
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم

زمان برگزاري: 75 دقیقه

تعداد سوال: 100

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر

علیرضا افشار

در بیت «وگر گوید نهم رخ بر رخ ماه /  بگو با رخ برابر چون شود شاه»  کدام آرایه هاي ادبی یافت می شود؟  1

تشبیه - جناس تام - مراعات النظیر - ایهام تناسب کنایه - جناس تام - ایهام - استعاره

کنایه - جناس ناقص - ایهام - اغراق اغراق - جناس ناقص - مراعات النظیر - استعاره

با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟  2

سپري شدن زمان رسیدن روزها به شب ها روزها را از دست دادن پایان پذیري فرصت

معنی و مفهوم دقیق تر جمله ي سوم عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟  3
«چون هرچه کنم،  به گمان خواهد بود ، این گمان در حد خویش برم بهتر.»

نسبت به خویشتن بدگمان شوم،  بهتر است. تصور را در خود ایجاد کنم،  بهتر خواهد بود.

تصویري به خویشتن داشته باشم،  مفید است. نسبت به خویش تصور روا دارم مناسب تر است.

در همۀ گزینه ها، به جز گزینۀ .................. سجع به کار رفته است.  4

با آنان بستیزید، که رستگاریتان در آن است. از اندوه بیرون نیایید که آماج تیر بالیید.

جرعه ي اندوه به کامم می ریزید و کار را به هم در می آمیزید. چه جاي مالمت است، که در دیده ي من شایسته ي کرامت است.

کدام تساوي نادرست است؟  5

بار گناه: تشبیه و اضافۀ تشبیهی چشم هاي زمین: تشخیص و اضافۀ استعاري

جوشش گرم عشق: تشبیه و اضافۀ تشبیهی مرغ آه: تشبیه و اضافۀ تشبیهی

در همۀ ابیات به جز بیت  .................. نوعی جناس به کار رفته است.              6

که مرا مادر من نادان زادهیچ یادم نرود این معنی

حیف، استاد به من یاد ندادقدر استاد نکو دانستن

یاد باد آنچه به من گفت استادگفت استاد مبر درس از یاد

که به تعلیم من اِستاد، استادبس مرا منّت از استاد بَُود

همه ي ابیات با بیت«بی کمالی هاي انسان از سخن پیدا شود / پسته ي بی مغز چون لب واکند رسوا شود» تناسب معنایی دارند به جز ..................  7

چو زر اندود دیناري به دیدارگر گفتار بی کردار داري

دیگر یکسر گل پر صورت استمرد نهان زیر دل است و زبان

از کوزه همان برون تراود که در اوستحال متکلم از کالمش پیداست  

که بی سخن من و تو هر دو نقش دیواریم سخن پیدا کند کز من و تو مردم کیست

معانی کدام گروه از کلمه ها به ترتیب  «خوار - شادمان - رخسار - بهانه جویی - دل جویی» است؟  8

منحوس، محظوظ، طالع، استیصال، اشتلم مخذول، مشعوف، َوجنه، تعلّل، تفّقد

منحوس، مشعوف، طالع، استیصال، تفّقد مخذول، محظوظ، َوجنه، تعلّل، اشتلم

در بیت «بوسه اي گر نُربوده ست ز یاقوت لبش / دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟» کدام آرایه هاي ادبی یافت می شود؟  9

استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، تلمیح تشبیه، استعاره، مراعات نظیر، حسن تعلیل

استعاره، تشبیه، اغراق، تلمیح نغمۀ حروف، تشبیه، جناس، اغراق

1

منحوس، محظوظ، طالع، استیصال، اشتلم

ّمنحوس، مشعوف، طالع، استیصال، تفّقدمنحوس، مشعوف، طالع، استیصال، تفقدمنحوس، مشعوف، طالع، استیصال، تفّقد

بوده ست ز یاقوت لبش / دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟» کدام آرایه هاي ادبی یافت می شود؟
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تعداد تکواژ در کدام گزینه بیش تر است؟  10

مدال آوران سرافراز، پرچم رنگین ایران را به اهتزاز در آوردند. سربداران خراسان، مهاجمان مغول را سردرگم کم کرده بودند.

دید و بازدید و همنشینی هاي دل انگیز در ایام سال نو در بین مردم رواج دارد. گروهی از مردم، ساده لوحانه اسیر تبلیغات مسوم رسانه هاي بیگانه می شوند.

تعداد تکواژهاي کدام عبارت بیش تر است؟  11

این طرز تعلیم متأسفانه از کودکستان و دبستان شروع می شود و تا دانشگاه ادامه می یابد.

در روش اموزش کنکوري توجه به فهمیدن به جاي حفظ کردن به صورت شعاري درآمده است.

در این روش به جاي بهره برداري کامل از این قدرت ذهن، بیش تر با ذهن به بازي می پردازند.

توجه به کمیت، جهان بینی را وسعت می بخشد و عدم توجه بدان ما را در درون پیله اي از محدودیت جا می دهد.

مفهوم کلی همه ي ابیات به استثناي بیت   .................. یکسان است.  12

 که چو رفت از کمان نیاید باز  شرط عقل است صبر تیرانداز

 کز آن آتشت بهره جز دود نیست  مگوي آن سخن کاندرو سود نیست

 نیابد به صدر رستم اندر کمند  یکی طفل بردارد از رخش بند

 کشته را باز زنده نتوان کرد  نیک سهل است زنده بی جان کرد

چند مورد از واژ ههاي زیر، درست معنی شد هاند؟  13
(فضل: برتري) (کتم: پوشیدگی) (دنائت: پستی) (صولت: هیبت) (ضالل: گمراهی) (حمیّت: غیرت) (بی هوش: عاشق) (مذلّت: لغزش) (بیگاه:دیر)

(استکبار: خودنمایی)

هفت شش هشت نه

در متن «سه تن آرزوي چیزي برند و نیابند: مفسدي که ثواب مصلحان چشم دارد و بخیلی که سناي اصحاب مرّوت توقّع کند و آن که به دردي  14
دایم و علّتی هایل مبتال باشد و به هیچ تأویل خالص نیابد.» چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه  دو یک

کدام گزینه نادرست است؟  15

از شاهنامه هاي منثور می توان به شاهنامه ابوالمؤید بلخی و شاهنامه ابومنصوري در قرن پنجم اشاره کرد.

نی، همان موالناست و شکایت او از بریدن روح آزاده اش از نیستان عالم معناست.

متن «کاوه دادخواه» از کتاب «چشمه روشن» اثر «دکتر غالم حسین یوسفی» انتخاب شده است.

صحیفه سجادیّه حاوي نیایش هاي زیبا و لبریز از معارف، آموزش هاي اخالقی و اجتماعی است که جواد فاضل آن را به شیوه آزاد ترجمه کرده است.

تنها بیت گزینه ي  .................. با مفهوم عبارت زیر تناسب معنایی دارد.   16
«در برابر قدرتمندان و نیروهاي مهاجم، مغرور بود و مقاوم و در برابر هر انعطاف خالصانه اي تواضعی مضاعف از خود بروز می داد.»

 تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند  ما از برون در شده مغرور صد فریب

 جاي گل گل باش و جاي خار خار  با بدان بد باش و با نیکان نکو

 نباید کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد  تواضع گرچه محبوب است و فضل بیکران دارد

 سینه ي خود را غبار آلود مهر و کین مکن   آب صاف و تیره صائب دشمن آیینه است 

کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟  17
«ما همگی اعتقاد داریم که باید خدا را کشف کرد  .................. سرانجام این طور نیز می گوییم که او در همه جا هست، هر جا و نایافتنی است.»

 از پرده جلوه گر نشود هر نهان که هست نابسته رخنه ي نظر از هر عیان که هست 

 ز پیدایی عیان اندر عیان است  نهان است از همه عالم ولیکن

 بنشسته عیان بر سر بازار وجود در پرده ي کبریا نهان گشته ز خلق

در عیان همچو گل شکفته رخت  در نهاِن نهان نهفته رخت  

2

ی نظام قدیم
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

«ما همگی اعتقاد داریم که باید خدا را کشف کرد  .................. سرانجام این طور نیز می گوییم که او در همه جا هست، هر جا و نایافتنی است.»
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مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟  18
«کز نیستان تا مرا ببریده اند / از نفیرم مرد و زن نالیده اند»

 هر کس شنید ناله ي درد آشناي ما بیدار شد ز خواب گران جان بی غمی 

 که شمع انجمن عمر، روشن از باد است  مشو ز ناله ي نی غافل اي نشاط پرست

 دیوانه شد چو زمزمه ي بلبالن شنید  هر کس نوایی از من آتش زبان شنید

 رو به صحرا کرد هر کس ناله اي از ما شنید  گفت وگوي عاشقان دیوانگی می آورد

کدام بیت با پیام شعر زیر از «خوان هشتم» قرابت مفهومی دارد؟  19
«رستم دستان/ در تک تاریک ژرف چاه پهناور/ چاه غدر ناجوان مردان/ چاه پستان، چاه بی دردان/ ... گم بود»

دشمن دوست نما را نتوان کرد عالج / شاخه را مرغ، چه داند که قفس خواهد شد

افتادم اندر چنگ غم چون خس که در آتش فتد/ باري عجب درمانده ام دست من و دامان تو

کجا فریب دهد نقش، مرغ زیرك را؟ / نظر ز خانه ي رنگین به روزن است مرا

ناجوان مردي که او در عشق جانان جان نداد/ شاید ار زنده دلی گوید که آن نامرد، ُمرد

موضوع آثار همه ي گزینه هاي زیر به استثناي گزینه ي .................. تمامًا درست است.  20

قصه هایی که جنبه هاي واقعی و تاریخی و اخالقی آن ها به هم آمیخته است. (مقامات حمیدي، تاریخ بیهقی)

قصه هایی درباره ي کرامات اولیا و تاریخ پادشاهان و گروه هاي مختلف مردم (جوامع الحکایات و لوامع الروایات)

قصه هایی در شرح مفاهیم عرفانی، فلسفی و دینی به وجه تمثیلی یا نمادین (عقل سرخ، منطق الطیر)

قصه هایی که به ترتیب در زمینه ي تعلیم و تربیت و آیین فرمانروایی نوشته شده اند. (چهار مقاله، سیرالملوك)

در منظومه ي زیر، چند وابسته ي وابسته وجود دارد؟  21
«اي تکیه گاه زیباترین لحظه هاي پرعصمت و پرشکوه تنهایی من»

چهار سه شش پنج

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات تفاوت دارد؟  22

 کاین گلستان خنده و اري بیش نیست  می رود صبح و اشارت می کند

 در ضیافت خانه اش ننشست مهمانی درست  آه از این گردون کم فرصت که با این دستگاه

 چون شرر در نقطۀ آغاز بود انجام ما  در نظر وا کردنی طی شد بساط زندگی

 با دلی پر ز خون در حال لبخندیم ما  در گلستان جهان چون غنچه هاي صبحدم

آرایه هاي «حس آمیزي، حسن تعلیل، اسلوب معادله، متناقض نما، تشبیه» به ترتیب در کدام گزینه آمده اند؟  23
 الف)بهر دنیا با خسیسان چرب نرمی مشکل است

 ب)شبنم از فیض سحرخیزي عزیز گلشن است
 ج)باور که می کند که درین بحر چون حباب

 د)در بهار از باده ي گلگون گذشتن مشکل است
 هـ)تا به کی در خواب سنگین روزگارم بگذرد

 بوسه بهر گنج نتوان بر دهان مار داد 
گل به دامن خنده از شب زنده داري می برد

سر داده ایم و زندگی از سر گرفته ایم
واعظ از ما بگذران تا موسم گل بگذرد

زندگی در سنگ خارا چون شرارم بگذرد

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

معنی چند واژه در مقابل آن درست است؟  24
(ِمهین: بزرگ ترین)، (بنگ: شاه دانه)، (تهجد: شب بیداري)، (حور: زن و مرد سیاه چشم)، (سَپردن: پاي مال کردن)، (ِمحن: رنج)، (زکی: باهوش)،

(پاي مردي: خواهشگر)، (دهش: انصاف)، (فر: خّره)

هشت پنج هفت شش

3

ی نظام قدیم
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ج، هـ، د، ب، الف

ردن: پاي مال کردن)، (ِمحن: رنج)، (زکی: باهوش)،

هشت
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کدام عبارت، از دیدگاه تاریخ ادبیّات «کامًال» درست است؟  25

ناصر خسرو، از نویسندگان ایران در قرن ششم و صاحب آثاري مانند سفرنامه و الهی نامه و خوان  اخوان است.

