
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدید

زمان برگزاري: 75 دقیقه

تعداد سوال: 100

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر

علیرضا افشار

در عبارت مقابل کدام آرایه هاي ادبی وجود دارد؟ « از لحاظ آشنایی با ادبیّات، سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود.»  1

ایهام و مجاز تشبیه و تشخیص تشبیه و مجاز تشبیه و استعاره

در کدام گزینه معنی هر سه واژه درست آمده است؟  2

(تعلیمی: نوعی عصاي ستبر و گره دار)، (بّر و بر: با دقّت)، (مقهور، مغلوب)

(دشت: دستالف)، (عتاب: مالمت) ، (سن: صحنۀ نمایش)

(بورشدن: شرمنده شدن)، (قال کردن: تالش و تقلّا کردن)، (سو: دید)

(اشباح: سیاهی اي که از دور به نظر می رسد)، (شامورتی: حّقۀ مخصوص حّقه بازان) ، (مسحور: جادو شده)

با توّجه به بیت: « کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود/ عاشق مسکین چرا چندین تجّمل بایدش»، کدام کلمه «ایهام» دارد؟  3

رود تجّمل باده آواز

تعداد وابستۀ پیشین در همۀ گزینه ها یکسان است به جز گزینۀ  ..................  4

 چو َفرَقدین و نگه می کنم ثریّا را دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب

 که آخري بود آِخر شبان یلدا را هنوز با همه دردم امید درمانست

 چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را هر پارسا را که آن صنم در پیش مسجد بگذرد

 تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  5

با خود می اندیشید که اگر تمام این وقت را سرف آموختن پرواز کرده بود، پیشرفت می کرد.

هزاران سال ما براي پیدا کردن کلّۀ ماهی ها در میان قایق و سخره ها تالش کردیم.

وي در اندك مّدتی فرسنگ ها راه می رفت و با این سرعت، معموًال بال هاي او ثبات خود را از دست می داد.

پدرت حق داشت باید حماقت را کنار بگزاري، به دیگران بپیوندي و راضی باشی.

مترادف واژگان «زهر چشم، کاهلی، حرب، دغل» در کدام گزینه نیامده است؟  6

 همچو عرق بر عذار شاهد غضبان بر گل سرخ از نم او فتاد آللی

 کزین دو گشت محمد پیمبر مرسل براستی زو پدر او راستی فرماي

 که هرگز نکرد به کاري درنگ به پیش اندرون بیژن تزچمگ

 نیابیم بهره به هر دو سراي بود زخم شمشیر و خشم خداي

مفهوم مصراع «وز تشنگی ات، فرات در جوش و خروش» از کدام ابیات دریافت می شود؟  7
الف) در حسرت آن کفی که برداشت

ب) هر موج به یاد آن کف و چنگ
ج) چون مه شب چارده برآید

د) اي بحر بِهل خیال باطل

از آب فرونهاد و بگذاشت
کوبد سر خویش را به هر سنگ

دریا به گمان فراتر آید
این ماه کجا و بوفضایل

ج، د الف، د ب، ج الف، ب

در کدام گزینه «ُممال» به کار رفته است؟  8

اقلیمی اسلیمی سهیل جلیل
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در کدام گزینه هر دو نوع حذف وجود دارد؟  9

 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را  فغان کاین لولیان شوخ شهرآشوب شیرین کار

 چهرة نازك همان بهتر که باشد با نقاب  معنی بی لفظ را ادراك کردن مشکل است

 آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت  افسوس که از شش جهتم راه ببستند

 حمد و ثنا می کند که موي بر اعضا   خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

بیت زیر چند جمله دارد؟ و جمله هاي دوم و چهارم به ترتیب چندجزئی هستند؟  10
 من می روم سوي دریا جاي قرار من و تو»  «چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم

 جمله- دو جزئی- دو جزئی جمله- سه جزئی با مسند- دو جزئی

 جمله- سه جزئی با مسند- دو جزئی جمله، دو جزئی- سه جزئی با مسند

44

67

در ابیات زیر در مجموع چند « تشبیه » وجود دارد؟  11
ابروي دوست کی شود دستکش خیال من 

یا رب این شاهوش ماهرخ زهره جبین
گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

کس نزده است از این کمان تیر مراد بر هدف  
ّدر یکتاي که و گوهر یکدانۀ کیست

زین چمن سایۀ آن سرو روان ما را بس
روي مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

