
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی قدیم جامع تالیفی پایه

زمان برگزاري: 100 دقیقه

تعداد سوال: 120

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

در کدام بیت، اسلوب معادله، به کار نرفته است؟  1

که غیر شمع، گلی هیچ کس به سر نزنددر این بهار چنان روزگار افسرده است 

پیش ره نتوان گرفتن لشکر بشکسته راالزم پیري است صائب، برگ ریزاِن حواس  

از کاسۀ شکسته نخیزد صدا درستحسن بیان مجوي ز ما دل شکستگان 

پستۀ بی مغز چون لب واکند رسوا شودبی کمالی هاي انسان از سخن پیدا شود 

عبارت  «ازعارفان مشهور قرن هفتم که در قونیه با مولوي مالقات داشته است و عالوه بر نویسندگی شعر هم می سروده به خصوص به سبک  2
سنایی گرایش فراوانی داشته است» معرف کیست؟

عّطار نیشابوري نجم الدین رازي جنید بغدادي شمس تبریزي

مفهوم دو بیت  «دو قدم بیش نیست این همه راه            راه نزدیک شد سخن کوتاه       3
                     یک قدم بر سر وجود نهی                وان دگر در بر ودود نهی» با کدام بیت متناسب است؟

که من زو نشان ُجستم از بی نشانی   نشان خواهی از وي، ز خود بی نشان شو   

که پیرانه سر کرده باشد جوانی کسی داند احوال پیران عشقش       

به جز بی وفایی و نامهربانی دریغا که از ماهرویان ندیدم     

به کس ننگرد از ره سر گرانی ز چشمی است چشم امیدم که هرگز     

بیت: «عشق چون آید، برد هوش دل فرزانه را          دزد دانا می ُکشد اّول چراغ خانه را» با کدام بیت، ارتباط مفهومی ندارد؟  4

کاین در به روي مردم فرزانه بسته اندصائب حضور اگر طلبی ترك عقل کن    

 زنگ کدورت از دل عاقل نمی روداز پاشکستگان چراغست تیرگی           

به سمع مردم هشیار در نمی گنجد سماع انس که دیوانگان ازآن مستند    

فرمان عقل بردن، عشقم نمی گذاردسوداي عشق پختن، عقلم نمی پسندد    

جمله ي  «براي ایجاد دلنشینی و شیرینی  در هر اثر، گویندگان و نویسندگان شگردهاي گوناگونی دارند. »   به ترتیب، چند تکواژ و چند واژه  5
دارد؟

بیست و هشت – شانزده بیست و هشت – پانزده بیست و نه – پانزده بیست و نه – شانزده

مفهوم بیت  «نسوزد جان من یک باره در تاب          که امیّدت زندگه گه بر او آب»  با کدام بیت ارتباط ندارد؟  6

که امید نیکو به از پیش خورد چو امید دادي نباشم به درد 

که آخري بود اخر شبان یلدا راهنوز با همه دردم امید درمان است         

امید نیست که عمر گذشته باز آید در این امید به سر شد دریغ عمر عزیز

  نبّرم ز دیدار یوسف امید چو یعقوبم ار دیده گردد سپید

با توجه به عبارت: «خطی را که ایرانیان در عصر اشکانی و ساسانی به کار می بردند و تا چند قرن بعد از اسالم هم در گوشه و کنار والیات شرقی  7
ایران براي نگارش آثار فکري و فلسفی مربوط به آیین هاي پیش از اسالم، به کار می رفته است، «خط پهلوي» می نامند.»  اجزاي تشکیل دهنده ي جمله

ي پایه (اصلی) کدام است؟

چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم سه جزئی گذرا به مسند چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند سه جزئی گذرا به مفعول
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با توجه به عبارت: «خطی را که ایرانیان در عصر اشکانی و ساسانی به کار می بردند و تا چند قرن بعد از اسالم هم در گوشه و کنار والیات شرقی  
ایران براي نگارش آثار فکري و فلسفی مربوط به آیین هاي پیش از اسالم، به کار می رفته است، «خط پهلوي» می نامند.»  اجزاي تشکیل دهنده ي جمله

چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم
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در بیت «دال تا کی در این زندان فریب این وآن بینی / یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی» همۀ گزینه ها داللت صریح بر آرایه دارند  8
به جز گزینۀ ..................

دل چاه ظلمانی فریب زندان

یک ترکیب در کدام گزینه به اعتقاد شیعیان در روز پاداش عمل اشاره به حضرت علی علیه السالم دارد؟  9

بدان امید دهم جان که خاك کوي تو باشم به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاك برآرم. می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان

در تمام گزینه ها به جز ..................  استعاره وجود دارد.  10

که شد طالب رزم آن اژدها؟  به جز بازوي دین و شیر خدا

به پیشش برآمد شه جنگجو به سوي هژبر ژیان آمد او

برافراخت بازو چو شاخ درخت نخست آن سیه روي برگشته بخت

بزد بوسه بر دست او جبرئیل چو غلتید در خاك آن ژنده فیل

در بیت زیر، کدام آرایه ي ادبی وجود دارد؟  11
کوه پی مژه تو اشتر جمازه شود  ناقه ي صالح چوز که زاد یقین گشت مرا 

ایهام حّس آمیزي حسن تعلیل تلمیح

مرا نیز از عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید» یعنی :     12

من هم باید خود بزرگ بینی را کنار بگذارم و با بزرگان و افراد سرشناس مدارا کنم.

براي من هم بهتر است که ریاست را کنار بگذارم و ارزش و اعتبارم را حفظ کنم.

من هم باید بتوانم وظایف رئیس بودن را به انجام رسانم و شرایط سروري را به جاي آورم .

براي من بهتر آن است که وسایل و تجهیزات حکومت را تهیه کنم و حقوق بزرگان را بپردازم.

کدام گزینه درباره ي هاتف اصفهانی غلط است ؟  13
( سراسري انسانی – 67 ) 

در دوره ي افشاریه و زندیه می زیست در قصیده سرایی بسیار توانا بوده است

شهرت او به واسطه ي ترجیع بند اوست در غزل پیرو سعدي و حافظ بود

کدام اثر در متن «حماسه ي بزرگ هندوان به زبان سانسکریت که شامل  کتاب است و تألیف آن را به «ویاسا» فرزانه ي هند نسبت می  دهند ،  14
اّما این حماسه در یک زمان و توّسط یک شاعر سروده نشده است . بلکه قریب صد شاعر آن را طّی چند قرن سروده اند.» معرفی شده است؟

تحقیق ماللهند طوطی نامه رامایانا مهابهارات

19

کدام طنزپرداز نیست ؟                                    ( ششمین المپیاد ادبی بسیج – 80 )  15

محمود صناعی عالمه دهخدا ابوالقاسم حالت نسیم شمال

در کدام بیت، اسلوب معادله به کار نرفته است ؟  16

ز قحط سال، هما بینوا نخواهد شد ز سختگیري دوران چه باك عارف را 

که حریف او ُشَدستم که دِر ستم ببستم نه غم و نه غم پرستم، ز غم زمانه َرستم   

زري که سّکه ندارد روان نمی باشد دلی که نیست خراشی در او زمین گیر است

زشت در یک دیدن از آیینه رو گردان شود در نگیرد صحبت زاهد به صافی مشربان 
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عبارت  «براي شنیدنش گوش و دلی میخواهد که مانند همه ي گوشها و دلها نباشد؛ گوش شنوا، قلبی پاکیزه و روانی روشن می خواهد» ، با کدام  17
بیت ارتباط مفهومی دارد؟

 شبنم بی تاب را در دامن گل خواب نیست تشنه ي خورشید را غافل نسازد رنگ و بو

هیچ پروا عاشق دیوانه را از سنگ نیست  هر که شد محو جمال آسوده گردد از جالل

 صنع را آیینه اي باید که بر وي زنگ نیست  شاهد ما را نه هر چشمی چنان بیند که هست

دم زدن بی پرده از اسرار وحدت سهل نیست پرده ي منصور اگر صد چاك شد چون گل سزاست

مفهوم کنایی کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟  18

سیالْب ریشۀ ما نتواند از زمین کنْد / خار عالیق از بس دامان ما گرفته (پایداري)

خویش را پیش تر از مرگ خبر باید کرد / در حَضر فکر سرانجام سفر باید کرد (پیش بینی و عدم غفلت)

آن چه او ریخت به پیمانۀ ما نوشیدیم / اگر از خمر بهشت است و گر از بادة مست (تسلیم و رضا)

به هواداري او ذّره صفت رقص کنان / تا لب چشمۀ خورشید درخشان بروم (کشش و کوشش)

«کنایه» در کدام بیت کم تر یافت می شود؟  19

 اگر به باد دهد سر بجاست همچو حباب  سبک سري که زند پیش بحر الِف وجود

 همچو کف در نظر هّمت مردان پوچ است  هر که سّجاده خود بر سر آب اندازد

 منگر به خوش زبانی این ترش میزبان  دهر سپید دست سیه کاسه اي است صعب

 که چون فرزند کور آید، شود چشم گدا روشن  فلک با تنگ چشمان گوشه چشم دگر دارد

کدام گروه از آثار نامبرده شده، تمامًا منظوم است؟  20

سرود سپید - روضه خلد - از گلوي کوچک رود خانگی - از آسمان سبز - سیرالملوك 

گنجشک و جبرئیل - با دماوند خاموش - بهرام نامه مناجات نامه - رجعت سرخ ستار - تحفۀ االحرار  

مفهوم بیت «مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ/ به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را» با کدام بیت تناسب ندارد؟  21

 بندد از رحمت خدا درهاي دوزخ را تمام  گر گشایی از شفاعت بر گنه کاران دري

 که سایه بر سر مردم کنی به تابش خور  تو چون لواي شفاعت به محشر افرازي

 که عیش خلوت بی او کدورتی دارد  که می رود به شفاعت که دوست باز آرد

 گر شفاعت نامه اي ناید ز دیوان توام  دفتري دارم سیاه از معصیت بیچاره من

تعداد تکواژهاي کدام گزینه بیشتر است؟  22

باغ بی برگی خنده اش خونی است اشک آمیز و صداي پر مرغان اساطیر می آید در باد

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست گر به رویش برگ لبخندي نمی روید

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  23

 زمزم کعبه دل، دیده ُپر نَم باشد  گر صفاي حرم کعبه ز زمزم باشد

 اگر فهمیده اي دل خانه کیست  به دیر و کعبه کارت چیست بیدل

 کسی که گرد تو یعنی به دور دل گردید چو بیدل از هوس سیر کعبه مستغنی است

 نََفس بنیادم از دل جوشم و بر گرد دل گردم  چرا آواره گرد کعبه و دیرم کند غفلت

مفهوم کلّی شعر «باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست» با کدام بیت تناسب دارد؟  24

کز پی رسد بهار چو پاییز بگذرد اي دل به سردمهري دوران صبور باش

می کنند آهنگ، لیک از باغ آهنگ گریز باغ شد بی برگ و اکنون هم خوش آهنگان باغ

از باغ روزگار چه گل دسته بسته اي اینک رسید موسم بی برگی خزان

در برگ بی برگی نگر هر شاخ را باغ ارم در نقش بی نقشی ببین هر نقش را صد رنگ و بو
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در گروه واژه هاي زیر امالي چند واژه غلط نوشته شده است؟  25
توتیاي چشم، صوت زدن درختان، محد و گهواره، سلیح و مذیح، برخواستن خروش، بقوالت و هبوبات، قابلیّت ارتجاع، دستوري خواستن، شجاع غضنفر،

جنگ و غرا، برگذاري مسابقه، شلّیک تپانچه، کشت صیفی، فشار و مضیقه، اَشباح و سیاهی ها، چاه ظلمانی

هفت شش پنج چهار

ابیات کدام گزینه، با هم تناسب مفهومی ندارند؟  26

 بشکسته ز گوشۀ کالهت  اي طاق نهم رواق باال
     عرش و کرسی قبله کرده خاك او      هر دو عالم بستۀ فتراك او     

 بیدل از بی نشان چه گوید باز؟  گر کسی وصف او ز من پرسد    
     آیینه ات بگوید پنهان که بی نظیري      گر من سخن نگویم در صف روي و مویت    

 سوگند به روي هم  چو ماهت  خوردست خدا ز روي تعظیم
     به سر تاج لعمرك بر نهاده      درآمد گیسوي مشگین گشاده

 وي قبۀ عرش تکیه گاهت  اي از بر سدره شاهراهت
     ابروي تو طاق قاب قوسین      اي روي تو آفتاب کونین        

متِن زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  27
«زن برخاست و طفالن را به بهانه در خواب کرد و مهمان گمان چنان برد که ایشان با او می خورند. تا سیر بخورد و ایشان گرسنه خفتند.»