ابن مقفع، کتاب کلیله و دمنه را از پهلوي به عربی و نصر اله منشی آن را به فارسی ترجمه کرد.

تاریخ بلعمی، اثر ابوعلی بلعمی در قرن پنجم و تاریخ طبري از آن تأثیر گرفته  است.

تاریخ جهانگشاي جوینی، تألیف عطا ملک جوینی شرح وقایع دوران تیموریان است.

َعّین الحاٌل یبّین حالۀ المفعول:  26

«شاهدت فی المستشفی الُممّرضات ساهرات» «قرأ التلمیذ درسه حول موضوع قرائن الماّدة دؤوبًا.»

«شاهدُت أزهاَر الحدیقۀ ُمعجبًا بجمالها!»  «یا أیُّها الّناس علِّموا أوالدکم مشفقین علیهم!»

27  عّین األصّح األدّق فی الجواب للترجمۀ : 
 عّین الصحیح

 أحد إخوانی أراد أن َیتعّلم علم الجراحۀ عند طبیب حاذق : یکی از برادرانم خواست که علم جراحی را نزد پزشک حاذقی فرا بگیرد

 فذهب عنده و شرع یتعّلم هذا العلم بمساعدة أستاذه الفاضل : لذا به نزد او رفت و به کمک یک استاد فاضل آموزش این علم را شروع کرد

احا من أشهر ألطّباء : و در حضور او سال ها ماند تا این که از بهترین پزشکان جراح گردید  و بقی عنده سنوات متوالیۀ حّتی أصبح جرًّ

 منذ ذلک الوقت عزم أخی أن یقف حیاته فی سبیل خیر اإلنسانّیۀ!  : از آن لحظه برادرم مصّمم شد که زندگی خود را در مسیر خیر و انسانّیت صرف کند!

28  عیِّن الصحیح فى اإلعراب و التحلیل الصرفى: 
 «تلک الحادثۀ لّما حدثت انفصلت أجزاء الماّدة!» 

 حدثت : للغائبۀ – مجّرد ثالثى – الزم – مبنى / فعل و فاعله ضمیر التاء البارز، و الجملۀ فعلیۀ

، و الجملۀ اسمیۀ  تلک : اسم – إشارة للبعیدة – معرفۀ – مبنى علی الفتح / مبتدأ و مرفوع محالًّ

 انفصلت : ماٍض – مزید ثالثى من باب انفعال – مبنى للمعلوم – مبنى / فعل و فاعله ضمیر«هی»المستتر

 أجزاء: اسم – جمع تکسیر (مفرده: جزء، مذّکر) – مشتق و صفۀ مشَبهۀ – نکرة – معرب / فاعل و مرفوع

29  «نظر مهم فقط با عمل محّقق می شود نه با سخن! »  عین الصحیح فی التعریب:

  إنّما الّرأى المهّم یتحّقق بالعمل ال بالکالم! إنّما الفکر العظیم تحقَّق بالعمل ال بالکالم!

قا بالکالم فقط بل بالعمل!   إّن الّرأى المهّم ال یتحّقق بالکالم فقط بل بالعمل! إّن الفکر العظیم لیس محقًّ

«بسیاري از دوستانمان تصمیم گرفته اند که هنگام عید با خانواده ي خود به مناطقی در خارج شهر مسافرت کنند!» عّین الصحیح فی التعریب :  30

  قد َعَزَم کثیر من أصدقائنا أن یسافروا عند العید مع أسرتهم إلی مناطق خارج المدینۀ!  کثیر من زمالئنا عند العید عزموا علی آن یذهبوا إلی منطقۀ فی خارج البلد مع األهل!

  کثیر من األصدقاء یعزمون عند العید علی الّذهاب إلی مناطق خارج المدینۀ مع األسرة!  عزموا کثیر من أصدقائنا فی العید علی أن ُیساِفروا إلی أماکن بعیدة من المدینۀ مع أهلهم!

31  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلتعریب:  
 «با کسی که دوستی تو را براي رسیدن به مقام هاي دنیوي می خواهد، معاشرت مکن! » 

 ال تصحب الّذى یطلب الصداقۀ للوصول إلی المنصب الدنیوّى!  ال تعاشر من ُیرید صداقتک للوصول إلی المناصب الدنیوّیۀ! 

 ال یجب أن تعاشر من طلب صدیقتک للوصول إلی المنصب الدنیوّي!  یجب علیک أن ال تعاشر الّذى أراد صدقک للوصول إلی مناصب الدنیوّیۀ! 

32  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!

33  عّین الخطأ:

 نحن نجتهد کثیراً لِننجح فی أعمالنا. طلب المعّلم أن ُتکَتب الجمُل علی الّلوحۀ.

 ُخلِّدت أسماُء علمائنا المشهورین فی التاریخ. کانت هؤالء الطالبات ُتطالعن المجّالت.

34  عّین الصحیح فی التشکیل: 
 «حّتی یأتی الکرکّدن و یدخل قرنه فی الماء فیزیل تأثیر السّم»:

ن ـ ُیدِخُل ـ َقرَن ـ َتأِثیُر َیأتَی ـ ُیدِخَل ـ َقرَن ـ الَماِء مَّ الَکرَکدُّ ن ـ َقرُن ُیدِخَل ـ الَماِء ـ ُیزیُل ـ السُّ  َحتَّی ـ َیأِتْی ـ الَکرَکدُّ
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اس و سکینتهم فیهجم علیهم!

وحۀ.

َ ـ الَماِء ـ الماِء ـ الماِء رن ـ قرن ـ َقرَن دِخل ـ یدِخل ـ ُیدِخَل َأتَیأتی أتی یأتی َی
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35  عّین العبارة الّتی تحتاج إلی التمییز:

 هذا الطالب أقوي من غیره. مألت کوبی لبنًا و شربته.

 عسی األحمق أن یفهم بعد مّدة. هؤالء المؤمنات عبادتهّن أکثر من اآلخرین.

ۀ واحدة!». عّین الصحیح للفراغ: 36  «ما .................. األعداُء یستطیعون أن یفشلوهم  .................. ُامًّ

 کانوا / مادام کان / ماداموا کانوا / ماداموا کان / مادام

37  عّین «من» فی محّل الرفع:

 التکن مّمن الیعلمون أعماًال نافعۀ لآلخرین. لیس کّل من یشترك فی المسابقۀ، ناجحًا.

 إّن الُمحّب من یسیر فی طریق الحّق. زرت من یجاهد فی الحرب ضّد األعدا.

38  عّین الصحیح فی التشکیل: 
 «لذلک فاّن هذه المدینۀ أصبحت عامرة و واسعۀ»:

 َفَأنَّ ـ هِذِه ـ َأْصَبْحِت ـ عاِمَرًة هِذِه ـ الَمدیَنِۀ ـ َأْصَبَحْت ـ واَسَعٍۀ لَذلَک ـ َفإنَّ ـ الَمدیَنِۀ ـ َأْصَبْحِت الَمدیَنَۀ ـ َأْصَبَحْت ـ عاِمَرًة ـ واَسَعًۀ

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ :   39
«من أکرم من متفضل یجود علی من لیس مستأهل الّرحمۀ ایضًا!»

هرکس برترین بخشندگان باشد به کسی که غیر مستحّق رحمت است نیز می بخشد! 

کسی که از بزرگوارترین بخشندگان باشد، حتی به آن که الیق دلسوزي نیست نیز بخشش می کند!

چه کسی بخشنده تر از کریمی است که هم چنین می بخشد به آن که شایسته ي رحمت نیست!

از بزرگواري شخص کریم این است که بخشش می کند به کسی که اهل بخشش نیز نیست!

40  عیِّن الخطأ حول نصب «إجتهادًا»:

تقّدمنا فی دروسنا ألنّنا أکثر الّتالمیذ إجتهاداً! (جاء لرفع االبهام) نجتهد فی األعمال و إن لم نشاهد إجتهاداً فی حیاتکم! (جاء لرفع الشک)

یحسن جمیع تالمیذي الّنشیطین إجتهاداً فی الدروس الهاّمۀ! (جاء لرفع االبهام) اجتهد بین الّطّالب المجتهدین إجتهاداً بالغًا لتحصل علی المعالی! (جاء لبیان نوع الفعل)

عیِّن الخطأ فی المنادي:  41

یا معلِّمیَن مدرستنا نحُن نشکرکم شکراً جزیًال! أیُّها المسلموَن اتَِّحدوا ضّد المستکبریَن!

یا سعیُد أطُلُب منَک أن ُتساِعدنی فی دروسی! ! أیُّتها التلمیذاُت إعَلمَن أّن مستقبل البالد بأیدیُکنَّ

موُد الّذي ال َیلیَن» عیِّن ما ال ُیناسب مفهوم البیت: «َفسیري عَلی الموِت ال َتنَحنی / فأنَت الصَّ  42

 سنگ زیرین آسیا باشد مرد آن است که در کشاکش دهر

 سرزنش ها گر کند خار ُمغیالن، غم مخور در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

 که نتوان بُریدن به تیغ این کمند عدو را به الطاف گردن بیند

 اگر خواهی سالمت، بر کنار است به دریا در، منافع، بی شمار است

عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب  43
 «إّن اهللا ال یغّیر ما بقوم حّتی یغّیروا ما بأنفسهم»:

بالشک اهللا دگرگون نمی کند هیچ قومی را اّال این که آن چه در دل هاي آن قوم است تغییر داده شود!

همانا خداوند آن چه را در قومی هست تغییر نمی دهد مگر این که آن چه را در درون شان هست، تغییر دهند!

قطعًا اهللا چیزي را که قومی در درون خود دارند تغییر نخواهد داد مگر این که ابتدا درون خویش را تغییر دهند!

بدون تردید خداوند دگرگون کننده ي چیزي که قومی در نفس خود دارند نیست اّال این که نخست آن چه را در دل دارند دگرگون سازند!
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44  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم : 
 «لیت اإلنسان یتأّمل فی جمیع الکائنات المسّخرة له و یدرك سّر جمالها!»:

امید است که آدمی در مورد همۀ جهان مسّخر شده براي او، بیاندیشد و سّر جمال آن ها را دریابد!

چه خوب است بشر در کّل کائنات که براي او رام شده تأّمل کند و سّر جمال آن ها را خوب بفهمد!

کاش انسان در تمام موجودات که براي او مسّخر شده دقت نماید و راز زیبایی آن ها را درك کند!

اي کاش بشر در مجموع هستی که براي او مطیع گشته فکر کند تا راز زیبایی آن ها را دریابد!

45  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم : 
عیِّن الخطأ:

 أفضل الّناس غداً أکثرهم عقًال !: برترین مردم در فردا، عاقل ترین آن ها هستند!

 أحسن عبادتک عند اهللا أخفاها !: بهترین عبادت ها نزد خداوند آن است که پوشیده تر باشد!