یازده ده نه هشت

مثنوي «شیرین و فرهاد» سرودة کیست و چه کسی آن را تکمیل کرده است؟  12

جامی - بیدل دهلوي امیرخسرو دهلوي - وحشی بافقی وحشی بافقی - وصال شیرازي نظامی گنجوي - وحشی بافقی

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  13

تردامنی که جانش در آستین نباشد عشقش حرام بادا بر یار سرو باال

با یار مهربانت باید که کین نباشد گر هر که در جهان را شاید که خون بریزي 

به قول مفتی عشقش درست نیست نماز طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق

چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم پروانۀ او گر رسدم در طلب جان

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  14

زان ِمی خورشیدوش تو محو کن اوصاف راعقل و تدبیر و صفات توست چون استارگان

حادث چگونه درك نماید قدیم را؟موج از حقیقت گهر بحر غافل است

ز راه فکر رسیدن به ذات ممکن نیستچگونه قطره تواند محیط دریا شد؟

هم وهم تیره گردد هم فهم ابتر آیدیارب چه آفتابی کانجا که پرتو توست

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  15

به زیر کوري اندر سینه دیدي است   ز بعد وقت نومیدي امیدي است 

 در گور شدم بدین تمنا  مردم به امید و این ندیدم  

که آخري بود آخر شبان یلدا را   هنوز با همه دردم امید درمانست 

 که دل پاك تو آیینۀ خورشیدفر است دل پر امید کن و صیقلیش ده به صفا 

در کدام دوبیتی به مفهوم «عّم نواله» اشاره شده است؟  16

واي از روزي که قاضیمان خدا بو / سر پل صراطم ماجرا بو // به نوبت بگذرند پیر و جوانان / واي از آن دم که نوبت زان ما بو 

خدایی که مکانش المکان بی / صفابخش جمال گلرخان بی // پدیدآرندة روز و شب و خلق / که بر هر بنده او روزي رسان بی 

شبی دیرم ز هجرت تار تارو / گرفته ظلمتش لیل و نهارو // خداوندا دلم را روشنی ده / که تا وینم جمال هشت و چارو 

از آن روزي که ما را آفریدي / به غیر از معصیت چیزي ندیدي // خداوندا به حّق هشت و چارت / ز ما بگذر شتر دیدي ندیدي 

2

ی نظام جدید
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

واي از روزي که قاضیمان خدا بو / سر پل صراطم ماجرا بو // به نوبت بگذرند پیر و جوانان / واي از آن دم که نوبت زان ما بو 

خدایی که مکانش المکان بی / صفابخش جمال گلرخان بی // پدیدآرندة روز و شب و خلق / که بر هر بنده او روزي رسان بی 

 هشت و چارت / ز ما بگذر شتر دیدي ندیدي 
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کدام بیت با دیگر ابیات مفهوم و تصویر مشترکی ندارد؟  17

 چو بگذري به سر خاك من پس از صد سال  ز خاکم آتش عشقت هنوز شعله زند

 شعلۀ آتشی کنم لوح مزار خویش را  در دل خاك از غمت آهی اگر برآورم

 اهرمن شعله زاد سجده کند خاك را  عقل به دام آورد فطرت چاالك را 

 ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم  پس از هالك تنم گر به دجله غرق کنند

فعل نوشته شده در برابر کدام بیت، مربوط به جملۀ هسته در جملۀ غیرسادة آن بیت نیست؟  18

هر آن گیاه که برگش به نیشتر ماند                      ماند   کنید داخل اجزاي نوشداروي ما  

که کند شاه ختن پیش تو نافرمانی                 است تو به خوبان همه فرمان دهی و عین خطاسـت  

هر یک چه دهم شرح که بر من چه جفا کرد             دهم  زلفت به سر خویش و جمالت به جدایی  

 چو طوطی از رِه تلقین عندلیب سخنور                    نماند   بسی نماند که گردد دهان غنچۀ خندان 

در دو بیت زیر، به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی به کار رفته است؟  19
قبلۀ این دوربینان گوشۀ ابروي کیست؟  الف) پشت بر محراب، اهل دل عبادت می کنند 

طوق عنبرفام قمري حلقۀ گیسوي کیست؟  ب) از نمکدان که دارد عندلیب این شور را  

چهار - هفت  سه - هفت  دو - هشت  سه - هشت 

کدام گزینه، ابیات زیر را براساس وجود آرایه هاي «کنایه، متناقض نما، تشبیه، جناس، مراعات نظیر» مرتّب می کند؟  20
الف) در آن مصاف که جان تازه گردد از لب خنجر