 داشت او خود به زبان آنچه مرا در دل بود  خواستم سوز دل خویش بگویم با شمع

 چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع  همچو شمعم یک نفس باقی است بی دیدار تو

 قسمت این بود که پروانه در آتش باشد  شمع مسکین نه که سوزنده و سرکش باشد

 او جمال جمع جوید در زوال خویشتن  شمع بزم افروز را از خویشتن سوزي چه باك

«ردیف» در کدام بیت تفاوت معنایی دارد؟  28

 همان بهتر که در ویرانه گردد  کسی کو بر وجود خود بلرزد

 وجودش با عدم هم خانه گردد  دلی کز عشق او دیوانه گردد

ز نور شمع او دیوانه گردد  ُرخش شمع است عقل ار عقل دارد

 به کّل ماهیان بیگانه گردد  چو ماهی آشنا جوید در این بحر

کدام بیت با منظومۀ زیر تناسب مفهومی دارد؟  29
«والدت که روزگاري از گوهر نور بود / به سوي بلوغ می خزد و آن گاه که تاج بر سرش نهادند / خسوف هاي کژخیم شکوهش را به ستیز برمی خیزند.»

 که زندگانی ما نیز جاودانی نیست  مرا به مرگ عدو جاي شادمانی نیست

 راه خود نزدیک چون پروانۀ چاالك کن  انتظار مرگ بی پروا کشیدن کاهلی است

 به ذّره اي نرسد آفتاب را نقصان  هزار ذّره اگر کم شود ز روي هوا

 چون شود لبریز جامت از خمار اندیشه کن  روي در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام

کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟  30
«اگر روح ما ارزش چیزي را داشته دلیل بر آن است که سخت تر از دیگران سوخته است.»

 قلب وجود خود را اکسیر می توان کرد  در بوتۀ ریاضت یک چند اگر گدازي

 تا عزیزان چو نگین صاحب نامم کردند  سال ها سختی ایّام کشیدم چو عقیق

 تمام گشتن ماه از هالل معلوم است  گرفت هرکه ك خود، رسد به اوج کمال

 بی ریاضت نشود هیچ کس از اهل کمال  ماه نو گشت تمام از ره کاهش صائب 

31  أّي االسماء کلها مشتقۀ؟

 أْحَسن - التضحیۀ - الشاب ُحْسن - ِسجن - الطالب الدنیا - العلم - الُجرح وّهاب - خاشعات - المؤمن

ـِ (باَعِ-) 32  عّین المضارع لـ

 َیُبوُع َیباُع َیِبیُع ُیبیُع
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اب - خاشعات - المؤمن وهاب - خاشعات - المؤمن وّهاب - خاشعات - المؤمن

بیع یبیع ُیبیُع
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عّین الخطأ فی الشرط و جوابه :  33

 من َیدع الحرص فی حیاته یعش فی راحۀ  من ُیرد التقّرب إلی اهللا یسهر اللیالی لیصل إلیه

 إن تکونون مؤمنین یهدیکم اهللا و ینصرکم إن اإلنسان ضعف قوي الظلم ال یخف کثرة عددهم

34   عّین المناسب فى الجواب عن األسئلۀ التالیۀ: 
  عّین األسمالءالمقصورة کّلها: 

  فتی – دنیا – کبري  عالى – موسی – لیلی سماء – عیسی – دنیا   صغري – علیا – صحراء

«عّین ما لیس فیه عالمات تقدیرّیۀ لإلعراب:»   35

 قیمۀ الفتى بنشاطه و بمروءته.  ال ُتشغلک زخارف الدنیا بنفسها!  اِحذر الّذى یّتبع الهوي دائمًا!  یسجن الحارُس المعتدَى خارج المدینۀ. 

36  «عّین الخطأ:» 

 هؤالء عّمال َیْعملون لمجتمعهم کثیراً!  هذه تلمیذة زکّیۀ تعمل واجباتها بسرعۀ! 

 هذه أعمال فّنیۀ و نراها فى هذه المجموعۀ!  اُولئک غاباٌت فیها أشجار باسقۀ! 

37  عّین الخطأ:

  کن راٍض عن أعمالک ألنَّک علی الّصراط المستقیم!  نکتسب المعالی بجهد وافر و تعب کثیر فی حیاتنا!

 ُترفع أیدي المتمّسکین باهللا عند الّدعاء و هم صابرون!   کلُّ ُمعتٍد الیرید راحۀ الّناس و سکینتهم فیهجم علیهم!

38  عّین الخطأ فی األفعال المضارعۀ:

طلبت من أقربائی لیساعدوننی فی الحصاد غداً! قال الطائر لصغاره: لُنفّتش عن حّل لهذه المشکلۀ!

حین یعتمد اإلنسان علی اآلخرین لن یعمل أعماًال مهّمۀ! من لم یجعل حیاة العظماء مشعًال لهدایته یهلک!

عّین الخطأ:  39

  زرُت فی سفري األّول سّت مناطق تاریخّیۀ جمیلۀ!   قرأت الدرس الخامس من کتابی ثمانی مّرات حتی حفظُته!

 صاد الّصقر ثالثه طیور صغیرة فی طیرانه الحادي عشر!   لن أنسی الیوم السابعۀ من عشر أیامًا کنت معک و أقمنا حفلۀ میالدك!

«عّین الصحیح» :  40

ما تفعلوا من أعمال الخیر یعلُمه اهللا! إن تصبروا تقدروا الغلبۀ علی الشدائد!  لم یحصل علی العلی من َیطلْب الّراحۀ!  ال تکذبوا، فمن یکذُب یفشُل فى الحیاة!

«قرأنا الیوم الدرس  ..................  و القراءة   ..................  ». عّین الخطأ للفراغ:  41

األول / الثانى الثامن / الثانیۀ عشرة الثانى / الحادیۀ عشرة الخامس / الثالثۀ

«عّین الخطأ فی المضاف إلیه:»   42

 اُطُلب غنًی فى النفس تسعد!  اُولئک الّذین یتبعون الهوًي  َجنِّْب نفسک من أذي اآلخرین!  کتبت ما حفظت من آیات الهدي. 

43   عّین «الراضی» بالعالمۀ التقدیرّیۀ لإلعراب:

  الناس الیحّبون الراضی عن نفسه!  رأیت الراضی عن نفسه فی الّشارع! الراضی عن عمله الیتقّدم فی اُموره!   إّن الراضی عن عمله الَینجح فی أعماله!

44  عّین «ال» النافیۀ للجنس:

 الُتْبطلوا أعمالکم الحسنۀ بالتفاخر! أال تعلم أّن اهللا یري أعمالنا؟!

 الّیوم، ال طالبۀ فی صّفنا األخیر! ال أري شیئًا أنفع من اکتساب العلوم المفیدة!

«عیِّن الخطأ فی إعراب االسم المنقوص:»  45

ا عند جمیع الناس! وجدت فی الصحراء، راٍع ُیفّتش عن أغنامه المفقودة!  مکانۀ کّل ساٍع فی الخیر رفیعۀ جدًّ

 یجب علیک أن تکون إنسانًا عالی الهّمۀ فی حیاتک! یدعو الجنود ربّهم لیالی الهجوم حّتی ینصرهم اهللا!

46  عّین ما لیس فیه نعت:

 حضرت فی حفلۀ ما شاهدت مثلها من قبل! اإلمام دعا شعب إیران إلی القیم اإلنسانیۀ!

 یوّفر الکمبیوتر المعلومات الکثیرة الّتی یریدها اإلنسان! یعمل المؤمنون الحسنات و هم یهربون من السیئات!
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 أنفع من اکتساب العلوم المفیدة!

ش عن أغنامه المفقودة!

ی ینصرهم اهللا!

 اإلمام دعا شعب إیران إلی القیم اإلنسانیۀ!

 یعمل المؤمنون الحسنات و هم یهربون من السیئات!
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47  عّین الخطأ فی الترجمۀ:

 لیت ذا العلم یجتنب التکّبر!: کاش صاحب علم از تکبر دوري کند! اّهللا سبحانه لم یخلقکم دون سبب!: خداوند سبحان شما را بیهوده نمی آفریند!

 یوم ال ینفع الظالمین معذرتهم!: روزي که عذرخواهی ظالمان براي آن ها سودي ندارد! لن أذهب إلی خارج الّصف قبل االستاذ!: قبل از استاد به بیرون کالس نخواهم رفت!

48  عّین ما لیس فیه أسلوب الشرط:

 ما ُیخرج العالََم من الظلمات إلی الّنور هو مصابیح الّسماء! ما َیجمع اإلنسان من خیٍر َیَر ثمرته فی النهایۀ!

 إن لم تأمرهم اُّمهم بأن یجلسوا فلن یجلسوا و یذهبون! إن التصبري علی مرارة الّدنیا فلن تذوقی حالوة عاقبتها!

49  عیِّن خبر النواسخ مختلفًا:

 کان صاحب الّدار فیها حیَن دخلها الّلصوص! إّن المسلمین متفّرقون ماداموا مبتعدیَن عن اإلسالم!

 واصل المؤلّف تألیفاته األدبّیۀ حّتی أصبَح من أشهر الکّتاب! من ال حسد فی نفسه بالّنسبۀ إلی الّناس محبوب عندهم!

50  عّین الّصحیح فی ُاسلوب النداء:

حین القریِۀ إحصدوا َمحاصیلکم قبل فصل الخریف!   یا فالَّ د اِسَع إلی أهدافک الّسامیۀ حّتی تنجح!   یا محمٌّ

نا حاِولوا کثیراً للنجاح فی االمتحانات!   ب صفِّ طالَّ هاتکّن فی أعمال البیت!    أّیها التلمیذاُت ساِعدَن اُمَّ

51  عّین الجملۀ الوصفیۀ مجرورَة:

 کیف نبّلغ اآلخرین خبراً ینزعجون منه کثیراً!  وصف الّطبیب لی أدویۀ ما وجدتها فی الّصیدلّیۀ! 

 ربّت الخنساه أوالدها علی قیم أدخلَتهم فی حیاة جدیدة!  القرآن کتاب فیه دستور لحیاتنا الیومّیۀ و إشارات علمّیۀ! 

52  عیِّن العبارة الّتی ما جاء فیها فاعل:

ُکِتب علیهم الصیام َفَعِملوا!  قال رسول اهللا: لَم نُبعث لجمع المال! 