 اختار اهللا لرسالته أصدق الّرجال لسانًا !: خداوند براي رسالتش راستگوترین مردان را انتخاب کرد!

رجات أذکاهم !: بلندمرتبه ترین بندگان در رتبه ها و درجات با ذکاوت ترین آن ها هستند!  أکثر العباد ارتفاعًا فی الدِّ

46  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ 
 عّین عبارة فیها العالمۀ الفرعّیۀ و العالمۀ الّتقدیرّیۀ لإلعراب:

 لننظر إلی العلوم الّتی نبغ فیها المسلمون!  ذهبت الطالبتان إلی مکتبۀ قرب منزلهما للمطالعۀ! 

 أکثر األوقات نفعًا لإلنسان حضوره عند والدیه!  فی صّفنا تلمیذ ساٍع یدعو اآلخرین إلی المحاولۀ! 

47  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم 
 «طلب الطّالب من معّلمهم أن ینصحهم بکلمات قّیمۀ تفیدهم.»:

دانش آموزان از آموزگارشان درخواست نصیحت با جمالت باارزش و پرفایده اي را کردند.

شاگردان از معّلمان خود خواستند که با آنان به وسیلۀ کلمات پربار و مفید به نصیحت بنشینند.

شاگردان از آموزگاران خود درخواست کردند که سخنانی باارزش و سودمند را به عنوان نصیحت بگویند.

دانش آموزان از معّلم خویش خواستند تا آنان را با کلماتی ارزشمند که براي آن ها مفید باشد، نصیحت کند.

48  عّین الخطأ فی الّترجمۀ:

 و ال تحزن بمصیبۀ قد وصلت إلیک،: و بر مصیبتی که به تو رسیده است، محزون مشو،

 فأنت ال تعلم ماذا قد أخذ اهللا منه،: زیرا تو نمی دانی که خداوند چه چیزي را از او گرفته است،

 ال تحسد أحداً علی نعمۀ أعطاه اهللا،: بر کسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده حسادت نورز،

 فأنت ال تعلم ماذا سیعطیک اهللا بدلها!: چه، تو نمی دانی پروردگارت چه چیزي را قرار است به تود بدهد!

49   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم: 
 «ألَم تر أّن اهللا أنزل من الّسماء ماء فُتصبح األرض ُمخضّرة»:

آیا ننگریستی که همانا خداوند از آسمان باران را فروفرستاد براي این که زمین سبز وخّرم گردد؟!

آیا نمی بینیم که چگونه اهللا از آسمان بارانی را نازل کرد پس زمیِن سرسبز پدید آمد؟!

آیا نمی نگري که خداوند از آسمان آبی را فروفرستاد تا زمین سرسبز شود؟!

آیا ندیدي که اهللا از آسمان آبی را نازل کرد پس زمین سرسبز می شود؟!

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب.   50
«تشویق کردن فرد شکست خورده به تالش کردن، باعث می شود تا در مراحل بعدي مّوفق شود!»

عین الصحیح:

تشجیع اإلنسان المنهزم بالّسعی، یسّبب أن ینجح فی المراحل اآلتیّه!  تشجیع من الّذي ینهزم بالجُد، ُیسّبب النجاَح له فی المراحل اُالخري! 

ترغیب من فشل إلی اجتهاد، یصبح سبب توفیقه فی المراحل اُالخري!  ترغیب اإلنسان المنهزم إلی الّسعی، یحدث توفیقًا فی المراحل اآلتیّه! 
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ترغیب من فشل إلی اجتهاد، یصبح سبب توفیقه فی المراحل اُالخري! 
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با توجه به آیه ي شریفه ي ولقد کرمنا بنی ءادم کرامت انسان بر بسیاري از مخلوقات در گرو .................. می باشد و اعطاي این مقام به او، نتیجه ي  51
برخورداري او از .................. است.

خویشتن شناسی - اختیار خویشتن شناسی - روح خداشناسی - روح خدا شناسی - اختیار

52  کدام آیه، «اّمی بودن پیامبر» را نشانی بر اعجاز جاودانه او، معّرفی می کند؟

 اََفال یتدبَّرون القرآَن و لو کاَن من عنِد غیِر اهللا لوجدوا فیِه اختالفًا کثیراً

 و اِن ُکنتم فی ریٍب مّما نّزلنا علی عبدنا َفأُتوا بسورٍة من ِمثله و ادعوا شهداَءکم ان ُکنتم صادقین

 و ما ُکنت تتلو من قبلِه من کتاٍب و التخّطه بیمینِک اذاً َالرتاَب الُمبطلون

 فأن لم تفعلوا و لن َتفعلوا َفاتُقوا النَّار الّتی و قوُدها الّناس و الحجارُة اُعّدت للکافرین

مهم ترین اِشکالی که از ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) ایجاد شد، کدام بود؟  53

شرایط مناسب براي حامالن حدیث فراهم می آمد که بر اساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف حدیث بپردازند.

احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم شد.

مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و ناچار سلیقه ي شخصی را در احکام دینی دخالت می دادند.

سبب می شد که مدرك و منبعی که از طریق آن بتوان احادیث درست را از نا درست تشخیص داد در دست نباشد.

مَّ و لو کانوا ال یعقلون و منهم من ینظر الیک افأنت تهدي العمی و لو کانوا ال یبصروَن کدام مفهوم کلی آیات شریفه ي و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصُّ  54
است؟

یکی از ویژگی هاي انسان ، قوه ي اختیار است که به کمک آن می توان  راه را از چاه شناخت.

یکی از ویژگی هاي انسان، قوه ي تعقل است که به کمک آن می توان راه را از چاه شناخت.

تشخیص درست هدف به کمک عقل ممکن است.

الزمه ي درك حجت ظاهري ، کارآمدي و سالمت حجت باطنی است.

عدم نگهبانی خداوند بر انسان، آن گاه به وقوع می پیوندد که .................. و آیه ي شریفه ي  .................. حاکی از این حقیقت است.  55

رهنمودهاي الهی به هدایت انسان نینجامد-  انّا انزلنا علیک الکتاب للّناس بالحقِّ فمن اهتدي فلنفسه و َمن ضّل فانّما یضّل علیها

توفیق الهی نصیب انسان نگردد- انّا انزلنا علیک الکتاب للّناس بالحقِّ فمن اهتدي فلنفسه و من ضّل فانّما یضّل علیها

رهنمودهاي الهی به هدایت انسان نینجامد-  قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن اَبصر فلنفسه و َمن َعِمَی َفعلیها

توفیق الهی نصیب انسان نگردد- قد جاءکم بصائر من ربکم فمن اَبصر فلنفسه و من َعِمَی َفعلیها

آیه ي شریفه ي و قاَل لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربّکم... خطاب آیه به .................. در عالم .................. است.  56

گنهکارانی که فریب شیطان را خورده اند - قیامت گنهکارانی که فریب شیطان را خورده اند - برزخ

کافرانی که به سوي جهنم رانده می شوند - برزخ کافرانی که به سوي جهنم رانده می شوند - قیامت

قرآن کریم می فرماید: «هر یک از موجودات جهان داراي ساختار منظم ویژه ي خود است» کدام آیه شریفه اشاره به این جمله دارد؟  57

َماَواِت َواَألرَض بِالَحقِّ ِإنَّا ُکلَّ َشیٍء َخَلقَناُه بَِقَدٍر ُ السَّ ِ الَِّذي َأتَقَن ُکلَّ َشیٍء  َخَلَق اهللاَّ  َربََّنا َما َخَلقَت َهَذا بَاِطًال" ُصنَع اهللاَّ

یَطاِن ِإنَُّه لَُکم َعُدوٌّ ُمِبیٌن حرام خواري  .................. پیروي از ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ا ِفی اَألرِض َحَالًال َطیًبا َوَال َتتَّ براساس آیه ي یا َأیَها النَّاُس ُکُلوا ِممَّ  58
  .................. است.

علت ـ نفس اماره معلول ـ هواي نفسانی معلول ـ شیطان علت ـ شیطان

خروج از خودمحوري و گزینش «ایثار» در پرتو  .................. است که ثمره تبلور  .................. در انسان است و آیه ي شریفه ي  ..................  59
حاکی از  آن است.

عشق و محبت- ایمان-  قل اِن ُکنُتم ُتحّبن اهللا فاتِّبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم 

ایمان- عشق و محبت-  قل اِن ُکنُتم ُتحّبن اهللا فاتِّبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم 

ایمان- عشق و محبت-  و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبًّا هللا 

عشق و محبت- ایمان-  و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبًّا هللا 
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علت ـ نفس اماره

خروج از خودمحوري و گزینش «ایثار» در پرتو  .................. است که ثمره تبلور  .................. در انسان است و آیه ي شریفه ي  ..................  
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اعطاي ویژگی «مختار بودن» به انسان و «مایع بودن» به آب بیانگر .................. خداوند است و خروج هر یک از این دایره به ترتیب .................. و  60
.................. است.

قضاي - ناممکن - ممکن تقدیر - ناممکن - ناممکن   تقدیر - ممکن - ناممکن قضاي - ممکن - ممکن  

از دقت در پیام آیه ي شریفه ي «اّن هذا القرآن یهدي لّلتی هی اقوم ... اّن لهم اجرًا کبیرًا»   موضوع  ..................  و  ..................  مفهوم می گردد و راه  61
زندگی یا  ..................  ، ارتباط دقیق با .................. دارد.

کشف راه درست زندگی - نیاز به برنامه ي زندگی - چگونه زیستن - درك هدف زندگی و درك آینده خویش

نیاز به برنامه ي زندگی - کشف راه درست زندگی - درك هدف زندگی -  کشف راه درست زندگی

کشف راه درست زندگی - درك هدف زندگی - چگونه زیستن - درك هدف زندگی و درك آینده خویش

درك هدف زندگی - کشف راه درست زندگی - درك هدف زندگی - کشف راه درست زندگی

فرموده ي رسول خدا (ص) مبنی بر وجوب علم جویی بر هر مرد و زن و نزول اولین آیات بر ایشان به ترتیب با آیات شریفه ي .................. و  62
.................. ارتباط مفهومی دارد.

 «قل هل یستوى الذین یعلمون والذین ال یعلمون» - «من آمن باهللا والیوم األخر وعمل صالحًا» 

 «واستقم کما امرت وال تتبع اهواءهم و قل أمنت بما انزل اهللا» - «من آمن باهللا و الیوم اآلخر وعمل صالحًا» 

 «واستقم کما امرت وال تتبع اهواءهم و قل أمنت بما نزل اهللا» - «اقرأ باسم ریک الذى خلق» 

 «قل هل بستوي الّذین یعلمون و الذین الیعلمون» - «قل هل یستوى الذین یعلمون و الذین الیعلمون» 

با توجه به فطرت انسان، چه کسانی رشته محبت الهی را در جان خود می یابند؟  63

همه افراد پیوند قلبی میان خود و خدا را احساس می کنند. صرفًا افرادي که نگاه خداوند به انسان را فراموش نسازند.

همه کسانی که قدمی به سوي خداوند بردارند او را خواهند دید. فقط کسانی که دستور الهی را اجرا و از گناهان دوري نمایند.

