
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید 23 اسفند

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

کدام تساوي نادرست است؟  1

طاعنان مجال وقیعت یابند: سرزنشگران فرصت گمراهی پیدا می کنند

عقیدت ارباب موّدت بدین خصلت ستوده، در مواالت تو صافی تر گردد: با این کار، دوستان به دوستی تو مطمئن تر می شوند.

ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید: با اعتماد دوستان به وفاداري تو افزوده می شود

مطلق و ایمن بازگشت: رها و آسوده بازگشت

آرایه هاي«تلمیح، مجاز، ایهام و جناس همسان» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  2
جز طرف جویبار و می خوش گوار چیست الف) معنی آب زندگی و روضۀ ارم

بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست ب) نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست ج) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است د) گو شمع میارید در این جمع که امشب 

ب، ج، د، الف ب، الف، د، ج الف، ب، د، ج الف، ب، ج، د

آرایه هاي مقابل کدام گزینه تمامًا درست نیست؟  3

شهري ز تو زیر و زبر، هم بی خبر هم باخبر / وي از تو دل صاحب نظر، مستان سالمت می کنند (مجاز- تضاد)

آن جا که یک با خویش نیست، یک مست آن جا بیش نیست / آن جا طریق و کیش نیست مستان سالمت می کنند (نغمۀ حروف - کنایه)

اي نیست کرده هست را بشنو سالم مست را / مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند (تناقض- جناس)

ماه از غمت دو نیم شد، رخساره ها چون سیم شد / قّد الف چون جیم شد وین جیم جامت می کند (تشبیه - استعاره)

کدام یک از نمادهاي زیر نادرست است؟  4

آفتاب: یاد گرفتند که چون آفتاب بی دریغ باشند: بی دریغ بودن و بخشیدن

چراغدان: از شعله / به خاطر روشنایی اش / سپاسگزاري کن / امّا چراغدان راهم / از یاد مبر: زمینه ساز آگاهی

ماه: ماه / روشنی اش را در سراسر آسمان می پراکند / و لّکه هاي سیاهش را نگه می دارد: ایثارگري

کوه: اگر پاي در دامن آري چو کوه / سرت ز آسمان بگذرد در شکوه: استواري

در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟  5
«پرتو آفتاب مانند طال بر امواج دریا می درخشید. نزدیک به یک کیلومتر دور از ساحل یک قایق ماهیگیري به پیش می رفت. هلهله و آواي مرغان دریایی

براي به  دست آوردن غذا طنین افکنده بود.»

سه، پنج چهار، شش چهار، پنج سه، شش

واج هاي موجود در همۀ گزینه ها واجگاه نزدیک به هم دارند به جز  ..................  6

چ، ش ز، خ ب، پ گ و ك

معانی واژه هاي «حوزه، الت، فروغ، مغتنم» در کدام گزینه آمده است؟  7

مرکز تحصیل علوم دینی، تهیدستی، جلوه، باارزش ناحیه، زورگو، روشنی، قیمتی

مرکز تحصیل علوم دانشگاهی، بی چیز، درخشان، غنیمت دان مرکز، فقیر، پرتو، غنیمت شمرده شده

1

سه، پنج

چ، ش

مرکز تحصیل علوم دینی، تهیدستی، جلوه، باارزش

مرکز تحصیل علوم دانشگاهی، بی چیز، درخشان، غنیمت دان
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در کدام ابیات واژة «مرّکب» یافت می شود؟  8
 الف) چو بر شکست صبا زلف عنبر افشانش
 ب) به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه

 پ) در مقامی که به یاد لب او می نوشند 
 ث) شکرانه را که چشم تو روي بتان ندید 

 ث) آن کس که جوینی و گلیمیش به دست است               

 به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش 
 جاي دلهاي عزیز است به هم بر مزنش

 سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش
 ما را به عفو و لطف خداوندگار خویش

 گر زین دو فزون می طلبد آز پرست است

الف، پ، ث ب، ت، ث ب، پ، ث الف، ت، ث

در کدام گزینه، غلط امالیی وجود ندارد؟  9

و الّا طاعنان مجال وقیعت یابند و آن گاه به جّد و رغبت بندهاي ایشان تمام ببرید و مطّوقه و یارانش، مطلق و ایمن باز بازگشتند.

همگنان استخالص یاران را مهم تر از تخلّص خود شناسند و ثواب آن باشد که به طریق تعاون قّوتی کنید.

بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده، در مواالت تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیافزاید.

ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به معونت ایشان از دست صیّاد بجستم.

معنی واژة «برگ» به استثناي گزینۀ  .................. در سایر گزینه ها یکسان است.  10

 ما چرا عاشق برگ و زر قارون باشیم  همچو موسی ز درخت تو حریف نوریم

 چونک در سایه آن سرو گلستان میرم  صدهزاران گل صدبرگ ز خاکم روید

 پی سیب توست اي جان که چو برگ بی قرارم  پی جیب توست این جا همه جیب ها دریده

 مستی کند برگ و ثمر بر چشمه حیوان تو  رقص از تو آموزد شجر پا با تو کوبد شاخ تر

در کدام گزینه نقش دستوري مقابل آن نادرست است؟  11

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه (مسند)  شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

 اي مسلم شرف به کجا می  کنی نگاه؟ (نهاد)  از دور دست ها می رسد آیا کدام پیک؟

 یا ماه بی مالحظه افتاده بین راه (قید)  خورشید بی حفاظ نشسته به روي خاك؟

 آورده، مرگ گرم به آغوش تو پناه (صفت)  لبریز زندگی است نفس هاي آخرت

معنی چند واژه داخل کمانک نادرست است؟  12
خیره سر (بیهوده) – حشم (ثروتمند) – تطاول (گردن کشی) – تازي (مرد عرب) – محضر (دادگاه) ارتفاع – (پیشرفت کشور) – هیون (شتر) – کربت (غم

و اندوه) – غو (بانگ) – حفاظ (نرده) – دیباچه (متن) – روضه (ماتم گرفتن)

4567

در کدام گزینه «صفت» واژه اي مرکب است؟  13

 برآن چهرخندانش گریان شدند  سراسر همه دشت بریان شدند

 که تا او کی آید ز آتش برون  یکی دشت با دیدگان پر ز خون

 ز فرزند و سودابه نیک پی  پر اندیشه شد جان کاووس کی

 ز کردار بد پوزش اندر گرفت  سیاوش را تنگ در بر گرفت

موضوع کدام بیت در مورد سیاووش با بقیه متفاوت است؟  14

 یکی خود زرین نهاده به سر  سیاوش بیامد به پیش پدر

 چنان چون بود ساز و رسم کفن  پراگنده کافور بر خویشتن

 لبی پر ز خنده دلی پر امید  هشیوار با جامه هاي سپید

 که گفتی سمن داشت اندر کنار  چنان آمد اسب و قباي سوار

در کدام گزینه نوع آثار به ترتیب «نثر - نثر - نظم - نظم» است؟  15

تیرانا - در حیاط کوچک پاییز در زندان - شکوه چشمان تو - سانتاماریا سانتاماریا - تیرانا - دري به خانۀ خورشید - در حیاط کوچک پاییز در زندان

روایت سنگرسازان - تیرانا - سانتاماریا - دري به خانۀ خورشید ارمیا - مثل درخت در شب باران - روایت سنگرسازان - شکوه چشمان تو

