت باشد، یکی از این ویژگی ها
توانایی تفکر و دیگري قدرت اختیار است.

  انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها راه صحیح زندگی را می یابد.
متوسط

خداوند در مقابل کسانی که پس از رحلت پیامبر راه جاهلیت را در پیش بگیرند می فرماید «فلن یصراهللا شیئ» و پس از آن عبارت سیخري اهللا الشاکرین یاد  79
می کند.

سخت
تقلید به معناي رجوع به متخصص است و به فرموده پیامبر اگر فقیهی در عصر غیبت دیگرانی را که به احکام دین آشنا نیستند راهنمایی کند پاداش او همنشینی با  80

پیامبر در بهشت خواهد بود.
سخت

بیت «مرد خدرمند هنر پیشه....» به نیاز کشف راه درست زندگی مربوط است. این نیاز دغدغۀ افراد فکور و خردمند است و پاسخ صحیح به این نیاز ضامن سعادت  81
انسان می باشد.

متوسط
- هدف ارسال رسوالن    تعقل در پیام الهی  82

- هرکس عقلش کامل تر باشد؛ رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.
سخت

ضرورت: وقتی همه جانبه باشد، ایجاب می کند که به نیازهاي مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ داده شود.   83
اقدام منتفی: نمی توان براي هر بعد جداگانه برنامه ریزي کرد. 

سخت
- در واقعۀ غدیر مردم براي عرض تبریک و شادباش به سوي امام علی (ع) رفتند.  84

- آیۀ انذار سال سوم بعثت نازل شد.
سخت

 85

موارد نجاسات:  - سگ و خوك، زنده و مردة آنها نجس است  - مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است.
 بیان نکات مهم درسی:

 - شروط نجس بودن ادرار و مدفوع:  - حرام گوشت بودن  - خون جهنده داشتن

 - شرط نجس بودن خون و مردار: خون جهنده داشتن

  - شراب و هر مایع (نه جامد) مستی آور، نجس است.
متوسط

 86
احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی هاي درونی وي است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است. براي حفظ همین نعمت است که خداوند احکام ویژه اي براي زن قرار داده، تا گوهر زیباي وجودش

از نگاه نا اهالن دور مانده و روح بلندش تحقیر نشود. عرضۀ نا به جاي زیبایی، به جاي گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد.
دقت شود که دور ماندن زنان از نگاه افراد نااهل و هوسران معلول احکام ویژه ایست که خداوند براي زنان قرار داده است؛ نه علت آن.

سخت
اِکریَن» ُ الشَّ َ َشْیئًا َو َسَیْجِزي اهللاَّ ُسُل َأ َفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلی  َأْعقاِبُکْم َو َمْن َیْنَقِلْب َعلی  َعِقَبْیِه َفَلْن َیُضرَّ اهللاَّ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ مستند به آیۀ شریفۀ «َو ما ُمَحمَّ  87

طولی نکشید که حکومت به دست بنی امیه افتاد و آنان کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر اکرم (ص) مبارزه کرده بودند.
تشریح گزینه هاي نادرست:

: آیۀ شریفه به بازگشت جامعۀ اسالمی به حکومت جاهلی اشاره دارد، نه نظام حکومت اسالمی بر مبناي امامت. گزینۀ 

: معاویه با بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع) (نه امام حسین (ع)) حکومت مسلمانان را به دست گرفت. گزینۀ 

: امیرالمؤمنین علی (ع) با عهدشکنان و دشمنان داخلی (نه خارجی) جنگ داشتند. گزینۀ 
سخت

آیۀ شریفۀ «و ما کان المؤمنون لینفروا کاّفۀ فلو ال نفر من کّل فرقٍۀ منهم طائفۀ لیتفّقهوا فی الّدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعّلهم یحذرون: نمی شود که مؤمنان، همگی (براي  88
آموزش دین) اعزام شوند، پس چرا از هر گروهی جمعی از آن ها اعزام نشوند تا دانش دین را (به طور عمیق) بیاموزند و آن گاه که به سوي قوم خویش بازگشتند، آن ها را هشدار دهند، باشد که

آنان (از کیفر الهی) بترسند.»
سخت

خداوند به ما یاد آوري می کند که عاملی درونی، انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زود گذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروي از عقل ها و وجدان باز  89
می دارد. میل سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وي را به گناه فرا می خواند، نفس امّاره، یعنی فرمان دهنده به بدي ها نامیده می شود. این عامل درونی همان نفس امّاره است که امام علی

(ع) دربارة آن فرموده است: «دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.» (دشمن حداکثري)
سخت

این بیت به این موضوع اشاره دارد که خدا سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و با آیه «من کان یرید ثواب الدنیا َفِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة»مرتبط است. هرکس  90
نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. اختالف در هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.