با توجه به اینکه حضرت یوسف(ع) زندگی عفیفانه را پیش گرفته بود، در مواجهه ناگهانی با همسر عزیز مصر کدام کالم، پاکدامنی ایشان را جلوه   64
گر می نماید؟

وِء إّال َما َرِحَم َربِّی  اَرٌة بِالسُّ مَّ الُموَن  َو َما ُأبَرُي نَْفِسی إنَّ النَّْفَس َألَ  َقاَل َمَعاَذ اهللاِّ إنَُّه َربّی أْحَسَن َمْثواَي إنَُّه ال ُیْفِلُح الظِّ

ْعَن أْیِدَیُهنَّ َو ُقْلَن َحاَش ِهللاِّ َما َهذا بََشراً  ا َرأْیَنُه أْکَبْرنَُه َو َقطَّ  َقاَل َما َخْطُبُکنَّ إْذ َراَوْدُتنَّ ُیوُسَف َعْن نَْفِسِه ُقْلَن َحاَش ِهللاِّ  َفَلمَّ

مفهوم «موجودات به گونه اي با یک دیگر مربوطند که آثار فعالیت یکی، نصیب دیگري می شود.» اشاره به کدام آیه ي مبارکه دارد؟  65

 صنع اهللا الّذي أتقن کّل شیء انّه خبیر بما تفعلون  یتفّکرون فی خلق الّسماوات و األرض ربّنا ما خلقت هذا باطًال 

 ما تري فی خلق الّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور  أ فغیر دین اهللا یبغون و له أسلم من فی الّسماوات و األرض طوعًا و کرهًا 

این که «بی نظمی» و «شکاف» در نظام آفرینش وجود ندارد، از دقت در پیام آیه ي  ..................  مفهوم می گردد و در این آیه درك واژه ي   66
.................. برخاسته از نگرش عمیق تر در نظام هستی می باشد.

«خلق اهللا الّسماوات و األرض بالحّق » - فطور «خلق اهللا الّسماوات و األرض بالحّق » - تفاوت

 «ما تري فی خلق الّرحمن من تفاوت »  - فطور «ما تري فی خلق الّرحمن من تفاوت» - تفاوت

توکل در جایی درست است که انسان وظیفه ي خود را به خوبی انجام دهد؛ یعنی به ترتیب مراحل .................. را طی کند.  67

مشورت← اندیشه← انتخاب بهترین راه ممکن ← تالش با عزم و اراده براي رسیدن به هدف

اندیشه← مشورت← انتخاب بهترین راه ممکن← تالش با عزم و اراده براي رسیدن به هدف

تالش با عزم و اراده براي رسیدن به هدف← اندیشه← مشورت← انتخاب بهترین راه ممکن 

تالش با عزم و اراده براي رسیدن به هدف← مشورت← اندیشه← انتخاب بهترین راه ممکن 

نْیا» با کدام مورد، مفهوم مشابهی دارد؟ آیۀ شریفۀ  «َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنََّما بَْغُیُکْم َعَلی َأنُْفِسُکْم َمَتاَع الَْحیاِة الدِّ  68

ْرَض َو َما بَْیَنُهَما بَاِطًال»  َماَء َو اْألَ ُهْم َضالًال بَعیداً»  َو َما َخَلْقَنا السَّ ْیطَپاُن َأْن ُیِضلَّ  «َو ُیِریُد الشَّ

 «َفَمِن اْهَتَدي َفِلَنفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَها»  «لََقْد َمنَّ اُهللا َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ بََعَث ِفیِهْم َرُسوًال ِمْن َأْنُفِسِهْم» 
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ًاِطًالاِطًال»

ِسِهمفِسِهمُفِسِهْم» فنفْن والسوالُسوًال ِمْن َأ  ر
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از آیات قرآن به دست می آید که وجود انسان از دو بُعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است، بُعد روحانی  .................. بر بُعد جسمانی می باشد  69
و جملۀ «َفَقُعوا لَُه َساِجِدیَن» بیانگر این است که سجدة فرشتگان بر آدم  .................. می باشد.

مقّدم – معلول بهره مندي از روح الهی مؤّخر – معلول بهره مندي از روح الهی

مقّدم – زمینه ساز آراستن انسان به قدرت خداوند مؤّخر – زمینه ساز آراستن انسان به قدرت خداوند

عبارات «خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد» و «اوست خدایی یکتا و حاکم بر همه چیز» به ترتیب بر کدام بُعد از ابعاد توحید، داللت  70
دارد؟

توحید خالقیّت – توحید خالقیّت اصل توحید – اصل توحید توحید خالقیّت – اصل توحید اصل توحید – توحید خالقیّت

تالش جّدي پیامبر (ص)، براي شناساندن شخصیّت ممتاز علی (ع) در فرصت هاي مقتضی، برخاسته از  .................. بوده است.  71

آگاهی آن بزرگوار به شرایط فرهنگی و اجتماعی و فّعالیّت هاي خودسرانه براي به دست گرفتن زمامداري و قدرت

مبارزة خستگی ناپذیر در محو فرهنگ جاهلی که امتیازات را محصور در برتري هاي قومی و قبیله اي می دانستند.

آگاهی از نفاق پنهان مّدعیان قبول دعوت پیامبر که پیوند با بتان، آرایش دهندة درون آنان

غم خواري و دل سوزي او نسبت به امّت و ظهور آثار رحمٌۀ للعالمین بودن آن

قرآن کریم عبارت «و إّن اهللا لمع المحسنین» را براي چه کسانی برمی شمرد؟  72

 «من جاء بالحسنۀ فله عشر امثالها...»  «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا...» 

 «و لو أّن اهل القري آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات...»  «و الّذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا...» 

پیامبر گرامی اسالم (ص) کدام صف بندي و جبهه گیري را مردود اعالم کردند و کدام آیۀ شریفه، مؤید این موضوع است؟  73

اِر ُرَحَماُء بَیَنُهم»  اُء َعَلی الُکفَّ ٌد َرسوُل اهللا و الَّذیَن َمَعُه َأِشدَّ براساس منافع مادي -  «ُمَحمَّ

اِر ُرَحَماُء بَیَنُهم» اُء َعَلی الُکفَّ ٌد َرسوُل اهللا و الَّذیَن َمَعُه َأِشدَّ بر مبناي تمایز ملت ها - «ُمَحمَّ

ُسُل َأ َفِإن ماَت َأو ُقِتَل انَقَلبتم َعَلی َأعقابُِکم»  ٌد ِإالَّ َرُسوٌل قد َخَلت من َقبِلِه الرُّ براساس منافع مادي -  «َو َما ُمَحمَّ

ُسُل َأ َفِإن ماَت َأو ُقِتَل انَقَلبتم َعَلی َأعقابُِکم» ٌد ِإالَّ َرُسوٌل قد َخَلت من َقبِلِه الرُّ بر مبناي تمایز ملت ها -«َو َما ُمَحمَّ

با توجه به پیش بینی امیرالمؤمنین (ع) رایج ترین چیز پس از ایشان در میان جامعۀ اسالمی چه بوده و کدام آیه به این مسئله اشاره دراد؟  74

اختالف و پراکندگی در روش - «َأن َتُقولُوا َعَلی اهللا ما ال َتعَلموَن» دروغ بستن به خدا و پیامبر -  «َأن َتُقولُوا َعَلی اهللا ما ال َتعَلموَن» 

اختالف و پراکندگی در روش - «ِإنَّ اَهللا ال ُیَغیُِّر ما بِقوٍم َحتَّی ُیَغیُِّروا ما بِأنُفِسِهم» دروغ بستن به خدا و پیامبر -  «ِإنَّ اَهللا ال ُیَغیُِّر ما بِقوٍم َحتَّی ُیَغیُِّروا ما بِأنُفِسِهم» 

ذیَن اتََّقوا»  چیست؟ درخواست قرآن کریم براي درك بهتر اینکه  «لََداُر اآلِخَرِة َخیٌر للَّ  75

بررسی رفتارها و وقایع در زمان هاي مختلف سپاسگزاري واقعی از نعمت رسالت

همراهی با پیامبران و اصالح فرهنگ جامعه پندگرفتن از تاریخ اسالم و جامعۀ اسالمی

76  It is important to .................. the road when you are driving.

recognize concentrate on react with protect

77  Were you .................. to move away from home by your parents? 

transferred predicted located encouraged

78  The open windows were .................. all night because of the wind.

reacting damaging rattling floating

   A famous event in American history took place at an old mission in San Antonio, Texas, in 1836 . The
mission (founded by Spanish  priests) was called the Alamo.
   At this time, Texas had not yet become part of the United States of America. It was one of the
Mexican states. Mexico had been ruled by Spain until 1821, when it became free. In 1835 a group of
American settlers in Texas revolted against Mexico. They wanted to set up an independent state of
Texas. Volunteers from the united states came to help them. The rebels captured San Antonio and
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78  The open windows were .................. all night because of the wind.78  The open windows were .................. all night because of the wind.78  The open windows were .................. all night because of the wind.

reacting

   A famous event in American history took place at an old mission in San Antonio, Texas, in 1836 . The
mission (founded by Spanish  priests) was called the Alamo.
   At this time, Texas had not yet become part of the United States of America. It was one of the
Mexican states. Mexico had been ruled by Spain until 1821, when it became free. In 1835 a group of
American settlers in Texas revolted against Mexico. They wanted to set up an independent state of
Texas. Volunteers from the united states came to help them. The rebels captured San Antonio and
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turned the Alamo into a castle.
   Early in 1836 , the Mexican general Santa Anna attacked the Alamo with 4,000 soldiers. Inside the
castle were some 187 Americans, among them the frontiersmen Davy Crockett and James Bowie. Their
leader was William Travis. For 12 days the defenders fought off the Mexican army, but eventually the
Alamo was captured. Women and children were allowed to go free, but all the men defending the
Alamo were killed. 
   Six weeks later, the Texans, led by Sam Houston, defeated Santa Anna's army at the battle of San
Jacinto. Texas was free. For a while Texas was an independent state, but in 1845 it joined the United
States.

79  When did Texas become part of the United States?

1821 1835 1836 1845

80  The word «eventually» in the 3rd paragraph is closest in meaning to  ..................

commonly certainly finally straightly

81  The American settlers in Texas revolted against Mexico because they wanted  ..................

to build the castle of Alamo to set up an independent state of Texas

to attach Mexico to the United States to push Spain out of Mexico

82  Which statement about the passage is NOT true?

Mexico had been ruled by Spain until 1821.

The Alamo was an old mission against Spanish priests.

Texas had not yet become part of the united states before 1835.

The old mission in San Antonio , Texas was a famous event happened.

83  According to passage, Texas was originally  .................. .

a free state a Spanish state a Mexican state an American state

84  The officials have sent out a .................. to all fishermen about the possibility of a big storm hitting
the shore within the next 48 hours.

warning concern happening reference

85  The success of the .................. depends on our controlling the conditions carefully.

emergency experiment entertainment environment

After the Civil War in the late 1800s industrial growth created new jobs and raised the standard of
living for many American workers. Yet workers paid the price for economic progress. Because the
parents’ wages were low, families often sent their children to work in the factories, too. Children were
seen as part of the family economy. Immigrants and rural migrants often sent their children to work,
or worked alongside them. By 1890 the number of children under the age of 15 who worked in
industrial jobs was two million. Businesses liked to hire children because they worked in unskilled jobs
for lower wages than adults. Children’s small hands could more easily handle small parts and tools. As
children worked in industrial settings, they began to develop serious health problems. Many child
laborers were underweight and suffered from stunted growth and curvature of the spine. They
developed diseases related to their work environment, such as tuberculosis and other lung problems
if they worked in the coal mines or cotton mills. They also faced high accident rates due to physical
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seen as part of the family economy. Immigrants and rural migrants often sent their children to work,
or worked alongside them. By 1890 the number of children under the age of 15 who worked in
industrial jobs was two million. Businesses liked to hire children because they worked in unskilled jobs
for lower wages than adults. Children’s small hands could more easily handle small parts and tools. As
children worked in industrial settings, they began to develop serious health problems. Many child
laborers were underweight and suffered from stunted growth and curvature of the spine. They
developed diseases related to their work environment, such as tuberculosis and other lung problems
if they worked in the coal mines or cotton mills. They also faced high accident rates due to physical
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and mental fatigue caused by the hard work and long hours.