2

ی نظام جدید 23 اسفند
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

تیرانا - در حیاط کوچک پاییز در زندان - شکوه چشمان تو - سانتاماریا

روایت سنگرسازان - تیرانا - سانتاماریا - دري به خانۀ خورشید
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معنی چند واژه، نادرست است؟  16
(آزرم: حیا) (مایه: توانایی) (تپش: حرارت) (ُکربت: اندوه) (پی: قدم) (دل گسل: نومیدکننده) (ساروان: شتردار) (هیون: قوي هیکل) (حمایل: محافظ)

چهار سه دو یک

معنی چند واژه درست است؟  17
(سیادت: سروري)، (جال: دام و تور)، (دها: زیرك)، (خدو: آب دهان)، (تگ: دویدن)، (مطاوعت: فرمان بر)، (مهملی: سستی)

سه چهار پنج شش

معناي واژه ها در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  به ترتیب درست آمده است.  18

َسر، غو، ادبار: رئیس، خروش، پشت کردن فراخ، تعلیمی، فایق: راحت، نوعی عصاي سبک، پیروز

رایت، ماللت، کافی: درفش، سرزنش، کاردان سو، وقعیت، نژند: دید، سرزنش، اندوهگین

در کدام گزینه، معنی بعضی واژه ها نادرست است؟  19

(جیب: یقه) (نژند: زبون) (راغ: صحرا) (نوند: اسب) (سهم: تیر) (خایب: سخن چین)

(متقارب: همگرا) (مقرون: همراه) (محضر: محل حضور) (هیئت: ظاهر) (گران: عظیم) (فرط: بسیاري)

کدام واژه با کلمات دیگر متناسب نیست؟  20

صولت نفیر غو ُهّرا

21  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلّتعریب: 
 «در گذشته ادباي ما افتخار می کردند که از زبان قرآن براي نوشتن آثار خود استفاده می کنند!»

 فی القدیم اُدباؤنا کان یفتخرون بأنّهم من الّلغۀ القرآنیۀ یستفیدون لکتابۀ آثارهم!  کان اُدباؤنا فی الماضی یفتخرون بأنّهم یستفیدون من لغۀ القرآن لکتابۀ آثارهم! 

 أدیباتنا کانت یفتخرن باالستفادة من الّلغۀ القرآن لکتابۀ آثارهّن فی الماضی!  أهل أدبنا کان یفتخر بأنّهم سیستفیدون من لغۀ قرآن لکتابۀ آثارهم فی القدیم! 

22   عّین الَخطأ وفق ُاسلوب االستثناء:

 لن یکون إّال خاشعًا فی طاعِۀ ربّه! لن أستشیر فی اُموري إّال عاقًال مؤمنًا! لم یبق لنا واجٌب إّال الوفاَء بالُعهود! لم یکن لإلنسان واجٌب إّال االجتهاُد!

ِۀ!»: بی الّذي ُقرونُه کانت ظهَرت کالِفضَّ 23   عین الصحیح فی الترجمۀ :  «کاَن صدیقی ُیَفتُِّش َعن الظَّ

دوستی داشتم که به دنبال آهوي شاخ داري می گشت که شاخش مانند نقره نمایان بود! دوستم آهویی را جست وجو می کرد که شاخ هایش هم چون نقره ظاهر شده بود!

دوست من، آهویی شاخ دار را جست وجو کرده بود که مثل نقره، آشکار شده بود! دوست من، آهویی را تعقیب می کرد که شاخ هایش هم چون نقره اي درخشان بود!

24  َعیِّن اَألصحَّ و اَألدقَّ فی الجواب للتعریب: «از خالل کلمات مختصري که در یکی از آیات شریفه ي قرآن آمده است می فهمیم که آسمان ها و زمین در آغاز پیوسته
بودند سپس جدا شدند!»

نفهم من خالل الکلمات فی اِحدي آیات الشریفۀ من القرآن أّن السماوات و األرض کانت فی البدایۀ ملتصقتین ثّم انفصلت! 

من خالل کلمات وجیزة جاءت فی إحدي آیات القرآن الشریقۀ نفهم أّن السماوات و األرض کانتا فی البدایۀ ملتصقتین ثّم اِْنَفَصَلتا! 

فی أحد آیات شریفۀ جاء فی القرآن نفهم انَّ السماوات واالرض کانتا ملتصقان فی االبتداء ثّم انفصال منهما و هذا یفهم من خاللها 

نفهم من خالل الکلمات المختصرة جاءت فی احدي اآلیات الشریفۀ م القرآن أّن السماء و األرض تکونان فی البدء ملتصقتین ثم تنفصالن!

25  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
«فال َتُکن من الّذین ُیحاولون أن یحصلوا َعلی? منصب و َیْکذبوَن من أجل کسب رضی الّناس!»: پس از کسانی مباش که ..................

تالش می کنند که تا منصبی را به دست آورند و براي حصول خشنودي مردم دروغ بگویند!

براي کسب مقام و جایگاه می کوشند وبراي دست یابی به رضایت دیگران دروغ هم می گویند!

تالششان براي دست پیدا کردن به جایگاهی است و دروغ می گویند تا رضایت مردم حاصل شود!

می کوشند که به جایگاهی دست یابند و به خاطر کسب خشنودي مردم دروغ می گویند!

3

ی نظام جدید 23 اسفند
عموم
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اس!»: پس از کسانی مباش که ..................
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26  عًین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
«کّنا نُحّس أّن الحیاة مع فقدان ُاّمنا الحنون لن َتمّر بنا ِاّال بصعوبۀ کثیرة!»:

حس کرده بودیم که زندگیمان با از دست دادن مادر مهربانمان بر ما نخواهد گذشت جز با سختی فراوان!

حس می کردیم که با از دست دادن مادر مهربانمان زندگیمان فقط با دشواري بسیار می گذرد!

احساسمان این بود که زندگی با از دست دادن مهربانی مادر بر ما جز با دشواري هاي بسیار سپري نخواهد شد!

احساس می کردیم که با از دست دادن مادر مهربانمان زندگی بر ما فقط با سختی بسیار خواهد گذشت!

عیِّن الخطأ فی المفهوم: «الصبر مفتاح الفرج.»  27

راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی. إنَّ الصبر یأتی علی قدر المصیبۀ.  من تبع الصبر تبعه النصر.  المۀ و فی العجلۀ النَّدامۀ. فی التأنّی السَّ

28  عّین الّصحیح فی المحّل اإلعرابّی للکلمات الّتی أشیر إلیها بخّط:
أثیِر ِفی ِدراساِتِهم» «و َقْد بَیَّن ُعَلماَء اللَُّغِۀ الَْعَربیِّۀ َو الْفاِرسیِّۀ أبعاَد هَذا التَّ

فاعل - مضاف إلیه - صفت ? مضاف إلیه - مفعول  مبتدا -  مضاف إلیه - صفت - مفعول - مفعول 

فاعل - صفت - صفت مفعول - مضاف إلیه  فاعل - مضاف إلیه - صفت - مفعول - مضاف إلیه 

29  عّین «کان» فعًال معینًا لصیاغۀ ما یعادل الماضی االستمراّي فی الفارسیۀ:

ۀ فی الّسنۀ الماضیۀ؟   کان الطّالب ینّظفون أیدیهم قبل الّطعام.  أکان عندك خاتم فضَّ

ست مبحث الفاعل قبل دخولی فی الّصّف.  کان باب المنزل مفتوحًا فَدَخل سارق فیه.   کانت مدرّستنا درَّ

30  عّین الخطأ فی معانی األفعال الناقصۀ:

سنا: معّلم به ما درس می داد   کانِت األبواُب ُمغلقًۀ: درها بسته اند  المعلُّم کان ُیدرُّ

 صار وجُه صدیقی أحَمر: صورت دوستم سرخ شد  یکون عندي ألف دوالٍر: من هزار دالر دارم 

31  ما ِهَی العبارة التی َقد ُحِذَف المستثنی منه فیها:

 ما َقرأُت إّال الَمصاِدَر.  ُکلُّ َعیٍن باکَیٌۀ َیوَم القیاَمِۀ إّال َثالَث َأعُیٍن. 