ا!  من ُقِتل فی سبیل اهللا فله أجر کبیر جدًّ أستشهد عدد من خیرة أصحاب النبّی الّذین قاتلوا الکّفار! 

: عیِّن الّصحیح عن اعراب الکلمات الّتی ُاشیر إلیه بخطٍّ  53

هذا جزاُء من نَِسی المساکین: مفعول به و منصوب بعالمۀ االعراب الفرعّیۀ  فتَّشت عن آثار ظبی له قروٌن جمیلۀ: مضاف إلیه و مجرور باإلعراب التقدیرّي 

انّما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین أَخَويُْکم: مضاف إلیه و مجرور بعالمۀ االعراب الفرعّیۀ  رأیُت الّذین یدرسون بدقٍۀ فی ساحۀ المدرسۀ: مفعول به و منصوب بعالمۀ االعراب الفرعّیۀ 

54  عّین ما فیه عالمۀ فرعّیۀ لإلعراب:

 إرفعوا أصواتکم حّتی أسمَعها!  َینجُح إخواننا الّذین حاَولوا کثیراً!  ساعدوا مساکین بالدکم لإلحسان!  َیْسعی األخوان فی مجاالت الحیاة! 

55  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ 
 عّین حرف «ن» من الحروف األصلّیۀ للفعل:

 اِندفعت الخیول إلی الّنهر لتشرب منه ماًء صافیًا!  ینبسط وجه المشاهدین حین مشاهدة لعب األطفال! 

 ینزعج المساکین من الّشدائد خاّصۀ عند مواجهۀ الّظلم!  اِنتشرت أوراق األشجار علی األرض بسبب الّریاح الخریفّیۀ! 

56  عیِّن المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ: 
 عیِّن المبنّی للمجهول

 اشترك ثالثۀ إخوان فی بناء شرکۀ و أّسسوها،  و کانوا یتعاونون فی األعمال و ُیحاسبون أنفسهم بدّقۀ، 

 کان األخ األکبر ُیحّب أخویه و ال ُیخالفهما،  و هم کانوا ُیواصلون عملهم بهذا اُالسلوب فسّموا باإلخوان الحقیقّیین! 

57  عّین «ما» الجازمۀ:

 ما عملت یعلمه اُهللا!  ما اُحّب أن یرانی المعلُّم!  أظِهر ما ُتحّب من الخیرات!  أّیها العدّو! ما هذه الجرائم! 

58   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
 عّین المنقوص بعالمۀ ظاهریۀ لإلعراب:

 ِمن األحّق أن یحکم بیننا قاٍض عادل!  أ أنت داعی اآلخرین إلی الخیر و ال تعمل به نفسک! 

 ال اُحّبک أبداً إّال أن ُتصبح عالی الهّمۀ!  هناك راٍع شاّب یحرس غنمه أحسن من اآلخرین! 
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ّوا باإلخوان الحقیقّیین!وا باإلخوان الحقیقیین!وا باإلخوان الحقیقیین! ّسلوب فسّموا باإلخوان الحقیقیسلوب فسموا باإلخوان الحقیقیسلوب فسم

ّها العدّوها العدّو! ما هذه الجرائم!  ّ أّیها العدو أیها العدو أی

 أ أنت داعی اآلخرین إلی الخیر و ال تعمل به نفسک! 

 یحرس غنمه أحسن من اآلخرین! 
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59   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:
عّین ما لیس فیه المفعول فیه:

 أعوذ بربّی من عیوبی الّتی أراها الیوم فی نفسی،  و نَهیت اآلخرین أمس عن تلک العیوب، 

 یجب أن نکون محتاطین فی مالمۀ اآلخرین دائمًا،  ألنّنا ال نعرف ماضَی اآلخرین و ال نعرف مستقبَلنا! 

60   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:
عّین ما لیس فیه المفعول المطلق:

ا،  و صّحتهم لن تسلب عافیتنا أیضًا،   سعادة اآلخرین لن ُتقّلل من سعادتنا حقًّ

ا!   معاذ اهللا أن نصبح أغنیاء بنقص رزق اآلخرین،  فیجب علینا أن نري لآلخرین حقًّ

با توجه به آیه ي شریفه ي انّا انزلنا علیک الکتاب لّلناس بالحق فمن اهتدي فلنفسه و من ضّل فانّما یضّل علیها و ما انت علیهم بوکیل وکیل و مدافع نبودن  61
پیامبر (ص)، .................. و .................. می باشد.

نتیجه ي مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضاللت - مختار بودن انسان نتیجه ي مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضاللت - اتمام حجت بر انسان

معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی - مختار بودن انسان معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی - اتمام حجت بر انسان

از دقّت در کدام آیه، «والیت و سرپرستی براي پیامبر و امامان علیهم الّسالم در اجراي قوانین الهی»  مفهوم می گردد؟  62

  کذلَک ارسلناك فی اَمۀ قد َخَلت من َقبِلها اَُممَّ لَتتلَو علیهم الّذي اَوحینا الیک  لقد َمّن اهللا علی المؤمنین اذ بََعَث فیهم رسوًال من اَنفسهم یتلوا علیهم آیاته

 یا اّیها الّرسول بّلغ ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته  و ما کان لمؤمٍن و ال مؤمنٍۀ اذا قَضی اهللا و رسولَه امراً اَن یکون لهم الخیرُة

بین «میل به جاودانگی» و «بی ارزش شدن زندگی چند روزه ي دنیا»  و  «کفر به آیات پروردگار و لقاي او»، رابطه ي علیّت برقرار است که عنوان هر  63
یک، به ترتیب .................. و  ..................  و ..................  می باشد.

معلول - معلول - علّت علّت - معلول - معلول علّت - علّت - معلول معلول - علّت - علّت

قرآن کریم در آیه ي  سوره رعد علت اصلی غیبت امام را .................. تبیین کرده اند و پیامبر گرامی اسالم(ص) ظهور حضرت مهدي را به  64
.................. تشبیه کرده اند.

عدم برقراري عدالت اجتماعی و ضعف جبهه حق- مرگ ناگهانی عدم برقراري عدالت اجتماعی و ضعف جبهه حق- برپایی قیامت

عدم تغییر و تحول درونی همه یا بیش تر افراد جامعه-مرگ ناگهانی عدم تغییر و تحول درونی همه یا بیش تر افراد جامعه- برپایی قیامت
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با دقت در کدام آیه درمی یابیم که«کسانی هستند که نمی خواهند بگذارند مأموریت الهی انجام شود و خطرهایی از جانب آن ها وجود دارد» ؟  65

 انّما ولّیکم اهللا و رسوله و الّذین ءامنوا ... انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت....

 یا اّیها الّرسول بّلغ ما انزل الیک من ربّک ... یا اّیها الّذین ءامنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الّرسول...

در میداِن «عمل به نظارت همگانی، آن جا که نافرمانان متجاوز از حدود به استمرار سرپیچی ها اصرار دارند» ، پرداختن به وظیفه ي  ..................  66
که پیام آیه ي شریفه ي .................. می باشد، وجوب خود را اعالم می دارد تا به بیان امام علی (ع) ..................

دومین ـ  یْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر   ـ راه اجابت دعاها مفتوح بماند. نخستین ـ  یْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر ـ راه اجابت دعاها مفتوح بماند.

ٌۀ یْدُعوَن ِإلَى اْلَخیِر   ـ همه ي واجبات برپا شود. نخستین ـ َوْلَتُکْن ِمْنُکْم ُأمَّ ٌۀ یْدُعوَن ِإلَى اْلَخیِر   ـ همه ي واجبات برپا شود. دومین ـ  َوْلَتُکْن ِمْنُکْم ُأمَّ

از دقت در آیه ي شریفه ي  فلذلک فادُع و استقم کما ُاِمرت و التّتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل اهللا من کتاب و ُاِمرت ألعدل بینکم... به کدام یک از قلمرو   67
هاي رسالت پیامبر گرامی اسالم (ص) ، پی می بریم؟

تعلیم و تبیین تعالیم وحی (مرجعیّت دینی) - اجراي قوانین الهی از طریق والیت بر جامعه (والیت ظاهري)

تعلیم و تبیین تعالیم وحی (مرجعیّت دینی) - به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف کردن (والیت معنوي)

دریافت وحی و رساندن آن به مردم - به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف کردن (والیت معنوي)

دریافت وحی و رساندن آن به مردم - اجراي قوانین الهی از طریق والیت بر جامعه (والیت ظاهري)
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یِر خیِر خیِر   ـ همه ي واجبات برپا شود. خى الخى ال

ُبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل اهللا من کتاب و ُابع اهواءهم و قل آمنت بما انزل اهللا من کتاب و ُاِمرت ألعدل بینکم... به کدام یک از قلمرو 
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به بیان حضرت علی (ع) خداي متعال پس از این که بر هر چیزي نظم و ظرافت بخشید آن را .................. و این امر بدان علت بود که  68
مخلوقات  ..................

آن را طوري سامان بخشید که از محدوده چهارچوب خود تجاوز نکند ـ مطابق برنامه اي دقیق به بهترین شکل طراحی کند.

مطابق برنامه اي دقیق به بهترین شکل طراحی کند ـ محکم و استوار بماند و از هم فرو نپاشد.

در مسیر انجام وظیفه و دست یابی به هدف خاص وي هدایت کرد ـ از محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نکنند.

در مسیر انجام وظیفه و دست یابی به هدف خاص وي هدایت کرد ـ مطابق برنامه اي دقیق به بهترین شکل طراحی کند.

مکمل بودن و ادامه دادن کار یکدیگر در میان همه موجودات جهان، ..................  را رقم می زند که بدون .................. اساسًا معنا ندارد و مجموعه   69
ي داراي نظام شکل نمی گیرد و آیه ي .................. حاکی از آن است.

َماَواِت َواَألرَض بِالَحقِّ ُ السَّ پیوستگی ـ تدبیر ـ َربََّنا َما َخَلقَت َهَذا بَاِطًال وظیفه ي معین ـ هدف ـ  َخَلَق اهللاَّ

َماَواِت َواَألرَض بِالَحقِّ ُ السَّ وظیفه ي معین ـ تدبیر ـ َخَلَق اهللاَّ پیوستگی ـ هدف ـ َربََّنا َما َخَلقَت َهَذا بَاِطًال

ابیات «چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم» و«  دشمنی داري چنین در سر خویش » به ترتیب با کدام آیات در ارتباط  70
است؟  

  

وِء َوالَفحَشاِء وِء َوالَفحَشاِء  نَحُن َأقَرُب ِإلَیِه ِمن َحبِل الَوِریِد - ا ِنََّما یأُمُرُکم بِالسُّ   َونَعَلُم َما ُتَوسِوُس بِِه نَفُسُه - ِ انََّما یأُمُرُکم بِالسُّ

نَحُن َأقَرُب ِإلَیِه ِمن َحبِل الَوِریِد  یِن َحِنیًفا - َ َ یِن َحِنیًفا  - "َونَعَلُم َما ُتَوسِوُس بِِه نَفُسُه  َفَأِقم َوجَهَک لِلدِّ   َفَأِقم َوجَهَک لِلدِّ

71  کدام گزینه در تضاد با آیه ي  َوَمن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى لََها َسعیَها َوُهَو ُمؤِمٌن َفُأولَِئَک َکاَن َسعیُهم َمشُکوًرا   است؟

ماوات و االرض اال بالحق نیا  ما خلقنا السَّ  ِإنَّ الَِّذیَن َال یرُجوَن لَِقاَءنَا َوَرُضوا بِالَحیاِة الدُّ

نیا ِإالَّ لَهٌو َولَِعٌب ِ َوالیوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا  َوَما َهِذِه الَحیاُة الدُّ  َمن آَمَن بِاهللاَّ

72  تمام عبارات قرآنی بیانگر امکان معاد و معاد جسمانی است به جز ..................