86  According to the passage, children would have more work accidents because .................. .

they had to pay for economic growth they suffered from industrial diseases

they were physically and mentally weak their hands were too small to carry things

87  The author points out that children would develop tuberculosis as a result of .................. .

long hours of extreme labor underweightness and mental fatigue

stunted growth and curvature of the spine working in the cotton mills or coal mines

88  According to the passage, having small hands enabled children to .................. .

handle small parts and tools more easily do hard work for longer hours

do unskilled jobs for lower wages than adults work alongside immigrants and rural migrants

89  The sentence "Children were seen as part of the family economy," in the first paragraph implies
that .................. .

children’s income was important to the family then

children were skilled enough to do industrial jobs

children were willing to play a part in the family economy

children had an important role in the late 1800s industrial growth

   For many years people have been trying to create a simple universal language that would serve all
over the world as a common means of communication. In the last three hundred years, more than
seven hundred such languages have been suggested. The most successful and the most popular of
these is a language called Esperanto. It was invented by Ludwig Zamenhof, who lived in Poland. When
he was growing up, he saw that people from different backgrounds who lived in Poland had lots of
difficulties communicating with each other. This often led to disagreements. Ludwig felt that a
common language would help them understand each other better and agree with each other. So he
began working on a common international language. He started his work while he was still at school!
In 1887, he published some information about his new language. He did not use his real name. He
used the name Dr. Esperanto (which means "one who hopes"). Soon people from all over the world
became interested in his language, called Esperanto. Today, Esperanto is spoken by about eight million
people throughout the world. Many governments and international organizations recognize it in many
ways. Esperanto is often used on radio broadcasts from official government stations. 

90  What do we understand about Ludwig Zamenhof?

He was hopeful that his invention would become successful one day.

He had difficulty communicating with peopJe when he was growing up.

He spoke to eight mi] lion people in Esperanto.

He worked at an official radio station.

91  Which of the following statements is TRUE?

Ludwig was afraid of people, so he changed his name.

Ludwig started to work on his idea when he was very young.

Esperanto has been widely used for the last three hundred years.

May people did not understand Ludwig, so they disagreed with him. 
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He spoke to eight mi] lion people in Esperanto.

He worked at an official radio station.

91  Which of the following statements is TRUE?91  Which of the following statements is TRUE?91  Which of the following statements is TRUE?

Ludwig was afraid of people, so he changed his name.

Ludwig started to work on his idea when he was very young.

Esperanto has been widely used for the last three hundred years.

May people did not understand Ludwig, so they disagreed with him. 
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92  What does the word "these'' in line 4 refer to?

Years Means People Languages 

93  What is the passage mainly about? 

The life of a Polish school boy Invention of a universal language

How Esperanto has helped people How people often do  not

94  Scientists  .................. for months to discover the mysteries of Neptune but remained confused.

valued labored performed affected

95  ..................  the way they had behaved towards their younger brother, the boys decided to be as
kind to him as they could from that time on.

Interested in Confused by Surprised by Ashamed of

96  We don't exactly know what happened. He only gave a/an .................. of the events.

article density outline mistake

97  When she received her prize I think I was the .................. parent on the face of the Earth.

most efficient most flexible proudest freshest

98  I’m really looking forward to .................. abroad by my company.

be sent being sent having sent have been sent

99  Our new teacher was a(n) .................. student and we could barely put much trust in what he was
teaching us.

inexperienced young physics physics inexperienced young

young inexperienced physics inexperienced physics young

100  The signs of a  .................. cold are generally similar in adults and children , including a blocked or
runny nose , sneezing , coughing , headache , and a high temperature.

certain functional common harmless

12

ی نظام قدیم
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار
www.alirezaafshar.org



کنایه : «رخ بر رِخ کسی نهادن» نشانه و بنابراین کنایه از دیدار است.  1
جناس تام: رخ در مصراع نخستین به معناي چهره است و رِخ مصراع دوّم، مهرة شطرنج است. این را هم باید گفت که میاِن واژه هاي «ماه و شاه»  نیز جناس ناقِص اختالفی دیده می شود. ایهام: رخ

- چهره   - نام مهره  اي در بازي شطرنج (در این معنا با رِخ مصرع نخست، جناس تام می سازد)   در مصرع دوم دو معنا دارد: 
استعاره: ماه در مصرِعِ نخستین، استعاره از معشوق است.

سخت
شاعر می گوید: «عاشق،  عمرش را در غم عشق به پایان می برد.»  2

سخت
با توجه به موضوع و سیر حوادث داستان در صفحه ي  پیش دانشگاهی.  3

متوسط
نیایید و بالیید – مالمت و کرامت – می ریزید و می آمیزید سجع هستند.  4

متوسط
«جوشش عشق»  اضافۀ استعاري است؛ زیرا جوشش مربوط به چیزي مثل آب یا چشمه است که براي عشق آمده است، پس براي عشق، استعاره به کار رفته است  5

و اضافۀ استعاري شمرده می شود. در ضمن آوردن صفت گرم براي عشق حّس آمیزي شمرده می شود.
متوسط

- ِاستاد / اُستاد - یاد / باد                    - یاد / زاد                         6
سخت

 7
متوسط

مخذول به معنی خوار، مشعوف به معنی شادمان  8
متوسط

تشبیه (اضافۀ تشبیهی): یاقوِت لب: تشبیه لب (مشبه) به یاقوت(مشبّه به) (وجه شبه: سرخی و درخشندگی)  9
استعاره: جان بخشیدن به گل الله و نسبت دادِن دهان به او، تشخیص و به تبِع آن، استعاره به شمار می رود.

مراعات نظیر: بوسه، لب، دهن / لب، دهن، جگر
حسن تعلیل: شاعر دلیل جگر سوخته بودِن گل الله (سیاهِی درون آن) را گرمِی بوسه اي می داند که الله از لب معشوق ربوده است.

سخت
 10

سخت
32 تکواژ  11

سخت
مضمون مشترك گزینه هاي  «1» ،  «3»  و  «4»  آن است که انسان خردمند باید کارهایشان را با صبر و تأمل انجام دهد، در غیر این صورت نمی تواند آن را جبران  12

کند و به حالت اول بازگرداند، اما در گزینه ي  «2»  به سنجیده گویی اشاره شده است و این که انسان از سخن بیهوده زیان می بیند.
سخت

نُه مورد از واژهها درست معنی شد هاند.  13

معناي درست واژهاي که نادرست معنی شد ه است عبارت است از: مذلّت: خواري، پستی
سخت

امالي درست واژه: ثنا: ستایش - تحسین (سنا: روشنی)  14
معنی متن: سه نفر [هستند که] آرزوي چیزي را دارند و به آن نمی رسند: [اول] تباه کاري که [در ازاي فساد خود] انتظاِر [رسیدن به] اجر و پاداش افراد درست کار را دارد و [دوم] خسیسی که از

جوان مردان انتظاِر [شنیدن] ستایش و تحسین داشته باشد و [سوم] کسی که به دردي همیشگی و مرضی وحشتناك گرفتار [شده] باشد و به هیچ وجه [از آن بیماري] رها نشود.»
سخت

شاهنامه هاي منثور ابوالمؤید بلخی و شاهنامه ي ابومنصوري در قرن چهارم نگاشته شدند.  15
متوسط

»، داراي این مفهوم مشترك هستند که هر چیزي باید سر جاي خودش باشد. در برابر ظالمان و مغروران باید مغرور بود و در متن صورت سؤال با بیت گزینه ي «  16
برابر انسان هاي متواضع باید خاضع و فروتن بود. 

متوسط
» می گوید: مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط این است که وجود خداوند در عین ظهور و حضور، از نگاه مادي ما غایب است، اما بیت گزینه ي «  17

«اگر بر ظواهر چشم نبندي، هیچ گاه به اسرار دست نخواهی یافت»
متوسط

در گزینه ي  شاعر اشاره دارد که هر کس ناله ي درد آشناي ما را شنید از خواب غفلت بیدار شد و هم درد شد.  18
سخت

گزینه ي  و صورت سوال به نامردي و خیانت ناجوان مردان اشاره دارد.  19
متوسط

12

115

134

2

1

1

1
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»، داراي این مفهوم مشترك هستند که هر چیزي باید سر جاي خودش باشد. در برابر ظالمان و مغروران باید مغرور بود و در

» می گوید: مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط این است که وجود خداوند در عین ظهور و حضور، از نگاه مادي ما غایب است، اما بیت گزینه ي «

در گزینه ي  شاعر اشاره دارد که هر کس ناله ي درد آشناي ما را شنید از خواب غفلت بیدار شد و هم درد شد.

» می گوید: » می گوید:1مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط این است که وجود خداوند در عین ظهور و حضور، از نگاه مادي ما غایب است، اما بیت گزینه ي « مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط این است که وجود خداوند در عین ظهور و حضور، از نگاه مادي ما غایب است، اما بیت گزینه ي «
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تاریخ بیهقی فقط جنبه ي تاریخی دارد تألیف ابوالفضل محمد بیهقی.  20
سخت

مضاف الیِه مضاف الیه (تنهایی - من)   21
صفِت مضاف الیه (زیباترین - پرعصمت - پرشکوه) 

سخت

: دلی پر خون و لبی خندان دارم، در حالی که گزینه هاي دیگر به ناپایداري دنیا اشاره دارد. مفهوم بیت   22
متوسط

23  هـ: خواب سنگین (حس آمیزي) / ب: علت عزیز بودن شبنم سحرخیزي 
اوست ( حسن تعلیل) / الف: مصرع دوم تمثیل بر مصرع اول  (اسلوب معادله) / ج: چون حباب سر دادن یا جان باختن و زندگی را از سر گرفتن (متناقض نما) / د: بادة گلگون (تشبیه)

سخت
معنی صحیح واژه هاي نادرست عبارت اند از:  24

- پایمردي: خواهشگري، شفاعت - زکی: پاك         - ِمحن: رنج ها         - بنگ: ماده اي مخّدر که از شاه دانه می گیرند.      
سخت

ناصر خسرو، شاعر قرن پنجم است و از آن گذشته الهی نامه نیز ندارد؛ پس گزینۀ  حذف می شود.  25
تاریخ بلعمی، ترجمه اي است که ابو علی محمد بن  محمد  بلعمی از کتاِب تاریخ طبرِي مشهور، نوشتۀ محمد بن جریِر طبري ترتیب داده است و این ترجمه در قرن چهارم به انجام رسیده (آغاز آن 

 قمري یا  خورشیدي) بوده و گزینۀ  هم به خاطِر نادرستی هایی که دارد به کنار می رود.

تاریخ جهانگشاي جوینی، حملۀ تاریخِی مغوالن به ایران را شرح داده است. تیموریان در قرون بعدي بوده اند و بر همین بنیاد، گزینۀ  نیز پذیرفته نیست.
سخت

در سؤال پرسیده شده که در کدام گزینه حالت مفعول بیان می شود یعنی در کدام گزینه ذوالحال مفعول است پس به بررسی سایرگزینه ها می پردازیم:  26

: حال دؤوبًا و ذوالحال التلمیذ می باشد که فاعل است. گزینۀ 

: حال ساهرات و ذوالحال  الممرضات می باشد که مفعول به است. گزینۀ 

: حال مشفقین که با توجه به معنی به ضمیر (واو) در عّلموا بر می گردد که ضمیر واو فاعل است. گزینۀ 

: حال معجبًا که ذوالحال ضمیر (ُت) در شاهدُت است که فاعل می باشد. گزینۀ 
سخت

ترجمه ي صحیح دیگر گزینه ها:  27

)  «لذا به نزد او رفت و به کمِک استاد فاضلش شروع به آموزش این علم کرد» ، ترکیب وصفی و اضافی است و نیز چون معرفه است با کلمه ي «یک»  ترجمه نمی شود.