ب) در دل تنگ من آمد غم و جز یار نیافت
ج) بر باد هوا باده مپیماي که خواجو

د) آن سر زلف قمرساي شب آسا را بین
هـ) تاراج عافیت نبود کار دوستان

قتیل عشق نمیرد مگر به غیبت قاتل 
اوست کاندر حرم عشق تو می یابد بار

از مل نشود بی خبر الّا به تأّمل
همچو زاغی که زند در مه تابان چنگل

وین هم ز دوستی است که دشمن شمارمت

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

در مصراع «به حرص اَر شربتی خوردم مگیر از من که بد کرم» «مگیر از من» یعنی ..................  21

از من یاد نگیر از من خرده مگیر از دست من نگیر جلوي مرا مگیر

نمونه هایی از آرایه هاي «تشخیص، کنایه، مجاز، استعاره، تشبیه» به ترتیب در کدام بیت ها دیده می شود؟  22
بویی از پیراهنش پیدا شود آ) بس که پیراهن بدّرم تا مگر

در سراي سپنج دود سپند ب) از که کرد آتش حوادث دور
چکیده شبنم از گل مانده در راه پ) ز سّر گوشوارش کیست آگاه

به یاد چشمۀ نوش تو نوشند ت) خوشا وقتی که مستان جام نوشین
که دیده کاسه به دریوزة بتان برداشت ث) هنوز رسم گدایی نبود در عالم

ب، ث، آ، ت، پ پ، ب، ث، آ، ت ب، ت، ث، آ، پ ث، آ، ت، ب، پ

مضمون بیت «از شبنم عشق خاك آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد» در کدام بیت زیر وجود ندارد؟  23

ما همه ز آن جرعۀ دوست به دست آمدیم خاك بد آدم که دوست جرعه بر آن خاك ریخت

گر خلق از آب و خاك تو از مشک و عنبري تو خود فرشته اي نه از این گل سرشته اي

از خاك در میکده و آب خمار است من کیستم؟ آن مست که ترکیب وجودم

سراپاي من آتش طور کن که خاکم گل از آب انگور کن

3

ی نظام جدید
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ب، ث، آ، ت، پ

مضمون بیت «از شبنم عشق خاك آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد» در کدام بیت زیر وجود ندارد؟
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همۀ بیت ها به جز بیت  ..................  فاقد «نقش تبعی» هستند.  24

بازم به یک شبیخون بر ُملک اندرون زد  خود کرده بود غارت، عشقش حوالی دل  

چون شوم مست از شراب ناب خوابم می برد  سبزة خوابیده را بیدار سازد آب و من  

تا تو خود را می رسانی می کند مجنون مرا  آن که در دل خیل وسواسش پیاپی می رسد 

کافتابی تو و کوتاه نظر مرغ شب است  هر کسی را به تو این میل نباشد که مرا  

نوع حرف «واو» به کار رفته در همۀ ابیات به جز گزینۀ  ..................  یکسان است.  25

کان یار نباشد که وفادار نباشد   جان در سر کار تو کند سعدي و غم نیست  

جامه اي بود که بر قامت او دوخته بود  رسم عاشق کشی و شیوة شهرآشوبی 

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود  دال مباش چنین هرزه گرد و هر جایی 

چون خاك شوم باد به گوَشت برساند  امروز چه دانی تو که در آتش و آبم 

حیَحَۀ: 26  ِانَْتِخِب التَّرَجَمَۀ الصَّ

ِة آیاٍت فی القرآن اسم ذوالقرنین در تعدادي آیات قرآنی ذکر شده است.   ُذِکَر اْسُم ذي اْلَقرنَْیِن بِِعدَّ

َرُه فی ُمحاَربَِۀ اْلُمشرکیَن. پس خداوند آنان را مخاطب قرار داده و در جنگ با مشرکان صاحب اختیار قرار داد.  َفخاَطَبُه اُهللا فی َشأنِهم َو َخیَّ

 ُیْعَرُف اْلُمجرموَن بسیماُهم. مجرمان با چهره هایشان معرفی می شوند.

 َرجاًء َأْعِطنی اْلَهدایا الّتی جاَء َأصدقائی بها. لطفًا هدایایی که دوستانم دادند را بیاور.