 یخرج الحی من المیت.....  ربنا ماخلقت هذا باطال ....

 ایحسب االنسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرین ... قل یحییها الذي انشاها اول مره .....

پس از مرگ روح از  .................. برخوردار است و این به خاطر .................. که با این عمل انسان ..................  و تقاضاي بازگشت به دنیا براي  73
جبران دارد. اما .................. دوره ي عمل نیست.

آگاهی کم تر ـ توفی ـ کاستی هاي وظایف خویش ـ برزخ آگاهی بیش تر ـ توفی ـ کاستی هاي وظایف خویش ـ برزخ

آگاهی کم تر ـ گفت و گو با فرشتگان ـ کاستی هاي وظایف خویش ـ قیامت آگاهی بیش تر ـ گفت و گو با فرشتگان ـ کاستی هاي وظایف خویش ـ قیامت

پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمودند: «اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارید، از راه حق دست برنمی دارم»، این بیان حاکی  74
از .................. است که ترسیمی از پیام آیه ي شریفه ي .................. است.

عزت نفس - من کان یرید العزة فلله العزة جمیعًا   مهار نفس - و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ... 

 استقامت در دین - فاستقم کما امرت و من تاب معک ...   پیروزي نهایی حق - هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق ... 

از دقت در پیام آیه ي شریفه ي «و یحیی األرض بعد موتها و کذلک تخرجون»  و آیه ي شریفه ي «و ضرب لنا مثًال و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی  75
رمیم»   به ترتیب .................. و .................. برپایی رستاخیز مفهوم می گردد.

امکان - امکان ضرورت - ضرورت امکان - ضرورت ضرورت - امکان

جلوه ي عفاف و پاکدامنی حضرت... که در آیه ي شریفه ي  .................. ترسیم گشته، پاسخی در مقابل  .................. بوده است.  76

مریم (س)-   «لَم َیمسسنی بشر و لم أك بغیًا»- ِالََهب لَک ُغالمًا َزکیًا»

یوسف (ع)-   «اِنّی أعوذ بالّرحمن ِمنَک اِن کنَت َتقیًا»- «هیَت لَک»

مریم (س)-   «ما کاَن اَبوك امرأ سوٍء و ما کانت اّمک بَغیًا»- «لقد جئت شیئًا فریًّا»

يء نَفسی اِّن الّنفس الّمارة باّسوء اّال ما رحم ربّی»- «اُعّدت لهّن مّتکا» یوسف (ع)-   «ما ابرُّ
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امکان - امکان

جلوه ي عفاف و پاکدامنی حضرت... که در آیه ي شریفه ي  .................. ترسیم گشته، پاسخی در مقابل  .................. بوده است.  
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قرآن کریم خطاب به .................. حرمت جلوه گري در آیه ي شریفه ي  .................. بیان داشته است.   77

متقین-   «یغضضن من ابصارهم و یحفظن فروجهن و ال یبدین زینتهن»

زنان مؤمن-   «یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و ال یبدین زینتهن»

زنان مؤمن-   «قد انزلنا علکم لباسا یواري سوءاتکم و ریشا و لباس التقوي ذلک خیر»

مؤمنین-   «قد انزلنا علکم لباسا یواري سوءاتکم و ریشا و لباس التقوي ذلک خیر»

شرط اصلی و اولی در انتخاب همسر براي مردان، مفهوم برخاسته از عبارت شریفه ي .................. است.  78

 « و الحافظین فروجهم و الحافظات»  «وال تنکحوا المشرکات حتی یؤمّن»  «و الّذاکرین اهللا کثیراً و الّذاکرات» «وال تنکحوا المشرکین حّتی یؤمنوا»

عبارت  «قال فیم کنتم»، اولین سؤال فرشتگان در عالم برزخ از گناهکاران است که آن ها در پاسخ می گویند: ..................  79

  «کّال انّها کلمًۀ هو قائلها و من ورائهم برزخ».  «کّنا مستضعفین فی االرض».

  «الم تکن أرض اهللا واسعۀ».  «بلی و لکن حّقت کلمۀ العذاب علی الکافرین».

از آیه ي شریفه ي «یابنی آدم قد انزلنا علیکم لباسًا یواري سوءاتکم و ریشًا و لباس التقوي ذلک خیر»  مفهوم .................. استنباط می شود.  80

خداوند، زینت هاي جهان را بر بندگانش حرام نکرده است.

خداوند، پوشش را براي دو هدف قرار داده است: انسان را از ناپسندي ها حفظ کند و زینت و زیبایی باشد.

مؤمنان باید از روزي هایی که از راه درست و پاك به دست آورده اند، به خوبی بهره مند شوند.

زینت ها و روزي هاي پاك در آخرت به متقین، پرهیزکاران و پاکان اختصاص دارد.

«زنده شدن زمین به دنبال بارش باران» از نشانه هاي خداوند و بیانگر جلوه ي .................. الهی است از دقت در آیه ي شریفه ي  ..................  81
مفهوم می گردد که این نشانه ها را .................. درك خواهند کرد.

حکمت - و من آیاته یریکم البرق خوفًا و طمعًا و ینّزل من الّسماء ماًء فیحیی به األرض بعد موتها - کسانی که تعقل می کنند.

قدرت - و من آیاته أن تقوم الّسماء و األرض بأمره ثّم اذا دعاکم دعوة من األرض اذا أنتم تخرجون - کسانی که گوش شنوا دارند.

قدرت - و من آیاته یریکم البرق خوفًا و طمعًا و ینّزل من الّسماء ماًء فیحیی به االرض بعد موتها - کسانی که تعقل می کنند.

حکمت - و من آیاته أن تقوم الّسماء و األرض بأمره ثّم إذا دعاکم دعوة من األرض إذا انتم تخرجون - کسانی که گوش شنوا دارند.

باتوجه به اینکه قرآن به حق نازل شده و در اختیار همه ي انسان ها قرار گرفته، حال ما انسان ها و نقش پیامبر اکرم (ص) در این مورد، به ترتیب  82
چگونه توصیف شده است؟

«َفَمِن اْهَتَدي َفِلَنْفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَها»  - «َو َما َأْنَت َعَلْیِهْم بَِوکیٍل» 

ِبیِّیَن»  «َفَمِن اْهَتَدي َفِلَنْفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَها» -  «َو ْلِکْن َرُسوَل اِهللا َو َخاَتَم النَّ

«َقالُوا اْلَحْمُد ِهللاِ الَِّذي َهَدانَا لِهَذا َو َما ُکنَّا لَِنْهَتِدُي لَْو َال َأْن َهَدانَا اُهللا» - «َو َما َأْنَت َعَلْیِهْم بَِوِکیٍل» 

ِبیِّیَن» «َقالُوا اْلَحْمُد ِهللاِ الَِّذي َهَدانَا لِهَذا َو َما ُکنَّا لَِنْهَتِدَي لَْو َال َأْن َهَدانَا اُهللا» - «َو ْلِکْن َرُسوَل اِهللا َو َخاَتَم النَّ

آرامش انسان و امید به آینده،  .................. تکیه و اعتماد او بر خداست و بهره مندي از عزم و ارادة قوي  .................. توکل و اعتماد بر خداوند  83
است. (با تغییر)

علت - مقدمه معلول - معلول علت - معلول معلول - مقدمه

با تربیت شخصیت هاي اسالمی و افراد مستعد و مشتاق فضیلت، چه نتیجه اي براي عالم اسالمی حاصل شد؟  84

تالش در جهت تألیف کتاب هاي روایت و جمع آوري همۀ احادیث فقهی گسترش اندیشه هاي اسالم راستین در عالم و حفظ آرمان هاي متعالی آن

آشنایی مردم با شخصیت هاي پیرو اسالم راستین و تالش براي تشکیل حکومت معرفی امامن معصوم در گوشه و کنار عالم اسالمی و توجه مردم به ایشان
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آرامش انسان و امید به آینده،  .................. تکیه و اعتماد او بر خداست و بهره مندي از عزم و ارادة قوي  .................. توکل و اعتماد بر خداوند  

علت - مقدمه

با تربیت شخصیت هاي اسالمی و افراد مستعد و مشتاق فضیلت، چه نتیجه اي براي عالم اسالمی حاصل شد؟  

تالش در جهت تألیف کتاب هاي روایت و جمع آوري همۀ احادیث فقهی

آشنایی مردم با شخصیت هاي پیرو اسالم راستین و تالش براي تشکیل حکومت
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نظام هاي به هم پیوسته و تو در تو که بدن را می  سازند و فعالیت هماهنگ و سازمان یافته اي انجام می دهند، در پایان منجر به چه می شود و کدام  85
آیۀ شریفه حکیمانه بودن این خلقت را بیان می کند؟

ْرِض لَُه اْلُمْلُک َولَُه اْلَحْمد»  َماَواِت َوَما ِفی اْألَ ِ َما ِفی السَّ حیات و رشد - «ُیَسبُِّح ِهللاَّ

ْرِض لَُه اْلُمْلُک َولَُه اْلَحْمد»  َماَواِت َوَما ِفی اْألَ ِ َما ِفی السَّ همکاري بین اعضاء -  «ُیَسبُِّح ِهللاَّ

َرُکْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُکْم َوِإلَْیِه اْلَمِصیُر»  ْرَض بِاْلَحقِّ َوَصوَّ َماَواِت َواْألَ حیات و رشد -  «َخَلَق السَّ

َرُکْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُکْم َوِإلَْیِه اْلَمِصیُر»  ْرَض بِاْلَحقِّ َوَصوَّ َماَواِت َواْألَ همکاري بین اعضاء - «َخَلَق السَّ

کدام آیۀ شریفۀ نشان دهندة مسئولیت زن و مرد در انتخاب همسر آینده و به دوش گرفتن رشد و تربیت فرزندان صالح و شایسته است؟  86

یَِّتی َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاِء...» «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیَها...»  َالِة َوِمْن ُذرِّ  «َربِّ اْجَعْلِنی ُمِقیَم الصَّ

ٰى ُیْؤِمُنوا...»  ... َوَال ُتْنِکُحوا اْلُمْشِرِکیَن َحتَّ ٰى ُیْؤِمنَّ َبًۀ...»  «َوَال َتْنِکُحوا اْلُمْشِرَکاِت َحتَّ  «َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَکٍر َأْو ُأْنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطیِّ

«الهیون» که مرگ را پایان زندگی نمی دانند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد، از خداوند عمر طوالنی طلب می کنند تا  87
به کدامین هدف برسند؟

کفۀ متعادل دنیا و آخرت را در هم سنگ جلوه دادن آن دو به منصۀ ظهور برسانند.

به دنیا پرستان بفهمانند که اعتقاد به عالم پس از مرگ، منافات با دل سپردن به دنیا ندارد.

با تالش بیشتر در راه خدا و خدمتبه انسان ها، با اندوخته اي کامل تر خدا را مالقات کنند.

راه نیک بختی را براي آیندگان، هموار کنند و اثبات کنند که عبادت به جز خدمت خلق نیست.