)  «و نزد او سالهاي متوالی ماند  تا این که جّراحی از مشهورترین پزشکان (جّراحان) شد» ؛ «أشهر» اسم تفضیل به معناي  «مشهورترین» است.

)  «از آن وقت برادرم مصّمم شد زندگی خود را در راه خیر انسانیّت وقف کند»  خیر اإلنسانّیۀ ترکیب اضافی است بین آن دو «واو» نمی آید.
متوسط

بررسی موارد سایر گزینه ها:  28

) «حدثت» فعلی است که فاعل آن ضمیر «هی» مستتر است.

) «ِانَْفَصلْت» فعلی است که فاعل آن «أجزاء» است.

) «أجزاء» جامد و معرفه به اضافه است.
متوسط

: «الفکر العظیم» به معناي فکر بزرگ است) «نظر مهم» (رد گزینه  و   29

(  «محقق می شود» مثبت است نه منفی (رّد گزینه 
متوسط

) تصمیم گرفته اند  قد عزم (چون اول جمله آمده، اگر در وسط جمله بیاید به صورت «قد عزموا» صحیح است) قد + فعل ماضی = ماضی نقلی  30

) «عزموا» اشتباه است  قد عزموا / مناطقی : مناطٍق (هم جمع است و هم نکره) / شهر: المدینۀ / با خانواده ي خود: مع أسرتهم 

) / که مسافرت کنند: به صورت مضارع التزامی است و باید فعل به صورت مضارع منصوب ترجمه شود  أن ُیساِفروا هنگامی که ) دوستانمان  أصدقائنا / تصمیم گرفته اند  مانند گزینه (
یکی از ادات ناصبه بر سر فعل مضارع بیاید، فعل به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود./ با خانواده ي خود: مع أسرتهم 

) / «أماکن» به معنی مناطق نیست  مناطٍق / «بعیدة» زائد است. ) عزموا  قد عزم (مانند گزینه (
سخت

) دوستی تو: صداقتک ( ضمیر «ك» باید براي «صداقۀ» چون « صداقۀ» مضاف واقع شده نباید «الـ» بگیرد.) / مقام ها   المناصب / مقام هاي دنیایی: المناصب  31
الدنیوّیۀ (موصوف جمع غیرعاقل است و صفت آن باید به صورت مفرد مؤنث باشد)

) / می خواهد: فعل ) / مقام هاي دنیایی  مانند گزینه ( ) معاشرت مکن: ال تصحب ( الیجب : واجب نیست  استفاده ي آن به جاي «التصحب» اشتباه است) / مقام ها  مانند گزینه (

مضارع اخباري است  َیطُلُب 

) ( «یجب علیک» به معناي «بر تو واجب است» می باشد) همچنین «أن التُعاشَر» به معناي «که معاشرت نکنی» است و به صورت مضارع اخباري ترجمه می شود ) معاشرت مکن  مانند گزینه (
/  «مقام هاي دنیایی» ترکیب وصفی و اضافی است و همچنین چون نکره نیست «مقام هاي دنیایی» باید همراه با «ال» بیاید تا معرفه باشد.

سخت

«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.  32
سخت

فعل مضارع در صیغه ي «للغائبات» با حرف مضارعه ي «ي» می آید  ُیطاِلْعَن   چون جمله به فعل غایب نیاز دارد.  33
سخت

4
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) / می خواهد: فعل ) / مقام هاي دنیایی  مانند گزینه ( اشتباه است) / مقام ها  مانند گزینه (

» به معناي «که معاشرت نکنی» است و به صورت مضارع اخباري ترجمه می شود

َ اسم «کن» أنَت اسم «کن» أنت مستتر و محًال مرفوع می باشد. راضیًا

   چون جمله به فعل غایب نیاز دارد.

) / می خواهد: فعل ) / مقام هاي دنیایی  مانند گزینه ( ) / می خواهد: فعل1اشتباه است) / مقام ها  مانند گزینه ( ) / مقام هاي دنیایی  مانند گزینه ( اشتباه است) / مقام ها  مانند گزینه (
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 « مِّ ن و ُیْدِخَل َقْرَنُه فی الماِء، َفُیزیُل تأثیَر السَّ «َحّتی َیأِتَی الکرکدُّ  34

]/ قرَن : مفعول به و ن : فاعل و مرفوع / ُیْدِخَل : فعل مضارع منصوب به تبع (معطوف به «َیأِتَی» است) [رد گزینه  ]/ الکرکدُّ َحّتی : ادات نصب / َیأِتَی : فعل مضارع منصوب ـ مبنی للمعلوم [رد گزینه 

مِّ : مضاف الیه و مجرور [رد ]/ السَّ ]/ ـُه : مضاف الیه و محًال مجرور / فی الماِء : جار و مجرور / ُیزیُل : فعل مضارع مرفوع ـ مبنی للمعلوم / تأثیَر : مفعول به و منصوب [رد گزینه  منصوب [رد گزینه 

[ گزینه 
سخت

«أقوي» بر وزن أفعل است و أفعل از اسامی بود که نیازمند تمییز بود.  35
سخت

با توجه به عبارت و گزینه ها  «األعداُء» اسم فعل ناقصه «کان» در گزینه ها است. بنابراین چون «کان» در ابتداي جمله آمده است باید مفرد باشد و «کانوا» اشتباه  36

) اشتباه! است  گزینه هاي ( و 

( در جاي خالی دوم، با توجه به «اُمًّۀ» که خبر فعل ناقصه «مادام» است، بنابراین «مادام» باید همراه اسم خود بیاید   «ماداموا» (رد گزینه 
سخت

» و محًال مرفوع است ) خبر «انَّ 37  «من» در گزینه (
بررسی سایر گزینه ها:

) «من» در نقش محًال مجرور به حرف جر «ِمن» آمده است.ِمن + َمن   با تغییر  ِممَّن

) «من» در نقش مضاف الیه و محًال مجرور است. زیرا کل از اسماء دائماالضافه است.

) «من» در نقش مفعوٌل به و محًال منصوب آمده است.
سخت

در گزینه ي  و  صحبِت غلط است و باید اصبحت باشد . در گزینه ي  و  المدینۀ باید المدینَۀ باشد که اسم اِن است و واسعٍۀ باید واسعًۀ باشد که خبر اصبحت  38
و افعال ناقصه است.

سخت
چه کسی بخشنده تر است از فرو بخشنده اي که می بخشد بر کسی که شایسته ي رحمت نیست.  39

در هیچ یک از گزینه ها «َمن» به صورت اسم پرسشی (استفهامی) ترجمه نشده است.
«َمن» (اول جمله) استفهامی: چه کسی / «أکرم ِمن»: بخشنده تر از / «متفّضل»: کریمی، بخشنده اي (اسم نکره) / «َیجود علی» (جمله ي وصفیه): که می بخشد به / «َمن لیس مستأهل»: کسی که شایسته

نیست  / «الّرحمۀ»: رحمت، بخشش / «أیضًا»: هم چنین 

«أکرم» اسم تفضیل است باید معنی «تر یا ترین» بدهد. در گزینه  به صورت تفضیلی نیامده است.
سخت

در این گزینه، «ِاجتهادًا» مفعولٌ به و منصوب براي فعل متعدي «لم تشاهد» است.  40
سخت

«معلِّمیَن» مضاف است و نون مثنی و جمع به هنگام اضافه شدن باید حذف شود و صحیح آن «یا معلِّمی....» است.  41
متوسط

باتوجه به معناي بیت مورد سؤال، یعنی «پس علیه مرگ، حرکت کن و تسلیم نشو که تو آن پایداري هستی که نرم نمی شود.» (تسلیم نمی شود و سازش نمی کند).  42

»، از جهت مفهوم، با آن تناسبی ندارد و با آن هم مفهوم نیست، زیرا این بیت بر لطف کردن به دشمن و مهربانی کردن با او، تشویق می کند. سایر گزینه ها از لحاظ مفهومی بیت فارسی گزینه ي «
با بیت مورد سؤال، مرتبط هستند.

متوسط
بررسی گزینه هاي دیگر:  43

نادرستی گزینه ي  بالشک – هیچ قومی – حتی یغیّروا: تا تغییر دهند، دگرگون کنند – فعل یَُغیِّروا به صورت مجهول معنی شده است.

نادرستی گزینه ي  چیزي را که در درون خود دارند – تغییر نخواهد داد – «ابتدا» کلمه ي اضافی است.

نادرستی گزینه ي  بدون تردید – دگرگون کننده – در نفس خود دارند – «نخست» کلمه ي اضافی است.
ِانَّ: همانا، به درستی که / ال یَُغیُِّر: تغییر نمی دهد، دگرگون نمی کند / ما بقوٍم: چیزي از قومی را، آن چه را از قومی / َحتّی یَُغیِّروا: مگر تغییر دهند / ما ِبأنُْفِسِهم: آن چه را که درون  شان هست.

متوسط
«لیَت»: کاش (اي کاش) / «یتأمُّل»: دقت نماید (بیاندیشید) / «فی جمیع الکائنات»: در تمام موجودات / «المسخرة له»: که براي او مسّخر شده / «و یدرك»: و درك  44

کند / «سّر جمالها»: راز زیبایی آن ها را
نکته: چنان چه خبر «لیت» فعل مضارع باشد، معادل مضارع التزامی فارسی ترجمه می شود.

سخت
«عبادتک» به معنی: «عبادتت، عبادت تو» صحیح است، هم چنین «أخفاها» به معنی «پوشیده ترین آن هاست» می باشد. (بهترین عبادتت نزد خدا پوشیده ترین  45

آن هاست.)
متوسط

در این عبارت «ساٍع» صفت و تقدیراً مرفوع است و نیز «اآلخرین» مفعول به و منصوب با اعراب فرعی «یاء» است.  46
ترجمه: در کلالس ما دانش آموز کوشایی است که دیگران را به تالش دعوت می کند!

بررسی سایر گزینه ها:

: «الّتی»: صفت و مجرور محًال / «المسلموَن»: فاعل و مرفوع با اعراب فرعی «واو»  گزینۀ 
ترجمه: باید به علومی که مسلمانان در آن ها شکوفا شدند، نگاه کنیم!

: «الطالبتان»: فاعل و مرفوع با اعراب فرعی «الف» گزینۀ 
ترجمه: دو دانش آموز به کتابخانۀ نزدیک به منزل شان براي مطالعه رفتند!

: «والدي» مضاف الیه و مجرور با اعراب فرعی «یاء» گزینۀ 
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 مرفوع است و نیز «اآلخرین» مفعول به و منصوب با اعراب فرعی «یاء» است.
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ترجمه: بیشترین اوقات براي انسان از نظر سودمند بودن حضورش نزد والدینش است!
سخت

«طلب الطلّاب»: دانش آموزان خواستند. «من معلّمهم»: از معلّم خویش، «أن ینصحهم»: تا آنان را نصیحت کند، «بکلمات قیّمۀ»: با کلماتی ارزشمند، «تقیدهم»: (که)  47
براي آن ها مفید باشد.

متوسط
«سُیعطیک» به معنی «به تو خواهد داد» صحیح است، زیرا با «َسـ» آمده است و فعل آینده است. در ضمن «بدلها» ترجمه نشده است.  48

متوسط
«ألَم تَر»: آیا ندیدي / «أّن اهللا»: که اهللا / أنزل ِمن الّسماء ماء»: از آسمان آبی را نازل کرد / «فتصبح األرض ُمخضّرةة» پس زمین سر سبز می شود  49

تشریح گزینه هاي دیگر

»: «همانا»، «باران» و «براي این که زمین سبز و خّرم» گردد، نادرست هستند. گزینۀ «

»: «نمی بینیم، «چگونه»، «زمیِن سرسبز» و «پدید آمد» نادرست هستند. گزینۀ «

»: «نمی نگر ي» و «تا ... سرسبز شود» نادرست هستند. گزینۀ«
متوسط

«موفق شود» یک فعل است که به صورت مضارع التزامی آمده است، پس «َان ینَجَح» درست است.  50

در صورتی که در گزینۀ  «النجاح»، در گزینۀ  «توفیقًا» و در گزینۀ  توفیقه مصدر هستند و ترجمۀ آن ها به صورت فعل نادرست است.