سخت
 91

معنی جمله: تصور می کنم می توانی دیگر نگران نباشی، زیرا کامًال واضح است او شرایط را در کنترل خودش دارد.
بعد از فعل stop (متوقف کردن چیزي / کاري) از اسم مصدر (ing + فعل) استفاده می شود.

سخت
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خداوند به ما یاد آوري می کند که عاملی درونی، انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زود گذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروي از عقل ها و وجدان باز
اره است که امام علیّاره است که امام علیاره، یعنی فرمان دهنده به بدي ها نامیده می شود. این عامل درونی همان نفس اماره است که امام علیّاره است که امام علیّاره، یعنی فرمان دهنده به بدي ها نامیده می شود. این عامل درونی همان نفس امّاره است که امام علیاره، یعنی فرمان دهنده به بدي ها نامیده می شود. این عامل درونی همان نفس اماره است که امام علیاره، یعنی فرمان دهنده به بدي ها نامیده می شود. این عامل درونی همان نفس امّاره است که امام علی

ِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة»«من کان یرید ثواب الدنیا فِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة»«من کان یرید ثواب الدنیا َفِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة»مرتبط است. هرکس
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اگر تعداد معدودي از  یک گیاه یا یک حیوان روي زمین زندگی کند، به عنوان در معرض خطر  فهرست می شوند.  92

) منقرض شدن ) متداول         ) در معرض خطر         ) ایمن         
سخت

 93
differently

جان واندرو دقیقًا شبیه هم هستند، امّا کامًال متفاوت عمل می کنند.
متوسط

گزینه ي  از لحاظ گرامري غلط است. براي بیان جمالتی که از قبل براي آن تصمیمی نگرفته ایم یا به اصطالح تصمیم آنی براي بیان آن می گیریم، باید از فعل  94
کمکی «will» استفاده کرد.

سخت
 95

young Lebanese soldiers
آن سربازان جوان لبنانی با رشادت از شهر دفاع کردند. 

(ترتیب صفات)

سخت
زمان کنار گذاشتن اختالفات و شروع کار با یکدیگر است.  96

: گذاشتن : نگه داشتن                    : حل کردن                    : رشد کردن                   
متوسط

به دلیل حس شرمندگی دوست نداشتم کسی برگه امتحانیم را ببیند.  97

: جالب : شرمنده                   : تازه                   : پرانرژي                  
متوسط

شما تا به حال اسم آلبرت انیشتین را شنیده اید؟!  98
جدي نمی گویی.

براي بیان کاري که تقریبًا مطمئن هستیم نمی تواند درست باشد یا اتفاق بیافتد از can’t استفاده می کنیم.
متوسط

نویسنده پشت میزش نشست، رایانه اش را روشن کرد و چند ساعتی کار کرد.   99
عبارت «at her desk» به معنی پشت میز است.

متوسط
آن کتاب جالب توجه، ایده هاي زیادي براي فعالیت کالسی یاد گیرنده هاي جوان دارد.  100

a:ممکن           b:فعالیت            c:تعطیل            d:توجه
سخت

من پیشنهاد دادم که بازي کنیم اما آن ها ترجیح دادند که تلویزیون تماشا کنند.   101

) آماده کرد ) بخاطر آورد             ) فراموش کرد            ) ترجیح داد            
سخت

فکر می کنم حمل و نقل عمومی بهترین وسیله براي رسیدن به آنجاست.   102

)  دستگاه ) درجه      ) وسیله          1) رسانه         
سخت

103  فرهنگ هاي لغت با توجه به بازارهاي خاص تولید می شوند و موضوعات آن ها بر این اساس متفاوت است.

) رشد کردن ) پاك کردن        ) متفاوت بودن     )  وجود داشتن    
سخت

بفرمایید! این هم بلیط شما. آیا چمدان دارید؟   104
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
او اعتماد به نفس کمی دارد. براي صحبت با افراد جدید مشکالت زیادي دارد.  105

کلمه ي self-confidence یک اسم غیر قابل شمارش است. بنابراین گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. مفهوم جمله منفی است پس little بهتر است. trouble یک اسم غیرقابل شمارش است به
معنی مشکالت. هرچند ما troubles نیز داریم که به معنی difficulties (سختی ها و مشکالت) است.