رفی و الَْمَحلِّ اإلعرابی. حیَح عن التَّحلیِل الصَّ ِن الصَّ 27  َعیِّ
ِع.» ِۀ َو َسّموها بِالُْمَلمَّ ِۀ و الْفارسیَّ عراِء َأبْیاتًا َممزوَجًۀ بِالَْعربیَّ «َأنَْشَد بَْعُض الشُّ

ٌر غاِئٌب ثالثی مزید من باب ُمفاَعلۀ، الزُم و معلوٌم / ِفعٌل و فاِعله بَعُض   َأْنَشَد: فعل ماٍض، ُمفرٌد ُمذکَّ

عراُء: اِسٌم، َجمٌع لِلّتکسیر، ُمفرده شاعر َو ُهَو اسم الفاِعل، َمعِرفۀ بأل / مفعولٌ به   اَلشُّ

 َمْمزوَجۀ: اسم، ُمفرٌد مؤنٌَّث، نکرة، اسُم الَمفعوِل َعلی وزِن َمفعول / ِصَفۀ 

ٌر، معرفۀ بأل، اِسم الفاعل / مجرور بحرِف الَجّر  ع: اسٌم، مفرٌد، مذکَّ  اَْلُمَلمَّ

28  َکم عبارٍة خطأ َحسَب التِّوضیحات؟ 

) الّتراث، آثاٌر و آداٌب نَرُث ِمن آباِئنا و أجداِدنا!   

) الَمرَمی، َمکاٌن ِمن الَملَعب ُتطَلق إلیها الُکرُة!  

باتات و هی َتحِمُل األغصاَن!   ) الُجُزُر، أحُد أجزاِء النِّ  

وء فی الُغرِف!   ) الِمشکاُة، أداٌة َیسَتخِدُمها النُّاس إلنتاِج الضِّ  

أربع ثالث إثنان واحد

1

2

3

4

نتیِن الماضیتیِن، رأیُت مقالتی الّرابعۀ فی مکتبِۀ الجامعِۀ و التقْطُت ثالَث صوٍر منها للمّرة الثانیۀ و َتمتَّعت ِمن رؤیتها!»: 29  «کنت قد کتبُت ِتْسع مقاالت فی السَّ

دو سال پیش نُه مقاله نوشته بودم، مقالۀ چهارمم را در کتابخانۀ دانشگاه دیدم و سه عکس از آن براي بار دوم گرفتم و از دیدنش لذت بردم!

دو سال پیش نُه مقاله نوشته بودم، مقالۀ چهارمی را در کتابخانۀ دانشگاه دیدم و براي دومین بار سه عکس از آن گرفتم و از دیدنش لذت بردم!

دو سال قبل نُه مقاله نوشته ام، مقالۀ چهارمم را در کتابخانۀ دانشگاه دیدم و براي بار دوم سه عکس از آن ها گرفتم و از دیدنشان لّذت بردم!

من دو سال قبل هفت مقاله نوشته ام، مقالۀ چهارمم را در کتابخانۀ دانشگاه دیدم و سه عکس از آن براي دومین بار گرفتم و از دیدنش لّذت بردم!

30  عیَّن الخبر مضافَا:

 أعضاُء األسرِة ُیشاهدون فلمًا رائعًا.  إنّه حیواٌن ذکّی یکشف المواّد المخّدرة من داخل البضائع. 

حراء.  هناك نباتاٌت مفیدٌة لِلمعالجۀ نَسَتفیُد منها کاألدویۀ.   فّالحو القریۀ ُمستخِرجو الماء ِمن بئر َوسط الصَّ
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ه دیدم و براي دومین بار سه عکس از آن گرفتم و از دیدنش لذت بردم!

ت بردم!

رة من داخل البضائع. 

 منها کاألدویۀ. 
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31  عیِّن الخطأ َعن مفهوم العبارات:

 «کّل نفٍس ذائقۀ الموت»: آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد!

 «ثمرة العلِم إخالُص الَعَمل»: بار درخت علم ندانم مگر عمل / با علم اگر عمل نکنی، شاخ بی بَري!

 «من طلَب شیئًا و جدَّ َوَجَد»: من یزرع الُعدوان یحصد الُخسران! 

مت زینُۀ العاِقِل!   «السکوت َذَهٌب و الکالُم ِفضُۀ»: الصُّ

32  عیِّن الّصحیح فی استعمال األعداِد فی الجملٍۀ:

باحیِّ َوَقفنا فی ُصفوِف العاشرِة.   واِحَدٌة اُنبوبٌَۀ ِفی الَحدیَقِۀ ُمغَلَقٌۀ.  فی االصِطفاِف الصَّ

 لِلفاِئز الّثانی فی الُمسابقۀ جائزٌة ِفّضیٌَّۀ.  َیلَعُب الِعبًا أَحَد َعَشَر فی فریِق ُکَرِة الَقَدِم. 