همچنین «شکست خورده» اسم است و ترجمه آن به صورت «ینهزم»  در گزینۀ  نادرست است.
سخت

منا بنی آدم ... فرموده است که ما به انسان کرامت نفس دادیم، شناخت کرامت نفس که همان خویشتن شناسی است اعطاي این مقام به خداوند در آیه ي َوَلَقد َکرَّ  51
انسان نتیجه ي برخورداري او از روح است.

متوسط
زیرا در آیه ي کریمه ي َو ما ُکنت تتلو ِمن َقبلِه ِمن ِکتاٍب خداوند جنبه ي اعجاز قرآن را امّی بودن پیامبر ما کنت تتلوا -  ال تخّطه ذکر کرده است.(دین و زندگی سال  52

سوم)
متوسط

زیرا مهم ترین اشکالی که از ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص) ایجاد شد این بود که مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و ناچار  53
سلیقه ي شخصی را در احکام دینی دخالت می دادند. (دین و زندگی سال سوم)

متوسط
مَّ و لو کانوا ال یعقلون و منهم من ینظر الیک افأنت تهدي العمی و لو کانوا ال یبصروَن   بیانگر این مطلب است که آیات شریفه ي و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصُّ  54

الزمه ي بهره مندي از حجت ظاهري (پیامبران) سالمت و کار آمدي حجت باطن (عقل) است.
سخت

خداوند در آیه ي  سوره ي انعام می فرماید: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن َابصر فلنفسه و من َعِمَی َفعلیها و ما انا علیکم بحفیظ ، «به راستی نزد شما رهنمودهایی از  55
پروردگارتان آمده است، پس هر که بینا گشت به سود خودش و هر کس کوري پیشه کرد به زیان خودش است و من بر شما نگهبان نیستم.» از این آیه برداشت می شود که خداوند، رهنمودهاي
خود را به انسان اعالم می کند. این انسان است که باید انتخاب کند و چون اختیار دارد اگر بد انتخاب کرد و ضرر دید، این ضرر از خودش به او رسیده و اگر به انتخاب خوبی دست زد، این خوبی

هم از ناحیه ي خودش است. لذا عدم نگهبانی خداوند بر انسان، آن گاه به وقوع می پیوندد که رهنمود هاي الهی به هدایت انسان نینجامد و به انتخاب خوب دست نزند.
سخت

با توجه به آیه ي  و سیق الّدین کفروا الی جهنم زمراً ،«و کسانی که کافر شدند به سوي جهنم گروه گروه، رانده می شوند.»  خطاب آیه به کافرانی است که به سوي  56
جهنم رانده شوند و چون بدان جا رسند، نگهبانان دوزخ به آن ها می گویند:  الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربّکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا ،بنابراین مربوط به عالم قیامت است.

سخت

)هدف مندي آفرینش ) به استواري افرینش.( ) به هدف مندي آفرینش اشاره دارد.گزینه ي ( آیه ي گزینه(  57
سخت

یَطاِن ِإنَُّه َلُکم َعُدوٌّ ُمِبیٌن  حرام خواري علت پیروي از شیطان می باشد. ا ِفی اَألرِض َحَالًال َطیًبا َوَال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ بنا به آیه  یا َأیَها النَّاُس ُکُلوا ِممَّ  58
متوسط

هرقدر محبت شدیدتر و عاشقانه تر باشد، تأثیر آن در زندگی عمیق تر و گسترده تر است. عشق و محبت سبب می شود انسان از خودمحوري درآید، خود را  59
فراموش کند و ایثارگر، بااراده، نیرومند، مصمم و پرکار شود. آن کس که به خدا ایمان دارد و او را صاحب همه ي زیبایی ها می داند، محبت به او را در قلب خود حس می کند و به میزانی که

ایمانش اوج می گیرد، محبتش فزون تر و عمیق تر می شود و عشق گرم و جوشانی وجورش را فرامی گیرد. بنابراین عشق و محبت ثمره ایمان استو 

قرآن کریم در آیه ي  سوره ي بقره، اساس و پایه دینداري را محبت خداوند قرار می دهد و به رابطه ایمان و محبت الهی اشاره می کند. و می فرماید: « و من الناس من یتخذ من دون اهللا
اندادًا یحبونهم کحب اهللا و الذین آمنوا اشد حیًا هللا» و بعضی از مردم همتایانی به جاي خدا می گیرند و آن ها را همچون خدا دوست می دارند، اما آنان که ایمان آوردند به خدا محبت بیشتري

دارند.» 
متوسط

یکی از تقدیرات الهی براي انسان این است که او داراي اختیار باشد. مایع بودن آب نیز یک تقدیر الهی است؛ زیرا مربوط به ویژگی و کیفیت آب است. هیچ یک  60
از موجودات جهان، از تقدیرات و قانون مندي هاي خود خارج نمی شوند. به همین جهت خروج از این دایره، براي هر دو ناممکن است.

سخت
از آیه ي شریفه ي  «ان هذا القرآن بهدي لّلتی ... » ، کشف راه درست زندگی به واسطه ي «هی اقوم» (استوارترین راه) نیاز به برنامه ي زندگی مفهوم می گردد. راه  61

زندگی یا «چگونه زیستن» ارتباط دقیق با دو نیاز درك هدف زندگی و درك آینده ي خویش دارد.
سخت

هر دو موضوع ذکرشده، مرتبط با آیه ي شریفه ي «قل هلستوي الدین علمون و الدین البعلمون» می باشد. (هم وجوب علم جویی و هم اولین آیات نازل شده بر پیامبر).  62
سخت
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 هللا» و بعضی از مردم همتایانی به جاي خدا می گیرند و آن ها را همچون خدا دوست می دارند، اما آنان که ایمان آوردند به خدا محبت بیشتري

یکی از تقدیرات الهی براي انسان این است که او داراي اختیار باشد. مایع بودن آب نیز یک تقدیر الهی است؛ زیرا مربوط به ویژگی و کیفیت آب است. هیچ یک

 ، کشف راه درست زندگی به واسطه ي «هی اقوم» (استوارترین راه) نیاز به برنامه ي زندگی مفهوم می گردد. راه

 می باشد. (هم وجوب علم جویی و هم اولین آیات نازل شده بر پیامبر).
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63  وجود ما (فطرت ما) با گرایش به خدا و محبت به او و ... سرشته است. همه ما پیوند قلبی میان خود و خدا را احساس  می کنیم و رشته محبتی را که او بر گردن ما

بسته است می یابیم. درس سال چهارم صفحه ي 
متوسط

حضرت یوسف (ع) زندگی عفیفانه پیش گرفت و در مواجهه ناگهانی با همسر عزیز فرمود: «قال معاذ اهللا انه ربّی احسن  مثواي انّه ال یفلح الّظالمون» پناه می برم به  64

خداوند او (عزیز مصر) صاحب نعمت من است مقام مرا گرامی داشته مسلما ظالمان رستگار نمی شوند. درس  دینی  صفحه ي  اندیشه و تحقیق
سخت

آیه ي مبارکه ي ... ما تري فی خلق الّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور بیانگر آن است که در جهان هیچ تفاوتی نیست، یعنی موجودات جهان خلقت به  65
گونه اي با هم ارتباط دارند که نتیجه ي فعالیت یک موجود بر موجودات دیگر اثر می گذارد. فعالیت هاي هر موجود نه تنها مانع دیگر موجودات نمی شود؛ بلکه به آن ها کمک می کند.

سخت
این که بی نظمی و شکاف در نظام آفرینش وجود ندارد، مربوط به آیه ي  «ما تري فی خلق الّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور » می باشد.  66

سخت
براي این که به درستی بر خدا توکل کنیم باید مراحل روبه رو را طی کنیم:    67

اندیشه← مشورت← انتخاب بهترین راه ممکن ← تالش با عزم واراده براي رسیدن به هدف
متوسط

آیه صورت سؤال و آیه مورد نظر در گزینۀ  هر دو بیانگر نقش قوة اختیار است. که در آن انسان با انتخب راه گمراهی و عدم پیروي از دستوران پیامبران  68
(حجت ظاهر – هدایت تشریعی) به خودش ظلم می کند.

عبارت (انفسکم) در صورت سوال و عبارت (فلنفسه) در گزینۀ مورد نظر می تواند در تشخی این مشابهت راه گشا باشد.
تشریح گزینه هاي دیگر:

: بیانگر وجود شیطان به عنوان یکی از موانع رشد گزینۀ 

: بیانگر هدفمندي و حق بودن خلقت گزینۀ 

: بیانگر هدایت خاص انسان از طریق انبیا و امامان (هدایت تشریعی) گزینۀ 
سخت

با توجه به آیات ابتداي درس می توان به این سؤال پاسخ داد.  69
دقت کنید که ترجمۀ آیات مهم ترین نیاز براي پاسخ گویی به این دست از سؤاالت می باشد.

- خداوند در آیۀ شریفۀ  سورة مؤمنون می فرماید: «آن گاه نطفه را خون بسته اي ساختیم و آن خون بسته را پاره گوشتی کردیم و... پس او را به افرینش دیگر باز آفریدیم.» یا در آیۀ شریفۀ 

و  سورة «ص» می فرماید؟
«همانا من خلق کردم بشري را از خاك، چون او را بیاراستم و از روح خود در او دمیدم، پس براي او به سجده درآیید.»

در هر  آیه، خداوند خلقت جسم از روح را جدا می داندو  خقت جسم را مقّدم بیان می کند. در مورد قسمت دوم سؤال هم خداوند می فرماید «از روح خود در او دمیدم.» پس بیان می دارد که بر
انسان سجده کنید. پس سجدة مالئکه بر اسان نتیجه و معلول وجود روح است.

متوسط
هر دو عبارت به یگانه بودن، بی شریک بودن و بی همتا بودن خداوند اشاره دارد.  70

متوسط
پیامبر اکرم (ص)، با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود، فعالیت هاي خودسرانه براي به دست گرفتن زمامداري و قدرت را پیش بینی می کرد. به همین  71

علت، تمام تالش خود را به کار می برد تا شخصیت ممتاز حضرت علی (ع) را به مردم بشناساند.
سخت

 72
متوسط

د َرسوُل اهللا رسول خدا (ص) صف بندي ها و جبهه گیري هایی را که براساس منافع مادي است مردود اعالم کردند (پنجمین معیار تمدن اسالمی) و آیۀ شریفۀ   «ُمَحمَّ  73
و الَّذیَن َمَعُه اشّداء َعَلی الُکفِّار ُرَحَماُء بیَنُهم»  مبیّن این امر است.

سخت
با توجه به پیش بینی امیرالمؤمنین (ع) رایج ترین چیز پس از ایشان در میان جامعۀ اسالمی دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)( بوده و آیۀ شریفۀ   «أن َتُقولوا َعَلی اِهللا  74

ما ال َتعَلمون»  به این موضوع اشاره دارد.
سخت

در آیات قرآن که در مورد توصیه به مطالعۀ تاریخ مطرح شده است یکی از آیات مهم، آیۀ « أ َفلم َیسیروا فی األرِض فینُظروا کیَف کاَن عاقبُۀ الّذین من قبلهم و َلداُر  75
اآلُخَرة خیر لّلذین اتفوا أفال تعقلوَن:  آیا در زمین سیر نمی کنند؟ (تاریخ را مطالعه نمی کنند!) تا فرجام پیشینیان را ببینند (عبرت بگیرند) و (دریابند که) سراي آخرت براي کسانی که تقوا می ورزند،

بهتر است. آیا تعقل پیشه نمی کنید؟»
پس درخواست قرآن کریم براي درك این حقیقت، بررسی رفتارها و وقایع در زمان هاي مختلف است.