رَك بِاِهللا.  نوب إّال الشِّ اد دراَسته ِفی المدرَسِۀ الّثانویَِّۀ.  َیْغِفُر اُهللا الذَّ  لَْم ُیواِصْل الَعقُّ

32  عّین الفعل الّذي الیعادل «الماضی البسیط» فی الفارسیۀ:

ت ِمن جنبی!  بعُض العلماِء تحّملوا مشاَکل کثیرًة فی حیاِتِهم!   ما َعَرفُت زمیلتی فی الیوم الماضی حین َمرَّ

الب المشاغبون! لِم تلتفتوَن إلی ورائکم فی الصّف؟!   ِإلستماِع کالِم المعّلم حاولت للجلوِس أمام الّصّف!  یا أّیها الطُّ

33   عیَّن األصّح و األدّق فی الجواب للتَّرجمِۀ :
لبۀ مصائب الحیاة ألنهم ما ِاستطاعوأ أن یِقفوا أماَمها»: ل هؤالء الطَّ  «لَم یتحمَّ

این دانشجویان سختی هاي زندگی را تحمل نمی کنند، زیرا آن ها نمی توانند در برابر آن ها بایستند!

اینان دانشجویان هستند که سختی هاي زندگی خود را تحمل نکرده اند، براي اینکه توانایی ایستادن در برابر آن را ندارند!

این دانشجویان مصیبت زندگی را تحمل ننمودند، زیرا نتوانستند در برابر آن ها ایستادگی کنند!

این دانشجویان مصیبت هاي زندگی را تحمل نکرده اند، زیرا نتوانسته اند در مقابل آن ها بایستند!

34  عیِّن الَم األمِر:

 إشترك الّتالمیذ فی الجلسۀ العلمّیۀ لیَتعّلموا الموضوع جیًّدا!  لَتشکیل َفریق ثقافّی فی الجامعۀ ُیحاول کلُّ األساتیذ! 

اهدون لیتذّکروا إنَّ اهللا ُیحّب ُمساعدة اآلخریَن!  ة إخواننا األعّزاء، نُعّود لسانَنا لیَن الکالِم!  المؤمنوَن الزَّ  لَنکسب مودَّ
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حاول کلُّ األساتیذ! 

َساعدة اآلخریَنساعدة اآلخرین!  ساعدة اآلخرین مساعدة اآلخرین ُم
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    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

36  عیِّن الّصحیح حسب الحروف المّتصلۀ باألفعال:

 إّن اهللا ال ینظر إلی صورکم، بل ینظر إلی قلوبکم. (ال الناهیۀ)  ذهبنا إلی المستشفی لُنطعم المرضی قربۀ إلی اهللا. (الم بمعنی «عند») 

 «فمن کان یرجو لقاء ربّه فلیعمل عمًال صالحًا» (الم األمر)  إلهی، ال تعّذبنی فإنّی مقّر باألخطاء الّتی ارتکبت. (ال النافیۀ) 

نتین الماضیتین، ولکن ُاریُد .................. غدًا مع أصدقائی لمشاهدة المباراة!» 37  ما هو المناسب لتکمیل الفراغیِن علی الّترتیب؟ «أنا .................. إلی الملعب منذ السَّ

 لَم أذهب - أن أذهَب  لَن أذهَب - لَم أذهب  لَن أذهَب - أن أذهَب  أن أذهَب - لَم أذهب 

ُر شکُله أبدًا: 38  عّین الفعل الّذي ال َیتغیَّ

قوا أھداَفُھم!  الب ُیحاولوَن أْن ُیَحقِّ  «... حّتی َیحکَم اُهللا بَیَننا َو ھو خیٌر الحاکمیَن»  الطُّ

 اإلنساُن حیَن َیعتِمُد علی اآلخریَن لَْن َینَجَح!  صدیقاتی ال َیسَتِمعَن إلی کالِم َزمیلتھنَّ الُمشاغَبۀ! 

39  عّین فعًال یدلُّ علی الّتحول:

 «قاَل ربِّ إنّی أعوذ بَک أن أسألََک ما لیس لی به ِعلٌم»  کان تأثیر الّلغۀ الفارسیۀ علی العربّیۀ قبل اإلسالم أکَثر من بعده! 

ع المعّلم تالمیذه فی الّصّف إلی االجتهاد فاصبحوا نشیطیَن!  تحّول هذه الّلغۀ لیس بسبب دخول الکلمات الجدیدة فقط!   شجَّ

40  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ:
«ال یفیُد العلم بِال عمٍل به ألّن الّسالح الّذي ال ُیستخدُم لِلقتال ال فائدة لَه!»:

علم بدون عمل  کردن به آن سودي ندارد، زیرا سالحی که براي جنگ به کار گرفته نشود، فایده اي نمی رساند!

بدون عمل به دانش، هیچ سودي در آن نیست، چون اگر از سالح در جنگ استفاده نکنند، نفعی نمی رساند!

علم بی عمل فایده نمی رساند، زیرا سالح هنگامی که در جنگ مورد استفاده واقع نشود، هیچ سودي نخواهد داشت!

دانش بدون عمل به آن، سود نمی رساند، چرا که سالحی که براي نبرد به کار گرفته نمی شود، هیج فایده اي ندارد!

مفهوم بیت «طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم / گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید» با کدام آیۀ مبارکه ارتباط مفهومی دارد؟  41

 «یبدل اهللا سیئاتهم حّسنات»  «التقنطوا من رحمۀ اهللا»  «اّن اهللا یحّب الّتوابین»  «یهدیهم الیه صراطًا مستقیما» 

پیش از ظهور پیرو امام زمان (عج) بودن، یعنی .................. و این موضوع در عبارت .................. تجلّی دارد و از دیدگاه امام صادق (ع)، یاران امام  42
عصر (عج)  .................. .

مراجعه به عالمان دین و تبعیت از آنان- «فللعوام ان یقّلدوه» -  در امانت خیانت نمی کنند

داشتن ایمان خالص و کامل- «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» - استوارتر از صخره ها هستند

داشتن ایمان خالص و کامل- «فللعوام ان یقّلدوه» -  سرشار از یقین هستند

مراجعه به عالمان دین و تبعیت از آنان- «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» - سرشار از یقین هستند

پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند: «براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند  .................. و  .................. »  43

در رزق و روزي آن ها توسعه دهد - عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

احساس رضایت درونی در حاالت ایجاد کند - عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

در رزق و روزي آن ها توسعه دهد - در آن ها سالمت جسمی و روحی به وجود آید.