نتیجۀ اصل قرار دادن تمایالت دنیایی و نفسانی در زندگی مسلمانان چه خواهد بود؟  88

گرفتاري در شرك پیچیده ترو  خطرناك تري از عصر جاهلیت پرستش بت هایی غیر از جنس سنگ و چوب و یا همان ها

ندیدن تدبیر خداوند در کوچکترین حوادث عالم و غفلت از توحید ذاتی انکار گام به گام مراتب توحید و گرفتار شدن به شرك در خالقیت

کدام عبارت قرآنی، مقدمۀ درك این مفهوم است که زن و مرد تکمیل کنندة یک دیگر می باشند؟  89

«و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجًا» «أفبالباطل یؤمنون و بنعمۀ اهللا هم یکفرون»

«رّب اجعلنی مقیم الّصالة و من ذّرّیتی» «و الحافظین فروجهم و الحافظات»

دستور به پایداري در راه دین عالوه بر پیامبر گرامی (ص) مربوط به چه کسانی است و در پی آن کدام فرمان دیگر آمده است؟  90

وا»  «َمن تاَب َمَعَک» - «ال َتطَغوا»  «َفاسَتِقم َکَما ُأِمرُت» - «ال َتطَغوا»  وا»  «َفاسَتِقم َکَما ُأِمرَت» - «ال نََفضُّ  «َمن تاَب َمَعَک» - «ال نََفضُّ

91  She does not know much about computers, though she is an  .................. person.

educated education educate educating

92  The  .................. of large areas of memory  .................. in some mental and physical illnesses.

loss-occurs losses-performs lost-becomes lose-records

93  He  .................. the door of the shop and went home.

locked up took off got away from took part in

94  I can say with .................. that there will be no more discussion today.

capacity experience impression certainty

95  There is too little .................. about the present state of the German economy.

presentation certainty emergency attention

96  Some paper .................. cannot be collected and used again. 

products markets programs projects

97  A book sometimes sells better if it has an introduction written by a .................. person.

private famous complex calm
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95  There is too little .................. about the present state of the German economy.95  There is too little .................. about the present state of the German economy.95  There is too little .................. about the present state of the German economy.

presentation

96  Some paper .................. cannot be collected and used again. 96  Some paper .................. cannot be collected and used again. 96  Some paper .................. cannot be collected and used again. 

products

97  A book sometimes sells better if it has an introduction written by a .................. person.97  A book sometimes sells better if it has an introduction written by a .................. person.97  A book sometimes sells better if it has an introduction written by a .................. person.

private
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98   If you don’t manage to get a job,don’t .................. , keep on trying. You finally will get a good job.

look up come up give up turn up

99  The players must .................. their fitness if they are to have any chance of success

ignore provide improve notice

100  We are now so dependent on computers that it is hard to .................. what things would be like
today without them.

attribute contrast define imagine

101  Farmers raise animals for their meat, for .................. like milk, butter and cheese, and for their
skins which are used to make leather.

products gestures nutrients issues

102  “Where did they find the little boy?” “I don’t know where they .................. him.”

find found had found have found

103  Betty says that she is going to put into .................. all the plans she has made for the future.

experiment improvement practice influence

104  He thought that if he couldn't see something , it didn't .................. .

stay offer exist seem

105  When you want to know the meaning of the word , .................. in a dictionary

turn it up look it up call it up give it up

106  The film we watched on TV last night was quite .................. . My little sister went under the table!

excited exciting frightening frightened

107  The apples grown in your garden taste .................. . Everyone likes them.

bad well good badly

108  The football coach .................. the team members to listen to his last advice before the match.

took part in looked up put on called out

109  Didn't the woman look lovely in that ..................  silk dress?

beautiful long green long beautiful green green beautiful long long green beautiful

110  Both Mr. and Mrs. Karimi are worried about their son because he does not take life .................. .

regularly seriously emotionally comfortably

111  A new year is like a blank book. The pen is in your hands. To write a beautiful story for yourself
can be your .................. .

aspect dislike choice degree

112  "Do you think all this money will change your life?" "…………. not".

Certainly Mostly Heavily Proudly

113  "It was   .................. of you to leave someone who wasn't properly trained in charge of the
machine alone", the boss said.

impossible individual immediate irresponsible
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can be your .................. .

aspect

112  "Do you think all this money will change your life?" "…………. not".112  "Do you think all this money will change your life?" "…………. not".112  "Do you think all this money will change your life?" "…………. not".112  "Do you think all this money will change your life?" "…………. not".

Certainly

113  "It was   .................. of you to leave someone who wasn't properly trained in charge of the113  "It was   .................. of you to leave someone who wasn't properly trained in charge of the113  "It was   .................. of you to leave someone who wasn't properly trained in charge of the113  "It was   .................. of you to leave someone who wasn't properly trained in charge of the
machine alone", the boss said.

impossible
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114    .................. strong people have healthy habits. They manage their emotions, thoughts, and
behaviors in ways that set them up for success in life.

Silently Briefly Mentally Consciously

115  Dear all! As we think of your great company and of how happy  .................. us, we want to wish
you all the best in the New Year.

has it made will it make it is going to made it's made

116  I finally passed my driving test the fourth time I .................. it.

gave took held got

117  Do you actually want to know .................. ?

did the first coffee bean growers how used to live how did the first coffee bean growers used to live

how the first coffee bean growers used to live the first coffee bean growers  used to live how 

118  "Did they take off their overcoats?" "Yes, they  ..................  ."

take them off take off them took them off took off them

119  Sitting alone at Nowruz table and .................. all the distant memories of his lost youth set the
scene for his death. He whispered a line under his breath, ''Spring passed, and you left, and everything
was over'', and passed away.

to remember remembering being remembered remember

120  Although doing the experiments made all the scientists working on this subject look deadly
.................. ,they never got disappointed and kept on their working.

tired tiring tire to be tiring
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در سه گزینۀ دیگر مصراع دوم در حکم مثالی است براي اثبات مصراع اول/وجود حرف ربط «که» در مصراع دوم بیت اول نیز نشاة آن است که اسلوب معادله در  1
بیت نیست.

متوسط
نجم الّدین رازي معروف به نجم دایه از عارفان معروف قرن هفتم که درقونیه با موالنا مالقات کرد. او نویسندة کتاب مرصاد العباد است.  2

سخت
«قدم بر سر وجود نهادن» که کنایه است از ترك خود در راه رسیدن به خداوند، معادل است با«زخود بی نشان شدن»  و  «بی نشانی» » در این بیت.  3

سخت
مفهوم مشترك بیت داده شده در سوال و گزینۀ اّول، برتري عشق بر عقل است.  4

گزینۀ دوم: نکوهش عقل، گزینۀ سوم: اهل عقل از درك عشق، عاجز هستند. گزینۀ چهارم: تقابل عشق و عقل و ناتوانی عقل در برابر عشق.
سخت

وازه ها:براِي/ایجاد/ِ-/دلنشینی/و/شیرینی/در/هر/اثر/گویندگان/و/نویسندگان/شگردها/ِي/گوناگونی/دارند/16 واژه/  5
ـِند/(28 تکواژ) ـَنده/ان/شگرد/ها/ِي/گون/ا/گون/ي/دار/ تکواژ ها:براِي/ایجاد/ِ-/دل/نشین/و/شیرین/ي/در/هر/اثر/گوي/ـنده/ان/و/نویس/

متوسط
مفهوم گزینه ي 3: حسرت خوردن بر آرزویی که به آن نرسیده و افسوس از سپري شدن عمر  6

مفهوم مشترك بیت سؤال و دیگر گزینه ها: اهّمیّت امیدواري؛ امیدواري مایه ي تحّمل رنج هاست.
سخت

مصدرهاي «نامیدن  به شمار آوردن  دانستن  خواندن  تلقی کردن  ...»  و نیز «ساختن  کردن  گردانیدن  ...»  فعل گذرا به مفعول و مسند  7
صادر می کنند و جمله ي چهار جزئی می سازند. مهم ترین توانایی در پاسخ گویی به این پرسش ها همین شناسایی سرشت و گذر فعل است.

سخت
بقیۀ واژه ها استعاره اند؛ «زندان» و «چاه ظالمانی» استعاره از جهان ماّدي، «دل» مجاز از انسان و خود شاعر  8

متوسط
گو اینکه از دیدگاه شیعیان ترك ادبی هم در این مصرع صورت گرفته است؛ زیرا ساقی رضوان، بزرگ سره مردان علی (ع) بوده است. (این نکته را هم باید گفت  9

که در کتابهاي درسی سخنی از این موضوع به میان نیامده است.)
سخت

بازوي دین و شیر خدا: امام علی (ع)، اژدها: عمروبن عبدود / هژبر ژیان ( شیر خشمگین ): استعاره از امام علی (ع)، شه جنگجو: کنایه از امام علی (ع) / ژنده فیل  10
(فیل تنومند): استعاره از عمروبن عبدود

متوسط
در بیت مذکور، به داستان حضرت صالح (ع) پیامبر قوم ثمود اشاره شده است، که براي جلب توّجه قومش به سوي حق، به اشاره ي خداوند، بّچه ي شتري از دل  11

کوه بیرون آورد.
متوسط

عهده: مسئولیّت / مواجب: شرایط / سیادت: سروري / به ادا رسانیدن: انجام دادن  12
متوسط

شهرت او در سرودن ترجیع بند عرفانی است.  13
سخت

این اثر حماسه طبیعی است.  14
سخت

 15
متوسط

» مصراع دوم مصداقی براي مصراع اّول است. در همۀ ابیات به جز گزینۀ «  16
سخت

اشاره به قلب پاکیزه و روان روش پیامبر دارد که وحی الهی در او تجلی کرد  17
سخت

مفهوم این گزینه، وابستگی به جهان ماّدي است.  18
سخت

سّجاده بر آب انداختن کنایه از داراي کرامات بودن  19
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

: «سبک سر بودن» کنایه از فرومایگی/ «سر به باد دادن» کنایه از نابود کردن گزینۀ 

: «سپید دست بودن» کنایه از جوان مردي/ «سیه کاسه بودن» کنایه از بخیل بودن/ ترشی کردن کنایه از بداخالقی گزینۀ 

: «تنگ چشم بودن» کنایه از بخل/ «گوشۀ چشم داشتن» کنایه از توجه داشتن/ «روشن شدن چشم» کنایه از شاد شدن گزینۀ 
سخت

گنجشک و جبریل از سید حسن حسینی / با دماوند خاموش اثر سیاوش کسرایی / بهرام نامه یا هفت پیکر اثر نظامی گنجوي که هر سه اثر مجموعه شعر هستند.  20

اعالم کتاب ادبیات 
سخت

2

1

3

4

3
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گنجشک و جبریل از سید حسن حسینی / با دماوند خاموش اثر سیاوش کسرایی / بهرام نامه یا هفت پیکر اثر نظامی گنجوي که هر سه اثر مجموعه شعر هستند.
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» بیانگر «شفاعت طلبی از مخاطب در قیامت» هستند. ،  و  بیت صورت سؤال و گزینه هاي «  21

» می گوید: «چه کسی حاضر است با شفاعت خود معشوقی که او را ترك کرده است، بازگرداند؛ زیرا خلوت او بدون معشوق موجب کدورت است.» اما شاعر در بیت گزینه ي «
متوسط

باغ / ِ / بی / برگ / ي / که / می / گو / َ د / که / زیب / ا / ن / است /    تکواژ   22
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: و / صدا / ِ / پر / ِ / مرغ / ان / ِ / اساطیر / می / آ / َ د / در / باد   تکواژ »

/ اشک / آمیز   تکواژ  »: باغ / - / بی / برگ / ي / خند / ه / َ ش / خون / ي / است  »

»: گر/ به / روي/ َ ش/ برگ / َ / لب / خند / ي/ ن / می / رو/ َ د   تکواژ  »
سخت

» بیانگر این مفهوم است که صفاي حرم کعبه، از چشمه زمزم است و در کعبه ابیات مرتبط، در بیان ترجیح کعبه دل بر خانه کعبه ذکر شده اند، اما بیت گزینه ي «  23
دل، چشمان اشک بار به منزله چشمه زمزم هستند.