سخت
 76

(متمرکز کردن حواس روي =concentrate on)  صحیح است. معنی جمله: هنگام رانندگی تمرکز حواس روي جاده مهم است.
1) تشخیص دادن - شناختن                2) تمرکز            3 ) واکنش                4) محافظت

متوسط
 77

معنی جمله: آیا توسط والدینت تشویق شدي که از خانه نقل مکان کنی؟

)  تشویق کردن )  تعیین محل کردن                   )  پیش بینی کردن                        )  انتقال دادن                      
متوسط
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 78
 معنی جمله: پنجره هاي باز همه شب بخاطر باد سر و صدا می کردند.

) شناور ماندن ) به صدا درآوردن                                 ) آسیب رساندن                        ) واکنش نشان دادن                   
متوسط

، رویدادي مشهور در تاریخ آمریکا در یک مرکز قدیمی مبلغین مذهبی در سن آنتونیوي تگزاس به وقوع پیوست. آن مرکز(که توسط کشیشان اسپانیایی تأسیس شده بود) آالمو    در سال 
نام داشت.

،    در این تاریخ، تگزاس هنوز بخشی از ایاالت متحده ي آمریکا نشده بود و یکی از ایاالت مکزیک بود. مکزیک تا سال  که مستقل شد، تحت فرمانروایی اسپانیا قرار داشت. در سال 
گروهی از آمریکایی هاي مقیم تگزاس بر علیه مکزیک شورش کردند. آن ها می خواستند کشور مستقل تگزاس را بنیان گذاري کنند. (سربازان) داوطلب از ایاالت متحده به کمک آن ها آمدند.

شورشیان، سن آنتونیو را تصرف کردند و آالمو را به قلعه تبدیل نمودند.

، سانتا آنا که یک فرمانده ي مکزیکی بود با  سرباز به آالمو حمله کرد. در داخل قلعه حدود  آمریکایی بودند که ِدیوي کراکت و جیمز بُویی که مرزنشین بودند نیز    در اوایل 

در بین آنها حضور داشتند. فرمانده ي آن ها ویلیام تراویس بود. مدافعان (قلعه) به مدت  روز در مقابل ارتش مکزیک مقاومت کردند، اما در نهایت آالمو تسخیر شد. به زنان و بچه ها اجازه
داده شد که از قلعه خارج شوند، اما تمامی مردانی که از قلعه دفاع می کردند، کشته شدند.

   شش هفته بعد، تگزاسی ها به رهبري سم هوستون ارتش سانتاآنا را در نبرد سن جاسینتو شکست دادند، تگزاس آزاد شد، تگزاس براي مدتی یک کشور مستقل بود، اما در سال  به
ایاالت متحده پیوست.

متوسط
 79

تگزاس چه زمانی بخشی از ایاالت متحده شد؟

 (

 (

 (

 (
متوسط

 80
کلمه ي  «eventually» (سرانجام، عاقبت) در پاراگراف سوم نزدیک ترین معنا را به  «finally» دارد.

) به طور مشترك

) یقینًا

) در نهایت

) به طور مستقیم
متوسط

 81
آمریکایی هاي مقیم تگزاس بر علیه مکزیک شورش کردند چون آنها می خواستند ..................

) قلعه ي آالمو را بسازند

) کشور مستقل تگزاس را بنیان گذاري کنند

) مکزیک را به ایاالت متحده ملحق کنند

) اسپانیا را از مکزیک بیرون کنند
متوسط

 82
کدام گفته در مورد متن درست نیست؟

) مکزیک تا سال  تحت فرمانروایی اسپانیا بود.

) آالمو یک مرکز قدیمی مبلّغین مذهبی مخالف کشیشان اسپانیایی بود.

) تگزاس قبل از سال  هنوز بخشی از ایاالت متحده نشده بود.

) مرکز قدیمی مبلّغین مذهبی در سن آنتونیوي تگزاس محلی بود که در آن رویدادي مشهور به وقوع پیوست.
متوسط

 83
طبق متن، تگزاس در آغاز .................. بود.

) یک کشور مستقل 

) یک ایاالت اسپانیایی

) یک ایالت مکزیکی 

) یک ایالت آمریکایی
متوسط

84  معنی جمله:مقامات براي همهي ماهیگیران دربارهي احتمال یک توفان قوي که در  ساعت آینده به ساحل برخورد میکند، هشدار دادهاند.

) مرجع   ) اتفاق              ) نگرانی                      ) هشدار         
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متوسط
85  معنی جمله: موفقیت آزمایش بستگی به این دارد که شرایط را با دقت کنترل کنیم.

) محیط ) سرگرمی                    ) آزمایش                   ) اضطرار                 
متوسط

:immigrant                            سل :tuberculosis                        حقوق :wage                     پیشرفت :progress                        کنده شده :stunted                 جنگ داخلی :civil war
مهاجر                           mill: کارخانه، آسیاب                             alongside: در کنار                fatigue: خستگی                                alongside: در کنار                           due to: به

دلیل                                  underweight: کم وزن
متوسط

«طبق متن، بچه ها حوادث کاري بیشتري داشتند، زیرا آن ها از لحاظ فیزیکی و ذهنی ضعیف بودند.»  86
متوسط

«نویسنده خاطر نشان می کند که بچه ها در نتیجه ي کار کردن در کارخانه هاي پنبه یا معادن زغال سنگ دچار سل می شدند.»  87
متوسط

«طبق متن، داشتن دست هاي کوچک، بچه ها را قادر می ساخت تا با اجزا و ابزارهاي کوچک راحت تر کار کنند.»  88
متوسط

 89
«جمله ي «بچه ها به عنوان بخشی از اقتصاد خانواده به حساب می آمدند» در پاراگراف اول به این معناست که آن موقع درآمد بچه ها براي خانواده مهم بود.»

متوسط

  براي سال هاي مدید، افراد تالش کرده اند که زبان ساده جهانی ایجاد کنند که در سرتاسر دنیا به عنوان وسیله ي ارتباطی مشترکی به کار گرفته شود. در سیصد سال گذشته، بیش از هفتصد زبان
این چنین پیشنهاد شد. موفق ترین و مشهورترین این ها (زبان ها) زبانی به نام اسپرانتو است. این زبان توسط لودویگ زان هوف که در لهستان زندگی می کرد، اختراع شد. وي در حالی که بزرگ
می شد، افرادي را می دید که با زمینه هاي (زبان هاي) متفاوت در لهستان زندگی می کنند و داراي مشکالت زیادي در برقراري ارتباط با یکدیگرند. که این موضوع اغلب منجر به تضادهایی می شد.
لودیگ احساس می کرد که یک زبان مشترك به آنها کمک می کند که یکدیگر را بهتر بفهمند و با یکدیگر توافق داشته باشند. بنابراین کار بر روي یک زبان بین المللی مشترك را شروع کرد. او

، اطالعاتی را در مورد زبان جدیدش منتشر کرد. او از نام واقعی خود استفاده نکرد. او از نام دکتر اسپرانتو (به معنی "کسی که کارش را زمانی که هنوز در مدرسه بود شروع کرد! در سال 
امیدوار است") استفاده کرد. به زودي افرادي در سراسر دنیا به زبان او به نام اسپرانتو عالقمند شدند. امروز، در سراسر دنیا این زبان توسط حدودًا هشت میلیون نفر صحبت می شود. بسیاري از

دولت ها و سازمان هاي بین المللی آن را در موارد فراوانی به رسمیت می شناسند. اسپرانتو اغلب در پخش برنامه هاي رادیویی از ایستگاه هاي رسمی دولتی استفاده می شود.
متوسط

در مورد لودیگ زامن هوف چه چیزي می فهمیم؟  90

) امیدوار بود که روزي اختراعش موفق شود.

) او  وقتی در حال بزرگ شدن بود براي برقراري ارتباط با مردم مشکل داشت. 

) او با هشت میلیون نفر به زبان اسپرانتو صحبت کرد.

) او در یک ایستگاه رادیویی رسمی کار کرد.
متوسط

کدام یک از جمالت زیر درست است؟  91

) لودویک از مردم می ترسید، بنابراین اسمش را عوض کرد.

) لودویک شروع به کار کردن روي ایده اش کرد زمانی که خیلی جوان بود.

) اسپرانتو براي سیصد سال گذشته به طور گسترده ایی استفاده شده است.

) بسیاري از مردم لودویک را درك نکردند، بناراین با او مخالفت کردند. 
متوسط

کلمه ي "these" در خط سوم به چه چیزي اشاره می کند؟  92

) زبان ها ) مردم                          ) وسیله                        ) سال ها                       
متوسط

این متن عمدتًا در مورد چیست؟  93

) زندگی یکه پسر مدرسه ایی لهستانی

) اختراع یک زبان جهانی 

) چطور اسپرانتو به مردم کمک کرده است

) چطور مردم اغلب یک دیگر را نمی فهمند
متوسط

ترجمه : «دانشمندان چندین ماه براي کشف رازهاي نپتون (به زحمت) کار کردند اما سر در گم باقی ماندند».  94
معنی گزینه ها:

)کار پر زحمت کردن )ارزش گذاري کردن                         

)تاثیر گذاشتن )انجام دادن، اجرا کردن                   
متوسط

معنی جمله: شرمنده از شیوه  اي که آنها با برادر کوچک ترشان رفتار کردند، پسرها تصمیم گرفتند تا آن جایی که می   توانند از آن زمان به بعد با او مهربان باشند.  95

) interested in: عالقه  مند بودن به 

) confused: گیج
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) surprised: متعجب

) ashamed of: خجالت کشیده، شرمنده
متوسط

 96
معنی جمله: دقیقًا نمی دانیم چه اتفاقی افتاد. او فقط خالصه اي از حوادث را داد.

)  اشتباه )  خالصه                    )  چگالی                    )  مقاله                  
سخت

 97
معنی جمله: زمانی که او جایزه اش را دریافت کرد تصور کردم مفتخرترین ولی روي کره زمین هستم.

) تازه ترین ) مفتخرترین                        ) انعطاف پذیرترین                      ) مؤثرترین                        
سخت

حقیقتًا انتظار دارم توسط شرکتم به خارج فرستاده شوم.  98
جمله داراي وجه مجهول است. بعد از نقطه چین مفعول وجود ندارد و فعل "Send" در صورتی که در وجه معلوم به کار رود باید با مفعول همراه باشد. براي مجهول اسم مصدر از ساختار روبرو

being+P.P      :استفاده می کنیم
نکته: توجه کنید "to" در "look forward to" حرف اضافه است و بعد از حرف اضافه اسم مصدر به کار می رود.

سخت
ترجمه ي جمله: «معلم جدید ما یک دانشجوي فیزیک جوان بی تجربه بود و ما به سختی می توانستیم به آن چه که او درس می داد، اعتماد زیادي داشته باشیم.»  99

نکات مهم درسی
به ترتیب صفات قبل از اسم توجه کنید:

 + جنس + ملیت + رنگ + شکل +  + اندازه + 

سخت
ترجمه: «نشانه هاي سرماخوردگی معمولی عمومًا در بزرگساالن و کودکان مشابه اند که شامل گرفتگی یا آبریزش بینی، عطسه کردن، سرفه کردن، سردرد و  100

تب باال می شوند.»

)کاربردي )قطعی                                

)بی ضرر )معمولی                             
سخت
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