احساس رضایت درونی در حاالت ایجاد کند - در آن ها سالمت جسمی و روحی به وجود آید.
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پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند: «براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند  .................. و  .................. »  
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تحقیقات نشان می دهد که یکی از راه هاي مبارزه با کژیها و زشتی ها در جامعه  .................. است و کسی که در مقابل دیگران تن به ذلّت می دهد،  44
در  .................. در برابر تمایالت  .................. خویش شکست خورده است. 

 احساس حضور در پیشگاه خداوند – ابتدا – عالی افزایش عزت نفس انسان ها – ابتدا – دانی

 احساس حضصور در پیشگاه خداوند – نهایت – دانی افزایش عزت نفس انسان ها – نهایت – عالی

با توجه به آیۀ شریفۀ  «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأنُْفِسُکْم َأْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ...»  هدف از تشکیل خانواده چیست و نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه  45
است؟

انس با همسر - زن و مرد گرچه در ویژگی هاي انسانی مشترك اند اما خصوصیات جسمانی متفاوت دارند.

انس با همسر - زن و مرد در خصوصیات فطري متفاوت اند ولی هدف یکسان دارند.

رشد اخالقی و معنوي - زن و مرد گرچه در ویژگی هاي انسانی مشترك اند اما خصوصیات جسمانی متفاوت دارند.

رشد اخالقی و معنوي - زن و مرد در خصوصیات فطري متفاوت اند ولی هدف یکسان دارند.

اها»  کدام است؟ تداوم تزکیه مستلزم چه موضوعی است و معناي صحیح آیه «َقد َأفَلَح َمن  َزکَّ  46

براي تداوم یافتن تزکیه تکرار توبه الزم است -  به یقین هر کس خود را پاك کرد، رستگار شد.

براي تداوم تزکیه باید به فرامین خدا عمل کرد - به یقین کسی را که خدا پاك کرد، رستگار شد.

براي تداوم تزکیه باید به فرامین خدا عمل کرد - به یقین هر کس خود را پاك کرد، رستگار شد.

براي تداوم یافتن تزکیه تکرار توبه الزم است -  به یقین کسی را که خدا پاك کرد، رستگار شد.

بیت «مقیم حلقۀ ذکر است دل، بدان امید / که حلقه اي ز سر زلف یار بگشاید» دربارة کدام دسته از افراد است؟  47

گناهکاري که با عادت به گناه و القائات شیطان، از رحمت الهی مأیوس شده است. گناهکاري که شیطان او را گام به گام و آهسته آهسته به سمت گناه می کشاند.

گناهکاري که متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند. گناهکاري که واقعًا توبه کند و نادم و پشیمان شود و خداوند توبه اش را بپذیرد.

اگر گفته شد که «پیامبر براي رفع تبعیض طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی می کوشیدند و تالش می کردند تا براي همه به یک میزان امکان کسب علم  48
ایجاد شود»، مقصود کدام آیه است؟  

ُر اُولُوا اَاللباِب  َمن آَمَن بِاِهللا َو الَیوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا َفَلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم...  ُقل َهل یسَتوي الَّذیَن یعَلموَن َو الَّذیَن ال َیعَلموَن اِنَّما َیَتَذکَّ

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان لَِیقوَم النُّاس... یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعو اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ

با عنایت به اهتمام تمدن اسالمی به علم آموزي، بگویید که چه عواملی در صدر اسالم سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست؟   49

نزول تدریجی آیات قرآن و دعوت مکرر آن به خردورزي از یک طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا از طرف دیگر

اشتیاق مردم تازه مسلمان به یادگیري معارف بلند دین اسالم از یک سو و توجه قرآن به کسب علم از سوي دیگر

اهتمام و دعوت پیامبر از زنان و مردان براي کسب علم از یک سو و عطش مسلمین براي گذر از جاهلیت از سوي دیگر

آفات خرافه گرایی و صدمات آن به مردم مسلمان از یک سو و دعوت قرآن به تفکر و ترك عادات جاهلی از سوي دیگر

کدام یک از موارد زیر در موضوع تسویف (که از نیرنگ هاي شیطان براي دوري انسان از توبه است) به نکتۀ صحیحی اشاره نمی کند؟  50

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

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

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

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

حکم دادن جایزه توسط سازمان ها، نهادها و افراد به ورزشکاران و ایجاد پایگاه هاي اینترنتی در فضاي مجازي به منظور اشاعۀ فرهنگ و معارف  51
اسالمی و مقابله با اندیشه هاي کفرآمیز و ابتذال اخالقی به ترتیب چیست؟

واجب کفایی - واجب کفایی جایز - مستحب و در مواردي واجب

جایز - واجب کفایی واجب کفایی - مستحب و در مواردي واجب

عبارت شریفۀ  «قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و ِاثُمُهما اکبر من نفعهما» براي کدام دو گناه کبیره آورده شده است؟  52

زنا و غیبت زنا و خمر میسر و زنا خمر و میسر
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حکم دادن جایزه توسط سازمان ها، نهادها و افراد به ورزشکاران و ایجاد پایگاه هاي اینترنتی در فضاي مجازي به منظور اشاعۀ فرهنگ و معارف  

براي کدام دو گناه کبیره آورده شده است؟

زنا و غیبت
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عبارت شریفۀ  «لینفروا کافًّۀ فلو ال نفر من کّل فرقٍۀ منهم»  در مورد چه کسانی است و دربارة چه موضوعی است؟  53

 «المّتقین» - «لیتفّقهوا فی الّدین»  «المؤمنون» - «لیتفّقهوا فی الّدین»  «المؤمنون» - «اذا رجعوا الیهم»  «المّتقین» - «اذا رجعوا الیهم» 

«تحول عظیم پیامبر (ص) با گفتار و رفتار خویش» و «اقدام مهم ایشان در راستاي نفی حکومت طواغیت» به ترتیب به کدام یک از معیار هاي جامعۀ  54
مورد نظر اسالم اشاره دارد؟

 «قل هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین الیعلمون» - «یا اّیها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول» 

 «و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا» - «و اهللا الیهدي القوم الّظالمین» 

 «قل هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین الیعلمون» - «و اهللا الیهدي القوم الّظالمین» 

 «و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا» - «یا اّیها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول» 

این گفتار بنی اسرائیل خطاب به حضرت موسی که گفتند: «تو و پروردگارت بجنگید، ما این جا می نشینیم»، نشان دهنده نبود کدام یک از مسئولیت   55
هاي منتظر در آن ها بود و حضرت علی (ع) راجع به کدام مسئولیت منتظران می فرمایند: «امام با این شرط با آنان بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند،

پاکدامن باشند...»؟

تقویت معرفت، ایمان و محبت به امام - ایجاد آمادگی در خود و جامعه تقویت معرفت، ایمان و محبت به امام - تقویت معرفت، ایمان و محبت به امام

ایجاد آمادگی در خود و جامعه - ایجاد آمادگی در خود و جامعه ایجاد آمادگی در خود و جامعه - تقویت معرفت، ایمان و محبت به امام

پذیرفته شدن ولی فقیه توسط مردم و خداوند (دین)، به ترتیب با عنوان .................. و .................. شناخته می شود و «پایداري در مقابل تهدید ها»  56
به کدام یک از شرایط ولی فقیه اشاره دارد؟

مقبولیت - مشروعیت - مدیر و مدبر بودن مشروعیت - مقبولیت - مدیر و مدبر بودن

مقبولیت - مشروعیت - شجاعت و قدرت روحی داشتن مشروعیت - مقبولیت - شجاعت و قدرت روحی داشتن

کدام مورد از وظایف رهبر جامعۀ اسالمی یا ولی فقیه است؟  57

اولویت  دادن به اهداف اجتماعی و سیاسی استقامت و پایداري در برابر مشکالت

حفظ استقالل کشور و جلوگیري از نفوذ بیگانگان افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی

با تحقق کدام مسئولیت، رهبر جامعه همۀ افراد را پشتیبان خود یافته و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی با سهولت انجام خواهد شد؟  58

پایداري و استقامت در برابر مشکالت افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی مشارکت در نظارت همگانی وحدت و همبستگی اجتماعی

مرجع تقلید عالوه بر تخصص در فقه باید داراي چه شرایطی باشد تا مشروعیت پیدا کند و در غیر این صورت پیروي از دستورات وي چه حکمی  59
دارد؟

عادل بوده، حریص به دنیا نباشد - بنا به احتیاط جایز نیست. باتقوا، عادل و زمان شناس باشد - بنا به احتیاط جایز نیست.