سخت

در صورت سؤال از اخوان ثابت باغ بی برگی پاییز را زیبا می داند و در گزینه ي  نیز در برگ بی برگی پاییز شاخه ها را به زیبایی باغ ارم می بیند.  24
متوسط

امالي درست واژه هاي غلط: سوت زدن - مهد - مزیح - برخاستن - حبوبات - برگزاري  25
سخت

مفهوم بیت اول: عاشق از معشوق بی خبر است./ مفهوم بیت دوم: نه تنها عاشق از معشوق خبر دارد بلکه چشمان معشوق نیز از او خبر می دهند.  26
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: مفهوم مشترك دو بیت: عظمت و بزرگی پیامبر (ص) گزینۀ «

»: مضمون مشترك دو بیت: سوگند خوردن خداوند به جان پیامبر (ص) (لَُعمرك ... ) گزینۀ «

»: مفهوم مشترك دو بیت: اشاره به معراج پیامبر (ص) گزینۀ «
متوسط

» به طور مشترك، بر مفهوم «ایثار و از خودگذشتگی» تأکید شده است. در عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  27
سخت

»، به معناي «جست وجو کردن و چرخیدن» و در سایر گزینه ها مفهوم اسنادي دارد. «گردد» ردیف است و در بیت گزینۀ «  28
سخت

مفهوم مشترك بیت صورت سوال و گزینۀ  این است که هرچیزي که به اوج زیبایی برسد، دوباره سقوط می کند.  29
سخت

» شاعر معتقد است که فروتنی و در عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط، سختی کشیدن و ریاضت، موجب کمال و تعالی دانسته شده است، اما در بیت گزینۀ «  30
تواضع موجب کمال و تعالی است.

سخت
31  وّهاب : اسم مبالغه -  خاشعات : اسم فاعل مجرد -  المؤمن : اسم فاعل مزید و مشتق هستند. در سایر گزینه ها  ُحْسن - ِسْجن - الِعْلم - الُجرح - الّتضحیۀ   جامد می 

باشند.
متوسط

زیرا باتوجه به «ِ-» پس از باع مضارعش می شود «َیِبیُع»  32
متوسط

فعل شرط  «تکونون» باید مجزوم باشد بنابراین  «تکونوا» صحیح است و جواب شرط  «یهدیکم» نیز باید مجزوم باشد و چون فعل معتل و ناقص است حرف علّه ي  33
آن باید حذف شود: «یهدکم» 

متوسط
بررسی موارد در سایر گزینه ها:  34

) عالی، منقوص

) سماء، ممدود

) صحراء، ممدود
متوسط

بررسی  سایر گزینه ها:  35

) «الفتی» اسم مقصور است که در نقش مضاف الیه آمده پس اعرابش تقدیرًا مجرور است.

) «الدنیا» نیز اسم مقصور است پس اعرابش تقدیرًا منصوب می باشد.

) «الهوي» اسم مقصور و در نقش مفعوٌل به است پس اعرابش تقدیرًا منصوب می باشد.
نکته: اسامی مقصور در هر حالت و نقشی، اعرابشان تقدیري است.

) «المعتدي» اسمی منقوص است که در نقش مفعوٌل به آمده و براساس قاعده ي (اسامی منقوص در حالت نصب اعرابشان ظاهري اصلی است) «المعتدي» نیز منصوب با اعراب اما در گزینه ي (
ظاهري است.

سخت

36  غابات جمع غیرعاقل است و ضمیر اشاره ي مناسب براي آن باید به صورت مفرد مؤنث بیاید   تلک الغائباٌت  
سخت

124

3

15

114

214

313

1

4

1

3

4

4

1

4

3

2

3

4

1

2

3

4
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 به آمده و براساس قاعده ي (اسامی منقوص در حالت نصب اعرابشان ظاهري اصلی است) «المعتدي» نیز منصوب با اعراب

 تلک الغائبات
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«راٍض» خبر «کن» است و باید منصوب باشد، اسامی منقوص در حالت نصبی اعراب ظاهري اصلی دارند  راضیًا اسم «کن» أنَت مستتر و محًال مرفوع می باشد.  37
سخت

ـِ + فعل مضارع + وسط جمله = مضارع منصوب توجه: ل  38

-  -  مجزوم به حرف ساکن . صیغه هایی که به نون ختم می ـِ + یساعدوننی = لیساعدونی («ن» در «یساعدون» حذف می شود). نشانه هاي مجزوم شدن افعال مضارع: صیغه هاي  -  -  ل

شوند، مجزوم به حذف نون اعراب هستند. صیغه هاي  و  محًال مجزوم می باشند و در افعال معتل مجزوم به حذف حرف عله می باشند . نشانه هاي منصوب شدن افعال مضارع : صیغه هاي  و 

 و  و  و  منصوب به فتحه . صیغه هاي  و  محًال منصوب و صیغه هایی که به نون ختم می شوند، منصوب به حذف نون اعراب هستند.
سخت

نکته: اعداد ترتیبی در حکم صفت هستند و باید با معدود خود مطابقت کنند.  الیوم السابعۀ   الیوم السابع  39

نکته: اعداد  تا  مخالف جنس معدود خود می آیند، همچنین معدود آن ها باید به صورت جمع و مجرور باشد.  عشر أیًّاما    عشرة أیٍّام 
سخت

بررسی  سایر گزینه ها:  40

: «فمن یکذب ...» جمله شرطی است و «فعلهاي شرط و جواب شرط» باید مجزوم باشد  فمن یکذْب یفشْل فی الحیاة  گزینه ي 

: «من» موصول است: کسی که آسایش می خواهد  بنابراین «َیْطلْب» نباید مجزوم شود  َیطلُب  گزینه ي 

: جمله شرطی است  هم فعل اول مجزوم می شود، هم فعل دوم   ما تفعلوا ... َیعلْمه اهللا  گزینه ي 
سخت

جاي خالی اول: اعداد ترتیبی در حکم صفت هستند و این جاي خالی نیازمند صفت است  هر  گزینه صحیح است.  41

) «الثانی» مذکر است و اشتباه است. جاي خالی دوم: اعداد ترتیبی در حکم صفت هستند، با معدود خود باید مطابقت کنند و «القرأة» چون مؤنث است صفت آن نیز باید مؤنث باشد که در گزینه ي (
سخت

42  «الهوًي» هم «ال» دارد و هم تنوین و اشتباه است  «الهوي» یا «هوًي» صحیح است (یا «ال» می گیرد یا تنوین)
سخت

ـَـ )  الراضَی: مفعول به و منصوب به اعراب ظاهري اصلی به حرکت   43

ـَـ )  الراضَی: مفعول به و منصوب به اعراب ظاهري اصلی به حرکت 

)  الراضی: مبتدا و تقدیرًا مرفوع

ـ ـَ )  الراضَی: اسم «إّن» و منصوب به اعراب ظاهري اصلی به حرکت 
نکته: اسامی منقوص در حالت هاي رفع و جّر اعرابشان تقدیري است ولی در حالت نصبی اعرابشان ظاهري اصلی به فتحه می باشد.

سخت
:  «ال» ناهیۀ است  باطل نکنید ...  گزینۀ   44

:  «ال» نافیۀ است  آیا نمی دانی ...  گزینۀ 

:  «ال» نفی جنس است  امروز، هیچ دانش آموزي نیست ...  گزینۀ 

:  «ال» نافیه است  نمی بینیم ...  گزینۀ 
سخت

45   «راٍع» مفعول به است و اسامی منقوص در حالت نصبی اعراب ظاهري اصلی دارند   راعیًا 
سخت

نکته:  الجمالت بعد النکرات، صفاٌت  و بعد المعارف احواٌل    46

-  «ما شاهدُت ...»   بعد از  «حفلٍۀ»   آمده و طبق نکته باال جمله ي وصفیه است.

-  «اإلنسانیۀ»   صفت براي  «القیم» 

-  «الکثیرة»   صفت براي  «المعلومات»   است.

-  «و هم یهربون ...»   جمله ي حالیه است.
سخت

 : خطاي موجود در گزینه   47
 «لم یخلقکم»: نیافرید ـ نیافریده است (لم + فعل مضارع = ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی) نمی آفریند نادرست است.

سخت
اسلوب شرط: ادات شرط + فعل شرط + جواب شرط   48

                                                  (مجزوم)       (مجزوم)
ادات شرط = 

) است که از اسلوب شرط تشکیل نشده است و «ما» در این گزینه موصول می باشد. در این سؤال تنها گزینه ي (
سخت

در این گزینه، دو خبر وجود دارد، یکی خبر«إّن»، یعنی «متفّرقون » و دیگري خبر« ماداموا »، یعنی « مبتعدین »  که هر دو از نوع مفرد هستند و با خبرهاي آمده در  49
سایر گزینه ها متفاوت اند.

بررسی  سایر گزینه ها:

»:خبر «کان» به صورت جار و مجرور (شبه جمله) است (فیها). گزینه ي «

»: خبر «أصبَح» به صورت جار و مجرور (شبه جمله) است (من أشهر). گزینه ي «

»: خبر «ال» به صورت جار و مجرور (شبه جمله) است (فی نفسه). گزینه ي «
متوسط
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قون » و دیگري خبر« ماداموا »، یعنی « مبتعدین »  که هر دو از نوع مفرد هستند و با خبرهاي آمده در
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باتوجه به فعل امر «حاِولوا»، «ُطلّاب» مناداي مضاف و منصوب است.  50
بررسی موارد در سایر گزینه ها

»: «محّمد» مناداي علم و مبنی بر ضّم است و تنوین نمی گیرد (محّمُد). گزینه ي «

»: «فلّاحی» مناداي مضاف و منصوب است و نون جمع به هنگام اضافه حذف می شود. گزینه ي «

»: باتوجه به مؤنث بودن «التلمیذاُت»، «أیُّتها» صحیح است. گزینه ي «
متوسط

زیرا «َعلی قیم» جار و مجرور و «قیٍم» نکره است بنابراین جمله بعد از آن جملۀ وصفیّه مجرور به پیروي از آن است.  51
سخت

تشریح سایر گزینه ها:  52

»: ضمیر «واو» در فعل «قاتلوا» فاعل هستند. در گزینه ي  فعل مجهول است و نایب فاعل دارد و فاعل ندارد. »: ضمیر «واو» در فعل «َعِملوا» و در گزینه ي « »: «رسول»، در گزینه ي « در گزینه ي «
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  53

: ظبّی صحیح اآلخر است و منقوص نیست و اعراب آن ظاهري اصلی است. گزینه ي 

: المساکین جمع مکسر است و اعراب فرعی ندارد. گزینه ي 

: الّذین مبنی است و اعراب محلی دارد و فرعی نادرست است. گزینه ي 
متوسط

«األخوان» فاعل و مرفوع باإلعراب الفرعی «الف».  54
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «أصوات»: جمع مکسر و مفعولٌ به و منصوب با عالمت اعراب اصلی. گزینه ي «

»: «إخواُن» جمع مکسر و فاعل و مرفوع با عالمت اعراب اصلی. گزینه ي «

»: «مساکین» مفعولٌ به و منصوب با عالمت اعراب اصلی. گزینه ي «
توجه شود َاخوان مثنی مذکر است و اعراب نوعی دارد ولی ِاخوان جمع مکّسر و اعراب اصلی دارد.