سخت
کدام یک از جمالت زیر از لحاظ گرامري صحیح است؟  106

گزینه ي  باید many letters باشد. گزینه ي  باید much salt باشد. گزینه ي  باید much hair باشد. news یک کلمه ي غیر قابل شمارش است پس شکل جمله صحیح است.
سخت

بیشتر قسمت هاي قدیمی موصل با حمالت هوایی در حین جنگ ویران شد.  107

) ویران کرد   ) قرار داد                          ) شکار کرد                    ) افزایش پیدا کرد                
سخت

خیلی خوشحالم چون همین االن تکالیفم را به اتمام رسانده ام.  108
جمله اول که در زمان حال اتفاق می افتد نتیجه جمله دوم با زمان حال کامل است. چون جمله اول حالت شخص را در حال حاضر بیان می کند با زمان حال ساده آنرا بیان می کنیم.

در ضمن توجه کنید که در یک جمله هیچ گاه زمان حال و کامل گذشته با هم استفاده نمی شوند.
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 یک کلمه ي غیر قابل شمارش است پس شکل جمله صحیح است.

جمله اول که در زمان حال اتفاق می افتد نتیجه جمله دوم با زمان حال کامل است. چون جمله اول حالت شخص را در حال حاضر بیان می کند با زمان حال ساده آنرا بیان می کنیم.
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متوسط
کدام جمله از لحاظ گرامري غلط است؟   109

ما دو اسم در جایگاه فاعل داریم پس فعل آن نیز باید به شکل جمع بیاید.
Swimming and gardening are my favorite hobbies.

سخت
کتابی که اخیرًا منتشر شده، شما را در ساخت وب سایت خود در مراحل ساده ، هدایت می کند.  110

) افکار ) مراحل           ) قطعات          ) مثال ها         
سخت

ما (با عجله) به این سو و آن سو می دویدیم و سعی می کردیم تمام اطالعات مورد نیازمان را قبل از پایان هفته به دست آوریم.  111

) شرکت کرد ) چرخید       ) عجله کرد           ) رانندگی کرد        
سخت

اگر هوا خوب باشد، فردا پیک نیک خواهیم داشت.  112
ما می توانیم با توجه به معنی جمله در جمله پیرو بجاي will از to be going to نیز استفاده کنیم. در شرطی نوع اول جمله پایه با حال ساده و جمله پیرو با آینده ساده بیان می شود.

سخت
در طول تعطیالت، آنها زمان براي فکر کردن درباره موفقیت ها و شکست هایشان داشتند. کلمۀ "reflect on" که زیر آن خط کشیده شده، از لحاظ معنی  113

نزدیک است به  .................. .

. وابسته بودن به  . فکر کردن درباره       . تکرار کردن        . نشان دادن     
سخت

ما باید بجاي وابستگی کامل به درآمد نفت و گاز، سعی در متنوع کردن اقتصادمان کنیم.  114

. شناسایی کردن . اجتماعی کردن       . متنوع کردن       . هویت      
سخت

کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟  115

. شادى . لذت                  . رفتار                  . لذت\خشنودي                
سخت

اس، جداً باید در مرکز توجه باشد. او از تمام اتفاقات روزانه عکس می گیرد و و آنها را در صفحه اینستاگرامش می گذارد.  116

. ارتباط . توجه              . اضطراري             . جشن             
متوسط

براي مدت طوالنی است دیوید را ندیده ام. آخرین باري که او را دیدم، داشت تالش می کرد کاري در میامی بیابد.  117
به دلیل اینکه در این جمله به زمانی خاص در گذشته اشاره شده که کار دقیقًا در همان لحظه در حال انجام شدن بوده، از گذشته استمراري با فرمول زیر استفاده می کنیم:

متوسط

هند همیشه به  .................. مذهب اش در دنیا معروف بوده است. گفته می شود که در این کشور بیش از  مذهب وجود دارد.  118

) بی نظیري گزینۀ 

) تنوع گزینۀ 

) ارزشمندي گزینۀ 

) تخصص گزینۀ 
متوسط

دانش آموز پرسید: "اگر کسی ارزش هنر را درك نکند، آیا می تواند یک هنرمند موفق شود؟"  119
با توجه به وجود can در ابتداي جمله و if در ابتداي جملۀ دوم متوجه می شویم که با جمله شرطی نوع اول سروکار داریم. قسمت جمله شرط (if) باید به شکل حال ساده بیان شود. با توجه به معنی

جمله، آن را به شکل منفی به کار می بریم.
متوسط

ترجمۀ جمله: «تیم تحقیقاتی آن ها متوجه شد که قبل از سال  ، هفتاد درصد جنگل هاي سوخته به ترکیب قبلی درختانشان برگشتند.»  120

) نامه ) فرهنگ           ) جنگل           ) جزء          
سخت
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