باتقوا، عادل و زمان شناس باشد - حرام است. عادل بوده، حریص به دنیا نباشد - حرام است.

ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده و شرع، مصداقی از انحرافات بیان شده در کدام عبارت قرآنی است؟  60

ِ َأْنَداًدا»   «َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ

َئٍۀ بِِمْثِلَها َوَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ»  یَِّئاِت َجَزاُء َسیِّ  «َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ

 «ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم َکِبیٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْکَبُر ِمْن نَْفِعِهَما» 

ُسُل ? َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقابُِکْم»  ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ  «َوَما ُمَحمَّ

61  Do you have time to look at some pictures  .................. you leave?

when before unless if

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

had gone went were going are going
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61  Do you have time to look at some pictures  .................. you leave?61  Do you have time to look at some pictures  .................. you leave?61  Do you have time to look at some pictures  .................. you leave?

when

62  If the weather is good, we  .................. to have a picnic tomorrow.62  If the weather is good, we  .................. to have a picnic tomorrow.62  If the weather is good, we  .................. to have a picnic tomorrow.

had gone
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63  Which of the following sentences is grammatically wrong?

I'm not quite ready yet. Would you mind waiting a little longer?

We decided not going out because of the weather. 

If you go right at the end of this street, you'll see a bank on your left.

She became happy to see her classmate after ten years.

64  Sometimes, you become calmer when you  .................. your feelings with a close friend.

refer share socialize recognize

65  The new product is available in various color  .................. to suit all tastes.

achievements agreements proportions combinations

66  Did you know that the koala is  .................. to Australia? You cannot find them anywhere else on
the planet.

valuable confident unique harmful 

67  Scientists are quite  .................. that they will find a drug for cancer in the near future.

popular serious unknown certain 

68  Every living thing has its place in nature, and ecology is the study of how things live in relation to
their .................. .

surroundings circumstances familiarity accessibility

69  TV .................. have become one of the most effective, most successful, and most popular
methods of selling products.

programs channels prices commercials

70  Some babies are unable to .................. the sugar lactose, which is in cow's milk formulas.

convert consume digest absorb

71  When I arrived home, I realized that someone .................. all of my furniture. 

had stolen has steal have steal stole

72  Before we .................. our homework, we .................. some sandwiches. 

had done – prepared did – had prepared did – prepared have done – prepared

73  Which sentence is a passive voices with modals?

A talk on teamwork may be given by our Training Manager.

A talk on teamwork may be give by our Training Manager.   

A talk on teamwork may be giving by our Training Manager.

A talk on teamwork may be gives by our Training Manager.

74  He was careful to keep out of  ..................  because he had not obeyed the traffic rules when the
traffic light was red.

vision sight effect sense

75  The people .................. in the bank were very frightened.

whose were that to were which were who were
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A talk on teamwork may be giving by our Training Manager.

A talk on teamwork may be gives by our Training Manager.

74  He was careful to keep out of  ..................  because he had not obeyed the traffic rules when the74  He was careful to keep out of  ..................  because he had not obeyed the traffic rules when the74  He was careful to keep out of  ..................  because he had not obeyed the traffic rules when the
traffic light was red.

vision

75  The people .................. in the bank were very frightened.75  The people .................. in the bank were very frightened.75  The people .................. in the bank were very frightened.

whose were
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76  Needless to say, it will be much more helpful, and of course quite pleasing,    ..................   English
Literature if you  ..................  your PhD in one of the world’s top universities.

to study /start studying / will start to study / started studied / start

77  The supply of the goods is lower than the  ..................  existing for it; that is why the prices are so
high.

bill  cost  demand  discount 

78  With children, it is important to ……………… the right balance between love and discipline.

interview narrate achieve disappear

79  We were looking forward to seeing the pyramids, which was promised to be the ……………… of our
trip.

heaven agreement inspiration highlight

80  Before race, every horse ……………… to check if it is in good condition.

must examined must examine must be examined be examined
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طاعنان: طعنه زنندگان، سرزنش گران.  1
وقیعت: سرزنش.

متوسط
- کامل تلمیح (بیت«الف» ): اشاره به داستان خضر پیامبر (ع) و آب حیات / مجاز (بیت«ب» ):«سر» در مصراع دوم، مجاز از وجود انسان / ایهام (بیت«د» ): تمام:   2

- بس است. است. 
جناس همسان (بیت«ج» ): سر (قصد)، سر (عضو بدن)

سخت
« دست، هست و مست » جناس ناقص اختالفی (ناهمسان) دارند، اما تناقض در بیت به کار نرفته است.  3

بررسی سایر گزینه ها:

»: مجاز: شهر  مردم شهر / تضاد: « زیر » و « زبر » و « بی خبر » و « باخبر » گزینۀ «

»: نغمۀ حروف:  تکرار واج هاي « س، ش، ي » / کنایه:« با خویش نبودن » کنایه از « هوشیار نبودن، مست بودن » گزینۀ «

»: « رخساره ها به سیم (نقره) » و « قّد الف به حرف جیم » تشبیه شده است. / استعاره: دو نیم شدن ماه از غم (تشخیص) و هر تشخیص استعاره نیز محسوب می شود. « جیم » استعاره از « گزینۀ «
قد خمیده » 

سخت
کوه در این بیت بوستان سعدي نماد گوشه نشینی و سکوت است نه استواري!  4

سخت
- مرغان دریایی - یک قایق  - یک کیلومتر  ترکیب هاي وصفی:   5

- به دست آوردِن غذا - آواي مرغان  - هلهلۀ مرغان  - قایق ماهیگیري  - امواج دریا  - پرتو آفتاب  ترکیب هاي اضافی: 
سخت

 6
متوسط

معناي کامل واژه ها:   7
حوزه: مرکز، ناحیه، مرکز تحصیل علوم دینی

الت: فقیر، تهیدست (تهیدستی، فقر)
فروغ: روشنی، جلوة پرتو

مغتنم: باارزش، غنیمت شمرده شده
سخت

الف) عنبرافشان        پ) خویشتن        ث) آز پرست  8
سخت

در گزینۀ  غلط امالیی یافت نمی شود.  9
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ  ): ثواب  صواب (به معنی ُدرست)

گزینۀ  ): بیافزاید  بیفزاید (غلط رسم الخطی)

گزینۀ  ): بگذارند  بگزارند (به معنی ادا کنند و برپا دارند)
متوسط

در گزینۀ  به معنی برگ و توشه است.  10
در سایر گزینه ها:

: برگ درختان.  و  و 
سخت

گرم ← گرم در این گزینه قید است نه صفت.  11
مرگ به سرعت ( با اشتیاق) به تو پناه آورده است.