متوسط
در این گزینه «ِانَْتَشَرت» داراي ریشۀ «ن، ش، ر» است و در این فعل «ن» فاء الفعل است.  55

سخت
«ُسمُّوا» فعل مجهول و نایب فاعلش ضمیر بارز «واو» است. توجه به مفهوم عبارت می تواند در تشخیص مجهول بودن فعل کمک کند. (برادران حقیقی نامیده  56

شدند.)
نکته: توجه کنید که حرف مضارع در باب هاي «افعال»، «تفعیل» و «مفاعلۀ» حرکت ضّمه دارد و این نمی تواند دلیلی براي مجهول بودن فعل مضارع باشد.

سخت
57  ما َعِمْلَت َیْعَلْمُه اُهللا:  هرچه انجام دهی می داند آن را خدا.

ما عملت ... در این گزینه «ما»  اسم شرط است. در گزینه ي   کلمه ي «ما»  حرف نفی و در گزینه ي  اسم موصول و در گزینه ي    اسم استفهام است.
سخت

زمانی منقوص اعرابش ظاهري است که در حالت نصب باشد بنابراین زمانی که در منقوص حرف «ي» حذف شده باشد قطعًا حالت نصب نیست در گزینه هاي   58

«قاٍض» و  «راٍع» در حالت نصب نیستند (به ترتیب در نقش فاعل و مبتداي مؤّخر و هردو در حالت رفعند)

در گزینۀ  «داعی» در نقش خبر و در حالت رفع است.

در گزینۀ  که پاسخ است «عالَی» در نقش خبِر «تصبح» منصوب است.
سخت

در این گزینه، «ماضَی» و «ُمسَتقَبَل» مفعولٌ به هستند.  59
سخت

در این گزینه کلمۀ «حقًا» مفعول به است و مفعول مطلق نیست. ولی در گزینۀ  «حقًّا»، در گزینۀ  «ایضًا» و در گزینۀ  «معاذ اهللا» مفعول مطلق هستند.  60
متوسط

زیرا آیه ي کریمه به حکیمانه بودن انزال کتاب آسمانی و وحی الهی و همچنین مختار بودن انسان در انتخاب راه هدایت و ضاللت اشاره دارد. (دین و زندگی سال  61
سوم )
سخت

«بر هیچ مرد و زنی روا نیست که چون خدا و پیامبر او به کاري فرمان دهند که در کارشان به میل خود عمل کنند»  از این آیه به این مطلب می توان پی برد که در  62
امور دنیوي و اخروي باید از پیامبر(ص) و ائمه اطاعت نمود.(دین و زندگی سال سوم)

سخت
زیرا از پیامدهاي نگرش اول (دنیاگراها)، قرار گرفتن زندگی در بن بست و بسته شدن دریچه هاي امید به روي انسان است. انسانی که میل به جاودانگی «وجودش  63

را فرا گرفته»، وقتی به چنین نگرشی می رسد همین زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود و در نتیجه به یأس و نومیدي دچار می شود.
سخت

خداوند وضع هیچ گروهی را تغییر نمی دهد مگر آن که خود وضع خویش را دگرگون سازند، رسول خدا(ص) فرمود: «مثل ظهور حضرت مهدي(عج)، مثل برپایی  64
قیامت است. مهدي (عج) نمی آید مگر ناگهانی.»

متوسط
عبارت "و اهللا یعصمک من الناس" در آیه ي تبلیغ  یا اّیها الّرسول بّلغ ما انزل الیک من ربّک ... گویاي این مطلب است که کسانی هستند که نمی خواهند بگذارند  65

مأموریت الهی انجام شود و خطرهایی از جانب آن ها وجود دارد.
سخت
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زیرا از پیامدهاي نگرش اول (دنیاگراها)، قرار گرفتن زندگی در بن بست و بسته شدن دریچه هاي امید به روي انسان است. انسانی که میل به جاودانگی «وجودش

خداوند وضع هیچ گروهی را تغییر نمی دهد مگر آن که خود وضع خویش را دگرگون سازند، رسول خدا(ص) فرمود: «مثل ظهور حضرت مهدي(عج)، مثل برپایی

گویاي این مطلب است که کسانی هستند که نمی خواهند بگذارند
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با این که دعوت به خوبی ها و نیکی ها، گرایش به آن ها را در مردم افزایش می دهد و زمینه هاي گناه را کم می کند، اما همواره افرادي هستند که از فرمان هاي  66
الهی سرپیچی می کنند و مرتکب گناه می شوند. در صورتی که در مقابل گناهکار اقدام مناسب نشود، رفتار او مانند یک بیماري مسري به دیگران سرایت می کند. این اقدام مناسب همان نظارت
همگانی است که به صورت«امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه ي اسالمی به اجرا در می آید. قرآن کریم در این باره می فرماید:«و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و به معروف امر
کرده و از منکر نهی می کنند» امر به معروف و نهی از منکر پس از دعوت به خیر و نیکی، وظیفه ي دوم ما در قبال جامعه ي اسالمی است. حضرت علی (ع) می فرماید: «امر به معروف و نهی از

منکر را ترك نکنید که افراد شرور و بدکار جامعه بر شما مسلط می شوند و آن گاه هر چه دعا کنید به اجابت نرسد.» 
سخت

عبارت  فلذلک فادع ... و قل آمنت بما انزل اهللا من کتاب، «پس به سوي آن دعوت کن ... و بگو من به کتابی که خدا فرستاده ایمان آوردم» در حیطه ي دریافت وحی و  67
رساندن آن به مردم است و عبارت  أمرت العدل بینکم   مبیّن ضرورت اجراي عدالت اجتماعی از دالیل نیاز جامعه  ي اسالمی به والیت و حکومت در ارتباط با اجراي قوانین الهی از طریق والیت بر

جامعه (والیت ظاهري) است.
سخت

هر چیزي را مطابق برنامه اي دقیق به بهترین شکل طراحی کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشید و آن را در مسیر انجام وظیفه و دست یابی به هدف خاص وي  68
هدایت کرد تا از محدوده و چارچوب خود تجاوز نکند.

سخت
میان وظایف و مسئولیت ها در یک مجموعه ارتباط و پیوستگی وجود دارد به گونه اي که کار هر یک مکمل کار دیگري باشد. بدون هدف ارتباط و پیوستگی معنا  69

َماَواِت َواَألرَض ِبالَحقِّ هر کدام مفهوم هدف مندي جهان هستی اشاره دارد. ُ السَّ ندارد و مجموعه داراي نظام شکل نمی گیرد. آیات شریفه ي َربََّنا َما َخَلقَت َهَذا َباِطًال و َخَلَق اهللاَّ
سخت

یِن َحِنیًفا به بیت «چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم» اشاره دارد و آیه ي "َوَنعَلُم َما ُتَوسِوُس ِبِه َنفُسُهبا بیت «  دشمنی آیه ي  َفَأِقم َوجَهَک ِللدِّ  70
داري چنین در سر خویش » ارتباط دارد.

سخت
نیا  بیانگر دیدگاه منکران معاد است که با ایه ي شریفه ي  َمن اراد االخرة .................. شکورا   که دیدگاه آیه ي شریفه ي  ِإنَّ الَِّذیَن َال یرُجوَن ِلَقاَءَنا َوَرُضوا ِبالَحیاِة الدُّ  71

پیروان پیامبر است در تضاد است.
متوسط

آیه ي  ربنا ماخلقت هذا باطال .... به معاد جسمانی اشاره ندارد.  72
سخت

73  پس از مرگ آگاهی روح بیشتر می شود و در آن موقع به دلیل توف است که انسان کاستی وظایف خویش را می فهمد و تقاضاي بازگشت می کند اما برزخ دوره
ي عمل نیست.

متوسط
یکی از اسوه هاي عزت نفس، پیامبر اکرم (ص) بود که در محاصره ي شعب ابوطالب این سخن را بیان فرمود. این بیان ایشان حاکی از عزت نفس است که آیه ي  74

شریفه ي من کان یرید العزة فلله العزة جمیعًا حاکی از آن است.
متوسط

هر دو آیه مربوط به امکان معاد جسمانی است.  75
سخت

در آیه ي  سوره ي مریم، از زبان فرشته ي وحی که بر مریم (س) نازل شده است، بیان شده: «  قال انّما انا رسول ربّک الهب لک غالمًا زکّیا : گفت من فقط  76

، حضرت مریم در پاسخ به فرشته ي وحی می فرماید: «  انی یکون لی غالم و لم یمسسنی بشر و لم اك بغیا : چگونه باشد براي فرستاده ي پروردگارت هستم تا پسر پاکیزه اي به تو ببخشم» و در آیه ي
من پسري در حالی که انسانی با من تماس نداشته باشد و بدکاره نبوده ام.»

سخت
این آیه درباره ي زنان مؤمن است   «قل للمؤمنات»  و عبارت   «ال یبدین زینتهن»  مربوط به حرمت جلوه گري زنان است. (فعل نهی)  77

متوسط
شرط اصلی و اولی اثر أنتخاب همسر براي مردان مسلمان، مؤمن بودن زن مسلمان است که عبارت شریفه ي «وال تنکحوا المشرکات حتی یؤمن» ناظر بر این مفهوم  78

است. 
متوسط

این آیه، اولین سؤال فرشتگان در عالم برزخ از گناهکاران است که در پاسخ آن ها می گویند: «کّنا مستضعفین فی االرض».   79
متوسط

پیام این آیه ي شریفه ي عبارت است از:   80

- خداوند، پوشش را براي دو هدف قرار داده است: الف) انسان را از ناپسندي ها حفظ کند و مایه ي عفاف باشد. ب) مایه ي زینت او باشد. 

- اگر انسان لباس تقوا را بر خود بپوشاند، خواهد توانست پوشش و لباس ظاهري را مراعات کند و حفظ نماید. 
متوسط

در این گزینه «زنده شدن زمین به دنبال بارش باران» از نشانه هاي حکمت خداوند، از دقت در آیه ي شریفه ي و من آیاته یریکم البرق خوفًا و طمعًا و ینّزل من الّسماء  81
ماًء فیحیی به االرض بعد موتها به دست می آید که این نشانه ها را کسانی که تعقل می کنند، درك خواهند کرد (اندیشه و تحقیق).

متوسط
، ُزمر: از دقت در آیه ي شریفه ي   82

:« «ِانّا َانَزْلنا َعَلیَک الِکتاَب ِللنِّاس ِبالَحقِّ
َفَمِن اهَتدي َفِلَنفِسِه:

َو َمْن َضلَّ َفِانَّما َیِضلُّ َعَلیها:
َو ما َانَت َعَلْیِهم ِبَوکیٍل:

همانا ما این کتاب را بر تو نازل کردیم براي مردم، به حق
پس هر که هدایت یافت به سود خود اوست

وهر که گمراه شد تنها به زیان خود گمراه می شود.
و تو وکیل و مدافع آن ها نیستی. 

این مفهوم دریافت می  گردد:

) هر انسانی راه هدایت را بپذ یرد به سود خویش است و هر کس گمراه شود به زیان خودش است.