متوسط
معنی کلمات نادرست : خیره  سر   گستاخ و بی شرم  12

حشم  زیردستان  و خویشان و غالمان فرمانروا

ارتفاع مملکت  درآمد و عایدات دولت

دیباچه  مقدمه متن

روضه  باغ و گلزار

محضر  محل حضور، استشهاد نامه
سخت

1

2

1

2

4

123

123456

1

2

3

4

1

432
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نیک پی   صفت مرکب است.  13
متوسط

گزینۀ    به سالمتی سیاوش در گذر از آتش اشاره دارد.  14

در سایر گزینه ها  و  و    به آماده شدن سیاوش براي گذر از آتش اشاره دارد.
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  15

) نثر - نظم - نظم - نثر

) نثر - نظم - نثر - نظم

) نثر - نثر - نثر - نظم
متوسط

معنی درست واژها:  16
هیون شتر، به ویژه شتر قوي هیکل و درشت اندام

متوسط
معناي پنج واژه درست آمده است.  17

واژه هایی که معنایشان اشتباه نوشته شده است:
دها: زیرکی/ مطاوعت: فرمانبري

سخت
ماللت: آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدن/ مالمت: سرزنش  18

متوسط
معناي صحیح واژگان:  19

سهم: ترس
خایب: بی بهره

متوسط
) که در معناي هیبت، شکوه و جالل است. تمام واژگان در معناي فریاد زدن، فریاد کشیدن و آواز دادن و... می باشند به جز گزینۀ (  20

سخت
در گزینه  کان - «القرآنیۀ» ، در گزینه ي  کاَنت - «اللغۀ» باید بدون ال بیاید چون مضاف است و باید جمع باشد.  21

در گزینه  کاَن َیفَتِخُر از موارد نادرست است.
سخت

22  زیرا نقش هاي جمله، قبِل الّا کامل است پس مستثنی، مفّرغ نیست و باید منصوب باشد. 
لَم  یُکن،           لِالنسان                  واجٌب                   الّا االجتهاد 

از افعال       خبر مقدِم یُکن          اسم مؤّخِر لَم یُکن
 ناقصه (از نوع شبه جمله) 

سخت
«صدیقی»: دوستم، دوست من/ «کاَن.... یَُفتُِّش عن»: .... جست وجو می کرد که ماضی استمراري است، به دنبال ..... می  گشت/ «الظَّبی الّذي»: آهویی را که/ «قرونه»:  23

شاخه هایش/ «کاَنَت َظَهَرت»: ظاهر شده بود (ماضی بعید)/ «َکالِفضَِّۀ»: هم چون نقره
متوسط

«از خالل»: من خالل / «کلمات مختصري»: کلمات وجیزة / «که آمده است»: جاءت / «در یکی از آیات شریفه ي قرآن»: فی احدي آیات القرآن الشریفۀ /  24
«می فهمیم»: نفهم / «که»: أّن / «آسمان ها»: الّسماوات / «در آغاز»: فی البدایۀ، فی البدء، فی االبتداء / «بودند»: کانتا / «پیوسته»: ملتصقتیِن / «سپس»: ثّم / «جدا شدند»: انفصلتا

تشریح گزینه هاي دیگر

»: «آیات - کانت - انفصلت» نادرست اند. گزینه ي «

»: «آیات - جاء - ملتصقان - یفهم» نادرست اند.  گزینه ي «

»: «السماء - تکونان - تنفصالن» نادرست اند. گزینه ي «
متوسط

«فال َتُکن من الّذین»: پس از کسانی مباش که / «یُحاولون أن....»: می کوشند که ..../ «یحصلوا علی منصب»: به جایگاهی دست یابند / «یکذبون»: دروغ می گویند /  25
«من أجل»: به خاطر / «کسب رضی النّاس»: کسب خشنودي مردم.

متوسط
ُکنّا نُِحسُّ: فعل ماضی استمراري است، بنابراین  گزینه ي  و  نادرست است. «لَْن َتُمّر» مستقبل منفی است «نخواهد گذشت»  26

«کنّا نُحّس»: احساس می کردیم/ «أّن»: که/ «الحیاة»: زندگی/ «مع فقدان»: با از دست دادن/ «اُمّنا الحنون»: مادر مهربانمان/ «لن تمّر بنا إلّا ...»: فقط ... بر ما خواهد گذشت/ «بصعوبۀ کثیرة»: با سختی
بسیار

متوسط
» این است که «صبر به اندازه مصیبت می آید.» و مفهوم آن این است که «خداوند مصیبت را به اندازة صبر و طاقت می دهد.» و این مفهوم با «الّصبر معناي گزینۀ «  27

مفتاح الفرج» (صبر کلید گشایش است.) تناسب ندارد.

»: «سالمتی در تأمّل و پشیمانی در عجله کردن است.» که با مفهوم عبارت سؤال تناسب دارد. گزینۀ «

»: «هرکس از صبیر و شکیبایی پیروي کند پیروزي به دنبال او می آید.» که با مفهوم عبارت صورت سؤال تناسب دارد. گزینۀ «

»: با مفهوم عبارت داده شده تناسب دارد. گزینۀ «
سخت

4

321

2

3

4

4

13

4

1

3

4

213

4

1

2

3
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» مستقبل منفی است «نخواهد گذشت»
ا ...»: فقط ... بر ما خواهد گذشت/ «بصعوبۀ کثیرة»: با سختی

» این است که «صبر به اندازه مصیبت می آید.» و مفهوم آن این است که «خداوند مصیبت را به اندازة صبر و طاقت می دهد.» و این مفهوم با «الصبر » این است که «صبر به اندازه مصیبت می آید.» و مفهوم آن این است که «خداوند مصیبت را به اندازة صبر و طاقت می دهد.» و این مفهوم با «الصبرمعناي گزینۀ « » این است که «صبر به اندازه مصیبت می آید.» و مفهوم آن این است که «خداوند مصیبت را به اندازة صبر و طاقت می دهد.» و این مفهوم با «الّصبرمعناي گزینۀ « ّمعناي گزینۀ «
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 28
متوسط

«کان» ... ینّظفون»: تمیز می کردند.  29
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: در این گزینه فعل (کان) به معناي «داشت» است؛ زیرا با (عند) به کار رفته است. گزینۀ «

»: در این گزینه (کان) چون با فعل ماضی به کار رفته است به معناي ماضی بعید فارسی است. (معلّم ما مبحث «فاعل» را پیش از ورود من به کالس درس داده بود.) گزینۀ «

»: در این گزینه فعل (کان) معناي (بود) دارد: (دِر منزل باز بود پس دزدي در آن داخل شد.) گزینۀ «
متوسط

چون معناي «کانت»، «بود» است ترجمۀ درست این گزینه به صورت «درها بسته بودند» درست است.  30
توجه: کان + اسم فاعل: ماضی بعید

» معناي «یکون عندي»، «دارم» است. » معناي فعل «صاَر»، «شد» و در گزینۀ « »: زمان فعل «ماضی استمراري»، در گزینۀ « در گزینۀ «
متوسط

ترجمه و بررسی گزینۀ درست: جز منابع را نخواندم.  31
جمله با فعل منفی شروع شده است و مستثنی منه «شیئًا» حذف شده است بنابراین اسلوب حصر و اختصاص به کار گرفته شده است.

ترجمۀ سایر گزینه ها:

: هر چشمی روز قیامت گریان است جز سه چشم. گزینۀ 

: عقّاد درس خواندنش را در دبیرستان ادامه نداد. گزینۀ 

: خداوند گناهان را می آمرزد جز شرك به خداوند. گزینۀ 

، الذنوب» حذف نشده است. ) مستثنی منه «ُکلُّ در گزینۀ ( و 

و در گزینۀ  اسلوب استثناء یا حصر وجود ندارد.
سخت

«لَِم» اسم استفهام مخفّف از «لماذا» است که زمان فعل را تغییري نمی دهد.  32
تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: «ما عرفُت» و «مرَّت» ماضی ساده هستند. گزینۀ «

»: «َتحّملوا» ماضی ساده است. گزینۀ «

»: «حاولت» ماضی ساده است.  گزینۀ «
سخت

 33

) سختی ها - تحمل نمی کنند - نمی توانند نادرست است. گزینۀ 

) اینان - توانایی ندارند نادرست است( و دو کلمه هستند و خود اضافه است.) گزینۀ 

) مصیبت نادرست است. گزینۀ 
متوسط

»، فعل أمر است و به صورت باید ترجمه می گردد و در گزینه هاي اگر حرف «ل» با مضارع بیاید، به صورت امر یا مضارع التزامی ترجمه می شود که در گزینۀ «  34
دیگر مضارع التزامی است و به صورت تا، تا اینکه ترجمه می گردد.

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 (  35

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 «

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

تشریح گزینه هاي دیگر:  36

»: ال نفی است. خداوند به صورت هاي شما نمی نگرد؛ بلکه به قلب هایتان نگاه می کند. گزینۀ «

»: «لُِنْطِعَم» از حروف ناصبه است. «رفتیم به بیمارستان تا به بیماران غذا بدهیم؛ به خاطر نزدیکی به خدا» گزینۀ «

»: «ال» نهی است. «خدایا مرا عذاب مکن». گزینۀ «
متوسط

«ِمنذ السَّنتین الماضیتین» به گذشته اشاره می کند و «أن» معناي فعل مضارع را به مضارع التزامی تبدیل می کند.  37
سخت

صورت سؤال فعلی را می خواهد که شکلش هرگز تغییر نمی کند، همانطور که در کتاب درسی گفته شده، برخی حروف اگر بر سر فعل مضارع بیایند معنا و شکل  38

» (فعل «ال َیسَتِمعَن») پاسخ است. آن را تغییر می دهند، به جز ساخت هایی مانند َیفَعلَن و َتفَعلَن (جمع مؤنث)؛ بنابراین گزینۀ «
سخت

صورت سؤال، فعلی را می خواهد که بر «تحّول و دگرگونی» داللت داشته باشد.   39

»، فعل «أصَبحوا: شدند، گردیدند» یکی از افعال ناقصه و داراي معناي تحّول است. در گزینۀ «
تشریح سایر گزینه ها:

»: «لیَس: نیست» معناي تحّول ندارد. گزینۀ «
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»: «کاَن: بود» معناي تحّول ندارد.  گزینۀ «

»: دقت کنید «َتَحوُّل» یک مصدر (اسم) است و اصًال فعل نیست.  گزینۀ «
سخت

) / «ألّن»: چرا که، زیرا، چون / «الّسالح الّذي»: سالحی که (رد ) / «بال عمِل به»: بدون عمل به آن (رد گزینۀ  «الیُفید»: سود نمی رساند (رد گزینه هاي  و   40

) / «ال فائدة له»: هیچ فایده اي ندارد (اسلوب «ال» نفی  جنس، ) / «للقتال»: براي نبرد، براي جنگ (رد گزینه هاي  و  ) / «ال یُستخدم»: به کار گرفته نمی شود (رد گزینه هاي  و  گزینه هاي  و 

( رد گزینه هاي  و 
سخت

این شعر بیانگر این است که نباید از کرامت و رحمت خداوند مأیوس شد چرا که شیطان می خواهد انسان را از رحمت خداوند نا امید کند. عبارت قرآنی «ال تفنطوا  41
ِمن رحمۀ اهللا» بیانگر این است که نباید از رحمت الهی نا امید شد.

متوسط
در دورة غیبت بنا به فرمان امام زمان (ع) و به نیابت از ایشان فقیهان واجد شرایط دو مسئولیت مرجعیت دینی و رهبري و والیت را بر عهده دارند و پیرو امام  42

زمان بودن در عصر غیبت مبنی بر مراجعه به عالمان دین و تبعیت از آن ها می باشد و در حدیث امام زمان (عج): "«و اما الحوارث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا ...» تجلی دارد.
امام صادق (ع): یاران مهدي (ع) مردمانی مقاوم، سرشار از یقین به خدا و استوارتر از صخره ها هستند؛ اگر به کوه ها روي آورند، آن ها را متالشی می کنند.

سخت
پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند: «براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند در رزق و روزي آن ها توسعه دهد و عفاف و غیرت آن ها را  43

زیاد گرداند.»
متوسط

تحقیقات نشان می دهد که یکی از راه هاي مبارزه با کژي ها و زشتی ها در جامعه، افزایش عزت نفس انسان ها است و کسی که در مقابل دیگران تن به ذلّت  44
می دهد، ابتدا در برابر تمایالت دانی (پست) خویش شکست خورده است.

متوسط
آیۀ  «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ...»  بیانگر انس با همسر است و زن و مرد گرچه در ویژگی هاي انسانی مشترك اند اما خصوصیات جسمانی  45

متفاوتی دارند.
سخت

به یقین هر کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد. تزکیه نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاك شود. این کار با توبه از گناهان آغاز می شود؛ اما  46
براي تداوم پاك ماندن جان و دل انسان، می بایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده است عمل نمود.

سخت
آدمی هر قدر هم که بد باشد، اگر واقعا توبه کند و نادم و پشیمان شود، حتمًا خداوند توبه اش را می پذیرد و این بیت بیانگر ناامیدن نشدن از رحمت الهی است.  47

متوسط
مسئله اي که بیان شده، مربوط به معیار عدالت در تمدن اسالمی است که آیۀ مربوط به آن عبارت است از:  َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان ِلَیقوَم  48

النُّاسِب الِقْسِط.
سخت

دعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خردورزي در جاي جاي این کتاب آسمانی مشاهده می شود. نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي  49
و دانش از یک طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا از طرف دیگر، سّد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت.