) و مختار بودن انسان (َفَمْن اْهَتَدي َفِلَنْفِسه َو َمنَّ َضلَّ ) وکیل و مدافع نبودن پیامبر اکرم (ص) (َو ما َانَت َعَلْیِهم ِبَوکیٍل) ، معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی  (ِانّا َاْنَزْلنا َعَلْیَک الِکتاَب ِللنِّاس ِبالَحقِّ
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َفِانَّما َیضلُّ َعَلیها) می باشد.
سخت

اعتماد به خدا (علت)  آرامش انسان (معلول)  83
عزم و اردة قوي مقدمۀ توکل بر خداست.  «فذا عزمت فتوکل علی اهللا» 

سخت
ائمه (ع) پس از پیامبر (ص) در راستاي مسئولیت مرجعیّت دینی، شخصیّت هاي اسالمی و افراد مستعد و مشتاق فضیلت را تربیت می کردند که سبب گسترش  84

اندیشه هاي اسالم راستین در عالم و حفظ آرمان هاي متعالی آن می شد.
سخت

- با توجه به متن کتاب درسی، هدف فعالیّت هاي اعضاي مختلف بدن انسان، حیات و رشد می باشد. به عبارتی، همکاري بین اعضاي دن منجر به حیات و رشد  85
می گردد.

- در قسمت دوم سؤال، حکمت الهی مدنظر است.

آیۀ گزینه هاي  و  تسبیح تمام موجودات عالم براي خدا را بیان می کند نه حکمت را، امّا در آیۀ دیگر بهدلیل وجود عبارت «حق» بیانگر هدف مندي عالم و حکمت الهی است.
سخت

مرد و زن وظیفه دارند که در انتخاب همسر، معیار «ایمان» را رعایت کنند و در تبیت فرزندان نیز، براي باایمان شدن آن ها کوشا باشند.  86

در میان آیات موجود، آیۀ گزینۀ  نشان دهندة ایمان والدین یا همان مرد و زن به واسطۀ عبارت «مقیم الصالة» می باشد، چرا که اقامۀ نماز از نشانه هاي ایمان است و همچنین آیه بیانگر خواست
والدین از خداوند به جهت مؤمن و برپادارندة نماز شدن فرزندان است.

امّا در آیۀ گزینۀ  اشاره به آرامش و انس روحی با همسر و در گزینۀ  اشاره به یکسانی منزل زن و مرد و در گزینۀ  اشاره به معیار ایمان براي انتخاب همسر می شود.
سخت

الهیون می خواهند که خدا را با اندوخته اي کامل تر مالقات کنند لذا از خدا عمر طوالنی تر می خواهند تا با خدمت به مردم اندوختۀ خود را بهتر رقم بزنند.  87
سخت

دنیاي امروز گرفتار شرك و بت پرستی پیچیده تر و خطرناك تري شده است. ریشۀ شرك و بت پرستی جدید آن است که برخی انسان ها در عین قبول داشتن  88
خداوند، دین و دستوران آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند و تمایالت دنیایی و نفسانی خود را اصل قرار می دهند.

سخت
خداوند زن و مرد را به گونه اي آفریده که زوج یک دیگر باشند. زوجیت میان زن و مرد آن گاه معنی دارد که هر دو تکمیل کنندة یک دیگر باشند. در عبارت  89

» به آفریدن همسر به عنوان زوج یک دیگر اشاره شده است. قرآنی گزینۀ «
متوسط

در آیۀ قرآن کریم آمده است: « فاسَتِقم َکما اُِمرَت و من تاَب َمعَک َو ال تطَغوا  – پس آن چنان که مأمور شده اي استقامت کن و هرکس که هرماه تو (به سوي خداوند)  90
بازگشته است (استقامت کند)و نافرمانی نکنید».

سخت
 91

(تحصیل کرده = educated) ،educated صفت می باشد و قبل از اسم بکار می رود – معنی جمله: او چیز زیادي دربارة رایانه  ها نمی داند؛ گرچه شخص تحصیل کرده اي است.
سخت

 92
معنی جمله: فقدان بخش هاي زیادي از حافظه، در بعضی از بیماري هاي جسمی و روحی اتفاق می افتد.

) از دست دادن / سوابق ) گم شده، از دست رفته / شدن           ) فقدان / انجام دادن          )  فقدان / اتفاق افتادن            
سخت

 93
 معنی جمله: او در فروشگاه را قفل کرد و به خانه رفت.

) شرکت کردن در ) دور شدن از                  ) برخاستن، بلند شدن                ) قفل کردن              
متوسط

معنی جمله: می توانم با اطمینان بگویم که امروز دیگر بحثی نخواهد بود.  94

)  اطمینان  )  تأثیر                    )  تجربه                        )  ظرفیت                 
متوسط

 95
معنی جمله: اطمینان اندکی راجع به وضع کنونی اقتصاد آلمان وجود دارد.

)  توجه )  وضعیت اضطراري                       )  اطمینان                      )  سخنرانی                     
سخت

معنی جمله: تعدادي از محصوالت کاغذي نمی تواند دوباره جمع آوري و استفاده شوند.  96

) پروژه ) برنامه                   ) بازار                  ) محصول                
متوسط

 97
معنی جمله: اگر مقدمه ي کتابی توسط فرد معروفی نوشته شود، بهتر به فروش می رسد.

)  آرام )  پیچیده                      )  معروف                    )  خصوصی                 
سخت

 98
معنی جمله:اگر شما نمی توانید شغلی را بدست آورید. از ادامه تالش دست برندارید. شما در نهایت یک کار خوب به دست می آورید.

) زیاد کردن صدا ) تسلیم شدن - ترك کردن                  ) باال آمدن                ) پیدا کردن در کتاب مرجع              
سخت
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 99
 معنی جمله: اگر قرار باشد که بازیکنان شانس موفقیت داشته باشند آنها باید آمادگی خود را بهتر کنند.

)  توجه کردن )  بهبود بخشیدن،  بهتر کردن                    )  فراهم کردن                   )  نادیده گرفتن              
متوسط

 100
معنی جمله: ما اکنون آنقدر به کامپیوتر وابسته هستیم که تصور این که اوضاع و امور بدون کامپیوتر امروزه چگونه خواهند بود مشکل است. 

) تصور کردن ) تعریف کردن                    ) مقایسه کردن                    ) نسبت دادن                   
سخت

 101
معنی جمله: کشاورزان حیوانات را به خاطر گوشتشان، به خاطر فرآورده هایشان مانند شیر، کره، پنیر و به خاطر پوستشان که از آن ها براي ساختن چرم استفاده می شود، پرورش می دهند.

) موضوع ) مواد مغذي                          ) حرکات - اشاره                          ) محصوالت                         
متوسط

 102
 معنی جمله: آن ها پسربچه را کجا پیدا کردند؟ من نمی دانم کجا پیدایش کردند.

زمان جمله past (گذشته) است پس باید در جواب از حالت گذشته فعل find استفاده شود.
سخت

103  معنی جمله: بتی میگوید تمام برنامههایی را که براي آینده ریخته است عملی خواهد کرد.

) تأثیر ) عمل                   ) بهبود                 ) آزمایش              
نکته: put into practice = عملی کردن

سخت
 104

 معنی جمله: او گمان می کرد اگر نتواند چیزي را ببیند، آن وجود خارجی ندارد.

) به نظر رسیدن ) وجود داشتن         ) پیشنهاد دادن         ) ماندن       
متوسط

 105
 معنی جمله: وقتی می خواهید معنی کلمه اي را بدانید، آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید.

) رها کردن - منصرف شدن ) زنگ زدن - احضار کردن                    ) جستجو کردن در فرهنگ لغت                ) زیاد کردن صدا                  
سخت

 106
فیلمی که دیشب دیدم خیلی ترسناك بود. خواهر کوچکم به زیر میز رفت.

)  ترسیده )  ترسناك                            )  مهیج                               )  هیجان زده               
سخت

 107
سیب هایی که در باغ شما شما رشد می کنند مزه ي خوبی دارند. همه آن ها را دوست دارند.

taste جزء افعال ربطی است و بعد از آن صفت می آید.
متوسط

 108
 معنی جمله: مربی فوتبال اعضاي تیم را صدا زد تا به آخرین نکات وي قبل از بازي گوش دهند.

) صدا زدن، فریاد زدن ) پوشیدن                   ) جستجو کردن لغت                 ) شرکت کردن                
سخت

 109
رنگ + اندازه + کیفیت   ترتیب صفات ازچپ به راست:

سخت
110  معنی جمله: هم آقاي کریمی و هم خانم کریمی نگران پسرشان هستند چون او زندگی را جدي نمی گیرد.

) با آسودگی  ) از نظر احساسی                       ) به طور جدي                               ) به طور منظم                             
متوسط

111  معنی جمله: یک سال جدید مانند کتاب سفیدي است. قلم در دستان شماست. نوشتن یک داستان زیبا براي خودتان می تواند انتخاب شما باشد.

) درجه، اندازه ) انتخاب          ) نفرت           ) جنبه          
سخت

«فکر می کنید این همه پول زندگی شما را تغییر خواهد داد؟ "مسلمًا خیر".»  112

) با افتخار ) به شدت       ) اکثراً       ) مسلمًا      
متوسط

ترجمه جمله: «رئیس گفت: «این از بی مسئولیتی شما بود که فردي را که به طور مناسب آموزش ندیده به تنهایی مسئول دستگاه گذاشتید.»  113

) بی مسئولیت ) فوري         ) فردي، انفرادي         ) غیرممکن            
سخت
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ترجمه جمله: «افرادي که از لحاظ ذهنی قوي هستند، عادت هاي سالمی دارند. آن ها به روش هایی احساسات، افکار و رفتارهایشان را کنترل می کنند که آن ها را  114
براي موفقیت در زندگی آماده می کند.»

) آگاهانه، هشیارانه ) از لحاظ ذهنی     ) مختصراً             ) به آرامی، باسکوت        
سخت

ترجمه ي جمله: «دوستان عزیز! وقتی ما به همراهی فوق العاده ي شما و این که آن چقدر ما را شادمان کرده است فکر می  کنیم، می خواهیم که براي همه ي شما  115
بهترین (ها) را در سال نو آرزو کنیم.»

نکات مهم درسی
پس از کلمات پرسشی در وسط جمله، جمله ي اسمیه حالت خبري خواهد داشت.

در ضمن به ساختار «مصدر + be + going to » دقت کنید.
سخت

معنی جمله: من سرانجام بار چهارم که امتحان رانندگی دادم قبول شدم.  116

) دریافت کردن ) برگزار کردن - نگه داشتن                    ) امتحان دادن                    ) امتحان گرفتن                   
سخت

بعد از کلمه ي پرسشی در وسط جمله ابتدا فاعل می آید.   117

......  +   + wh words   جمله
معنی جمله: آیا واقعا می خواهی بدانی که اولین پرورش دهنده هاي دانه ي قهوه چگونه زندگی می کردند؟

سخت
118  (c) took them off  

متوسط
ترجمۀ جمله: «نشستن بر سر سفرة نوروز و به خاطر آوردن تمام خاطرات دوران جوانی از دست رفته اش، صحنه را براي مرگش مهیا کرد. مصراعی را زیر لب  119

زمزمه کرد: «بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت» و مرد.»
نکتۀ مهم درسی:

») نادرست است. از اسم مصدر (verb+ing) می توان به عنوان نهاد استفاده کرد. چون ''remember'' متعدي است و پس از آن مفعول به کار رفته است، مصدر مجهول (گزینۀ «
سخت

ترجمۀ جمله: «اگرچه انجام دادن آزمایش ها باعث شد که همۀ دانشمندانی که روي این موضوع کار می کردند خیلی خسته به نظر برسند، آن ها هرگز ناامید  120
نشدند و به کار کردنشان ادامه دادند.»

 نکتۀ مهم درسی
در این سؤال صفت فاعلی و مفعولی مطرح است و چون دانشمندان پذیرندة حالت هستند، صفت مفعولی به کار می رود.

سخت
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