سخت
انسان هر وقت به سوي خدا بازگردد، خدا او را قبول خواهد کرد.  50

سخت
- دادن جایزه توسط سازمان ها، نهادها و افراد به ورزشکاران جایزه است. ایجاد پایگاه هاي اینترنتی و شبکه هاي اجتماعی در فضاي مجازي به منظور اشاعۀ  51

فرهنگ و معارف اسالمی مستحب و در مواردي واجب است.
متوسط

خداوند در آیۀ   سورة بقره می فرماید:  «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما ِاثٌم کبیٌر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما».   52
متوسط

آیۀ شریفه می فرماید:  «و ما کان المؤمنون لینفروا کافًّۀ فلو ال نفر من کّل فرقٍۀ منهم طائفٌۀ لیتفّقهوا فی الّدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعّلهم یحذرون »  ؛ «و نمی شود که  53
مؤمنان، همگی (براي 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».
متوسط

 54
رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن پدیدآورد ( و من آیاته ان ... ) رسول خدا (ص) به جاي حکومت ستمگران و طاغوتیان، والیت الهی را حاکم کرد و

نظام اجتماعی بر پایۀ قوانین الهی بنا نهاد ( یا ایّها الّذین آمنوا ... ).
سخت

هر دو مورد مربوط به «ایجاد آمادگی در خود و جامعه» از مسئولیت هاي منتظران حضرت مهدي (عج) است.  55
سخت

حکومت و رهبري فقیهی که شرایط ولی فقیه را داشته باشد، مشروع است؛ یعنی دین به او اجازة رهبري مردم را داده است. عالوه بر این ولی فقیه باید از جانب  56
مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند و به پیش ببرد.

پایداري در مقابل تهدید ها  شجاعت و قدرت روحی داشتن
متوسط

یکی از وظایف رهبر که از قرآن کریم و روایات و سیرة معصومین (ع) به دست می آید، عبارت است از: حفظ استقالل کشور و جلوگیري از نفوذ بیگانگان (گزینه   57
هاي دیگر از وظایف مردم است).

سخت
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با انجام مشارکت در انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت همگانی، رهبر جامعه افراد را پشتیبان خود می یابد و هدایت جامعه به سمت وظایف  58
اسالمی براي رهبر جامعه آسان تر می گردد.

متوسط

- اعلم - زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیاز هاي روز، به دست آورد.  - عادل باشد   - با تقوا باشد   شرایط مرجع تقلید عبارت است از:   59
باشد؛ یعنی از میان فقها از همه عالمتر باشد. فقیهی که این شرایط را دارد، مشروعیت دارد؛ وگرنه پیروي از دستورات او حرام است.

متوسط
ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ رایج شدن ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع (زنا)، نوعی بازگشت به جاهلیت است قرآن کریم در آیۀ « َوَما ُمَحمَّ  60
ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُکْم : و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگري بودند، پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته (و آیین پیشین خود) باز نمی گردید،» به خطر بازگشت

به جاهلیت هشدار می دهد.
سخت

وقت دارید قبل از این که بروید، نگاهی به چند تا عکس بیاندازید؟  61
کلمه before به معنی قبل از این که به کار می رود و جمله بعد از آن به شکل ساده است.

سخت
اگر هوا خوب باشد، فردا پیک نیک خواهیم داشت.  62

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

بعد از فعل decide فعل به شکل مصدر با to  به کار می رود. البته چون فعل دوم منفی است از not to استفاده می  کنیم.  63
We decided not to go out because of the weather.

سخت
گاهی اوقات، وقتی احساسات خود را با یک دوست نزدیک به اشتراك می گذاري، آرامتر می شوي.   64

. تشخیص دادن . اجتماعی کردن        . به اشتراك گذاشتن        . مراجعه کردن     
متوسط

محصول جدید، براي اینکه مناسب تمام سلیقه ها باشد، در ترکیب رنگهاي متنوع موجود است.  65

. ترکیب . بخش، قسمت        . توافق       . موفقیت     
متوسط

آیا می دانستی که کواال حیوان منحصر به استرالیا است؟ شما نمی توانید آنها را در هیچ جاي دیگر در زمین بیابید.  66

. مضر . منحصر به فرد       . اعتماد به نفس       . باارزش     
سخت

دانشمندان کامًال مطمئن هستند که در آینده  اي نزدیک دارویی براي سرطان می  یابند.   67

) مطمئن ) ناشناخته         ) جدي         ) مشهور        
متوسط

هر موجود زنده در طبیعت جاي خودش را دارد و بوم شناسی دانشی است که زندگی موجودات و رابطه با اطرافشان را مطالعه می کند.  68

. اطراف

. موقعیت ها، شرایط

. شباهت

. دسترسی
سخت

تبلیغات تلویزیونی یکی از مؤثرترین، موفق ترین و محبوب ترین روش هاي فروش محصوالت شده است.  69

. برنامه ها

. کانال ها

. قیمت ها

. تبلیغات
سخت

برخی از نوزادان قادر به هضم الکتوز قند نیستند که در فرمول هاي شیر گاو وجود دارد.   70

- جذب کردن  - مصرف کردن           - تبدیل کردن          
متوسط

وقتی وارد خانه شدم، متوجه شدم که همۀ مبلمان من به سرقت رفته بود.  71

when+گذشته ساده + ماضی بعید 
متوسط

72  قبل از اینکه ما تکایف مان را انجام بدیم، ما چند ساندویچ آماده کرده بودیم.
متوسط

صحبت در مورد کار گروهی ممکن است توسط مدیر آموزش ما داده شود.  73

 ساختار مجهول افعال مدال : قسمت سوم فعل  be   افعال مدال
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او مراقب بود که (توسط پلیس) دیده نشود به خاطر این که وقتی چراغ قرمز بود از قوانین ترافیک پیروي نکرده بود.  74

) بصیرت، دید، چشم انداز گزینۀ 

) دیدن، رویت کردن گزینۀ 

) تأثیر گزینۀ 

) حس گزینۀ 
متوسط

افرادي که در این بانک بودند خیلی ترسیده بودند.  75
سخت

ترجمۀ جملۀ: «نیازي به گفتن نیست، مطالعۀ ادبیات انگلیسی به مراتب مفیدتر و البته کامًال خوشایند خواهد بود، اگر شما در یکی از دانشگاه هاي عالی جهان دورة  76
دکتري تان را آغاز کنید.»

نکتۀ مهم درسی:

» را این سؤال ترکیبی از جمله هاي شرطی نوع اول و کاربرد مصدر به همراه صفت است. می دانید که بعد از صفت باید از فعل همراه با 'to' استفاده کنیم. با این توضیح به راحتی دو گزینۀ « و 

» استفاده کرد. حذف می کنیم. از طرفی در جمله هاي شرطی نوع اول، بعد از 'if' باید از حال ساده؛ یعنی گزینۀ «
متوسط

ترجمۀ جملۀ: «عرضه کاال پائین تر از تقاضاي موجود براي آن است؛ به این دلیل است که قیمت ها خیلی باال هستند.»  77

) صورت حساب گزینۀ 

) هزینه  گزینۀ 

) تقاضا  گزینۀ 

) تخفیف  گزینۀ 
متوسط

در برخورد با کودکان، مهم است که به تعادل صحیحی بین عشق و انضباط دست یابیم.  78

) ناپدید شدن ) دست یافتن                       ) نقل کردن          ) مصاحبه کردن         
سخت

ما منتظر بودیم تا اهرام را که قرار بود اوِج سفرمان باشند، ببینیم.     79

) اوج ) الهام                                    ) توافق                       ) آسمان                      
سخت

قبل از مسابقه، هر اسب باید معاینه شود بررسی شود که در وضعیت خوبی قرار دارد.  80
.(should/may/must + be + P.P) یادآوري: ساختار فعل مجهول در هنگام استفاده از افعال کمی حالت به این شکل است

سخت

1

2

3

4

24

1

1

2

3

4

1234

1234

15

ی نظام جدید 23 اسفند
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
www.alirezaafshar.org



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  

41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  

61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  

16

www.alirezaafshar.org