33   «علینا أن نبتعَد عِن اِالستهزاِء باآلَخریَن و ال نعیَبهم، قد یکونون أحسَن ِمّنا و هذه األعماُل قبیحٌۀ!» عیِّن الخطأ فی الترجمۀ:

ما نباید دیگران را ریشخند کنیم و نباید از آنان عیبجویی کنیم، گاهی آنان از ما نیکوتر هستند و اینها کارهاي زشتی است!

بر ماست که از ریشخند کردن دیگران دوري کنیم و آنها را عیب دار نکنیم، شاید بهتر از ما باشند و این کارها زشت است!

ما باید از ریشخند کردن دیگران دوري کنیم و آنان را عیب دار نکنیم، شاید از ما نیکوتر باشند و این کارها زشت است!

بر ما باد که از ریشخند کردن دیگران دوري کنیم و از آنان عیبجویی نکنیم، شاید از ما بهتر باشند و این کارها زشت است!

رط: حیَح فی ُاسلوب الشَّ 34  عیِّن الصَّ

ُثون الکتَب أو تغِرُسوَن األشجاَر فأجُرکم َیجري بعَد الموِت أیضًا!  إْن تهمُسوا فی الّصفِّ أنتم الَتفَهُموَن شیئًا ِمن کالِم المعّلم!   إْن ُتورَّ

قون قولَهم!   َمْن ُتحاِول فی الّدراسۀ فسوَف َتنَجُح فی مجاالت الحیاِة کّلها!  َمن تکِذبُوا دائمًا فُعقالُء النِّاس الیصدَّ

 ِاقرأ الّنّص الّتالی ثمَّ أِجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنّص:  
بیِع َیَتَغّذي نب، واسَعَۀ األعُیِن و فی الرَّ بونُۀ عادة نحیَفَۀ الِجسِم، کبیَرَة الذَّ بۀ و المثیرة لإلعجاِب. فی الّنهار رؤیُته سهلٌۀ. تکوُن هذه اللَّ السنجاُب ِمَن القوارض (جوندگان) الُمحبَّ
ناِجُب أکثُر ِمن ي علی بُذور مثل الجوِز و البلِّوط الّذي َخَزنها فی الّصیف! السَّ تاء یتغذِّ یِف َیَتغّذي علی الفواکِه و فی الخریف و الشِّ السنجاب علی الَحَشراِت و الّزهور و فی الصَّ
ناجب فی أوسترالیا، غینیا الجدیدة، ناجُب حمراُء الّلون و َرمادیُّۀ الّلون عادًة: ال ُتشاَهُد السُّ ائرة و الشجریُّۀ و األرضیُّۀ. السَّ مئتی نوٍع ُتَصنَُّف إلی ثالثۀ أنواع رئیسّیۀ منها الطُّ
نجاُب بشکل غیر ُمباشر فی إنتاج ناجب و بهذا َیشاِرُك السِّ ة القطبیِّۀ الجنوبیِّۀ. تخزیُن البذور عادٌة ضروریٌۀ لِلَعدیِد ِمن أنواِع السِّ َمَدغسَقَر (ماداگاسکار)، أمریکا الجنوبّیۀ و القارِّ
ناِجِب األخري، و الکثیِر ِمَن األشجار فی الغاباِت، فی الحقیقۀ قد َیفُقُد هذا الحیواُن الّذکیُّ طعاَمُه المدفوَن فی األرِض أو المخبوء داخل ُجذوِع األشجاِر بَسبِب الّلصوص ِمَن السَّ
ناجب و ُتعَتَبُر لَت البذور بشجرٍة جدیدٍة. لهذا ُمعظُم غابات البلِّوط مغرَب بَلدنا إیراَن و أیضًا امریکا ِمن َعمل السِّ بَعَض األحیاِن قبَل استخراِج طعاِمِه ِمَن الَمخزِن األرضیِّ قد َتَبدَّ

ا لُِنُموِّ الغاباِت! ۀ جد� هذه الحیواناُت مِهمَّ

35  عّین الّصحیح عن الکلمات:

ي»: فعٌل لُه حرفاِن زائداِن و مصدرُه تغذیۀ!  «الَمدفون»: اسم المفعول و صفٌۀ للّطعام!   «یَتغذَّ

لَت: فعُل ماٍض و مصدره: تبدیل!   «األخري»: اسم التَّفضیل و جمعه: اآلِخرون!  َتَبدَّ

36  أي سؤاٍل لیس جوابه فی الّنّص؟

ناجِب أفضُل؟!  ناجُب؟!  أي نوٍع ِمَن السَّ ناجب؟!  کیف یکوُن هیکُل السَّ  أیَن تعیُش الّسناجب؟!  کم أنواع السَّ

نجاُب َیدَفُن الُبذوَر .................. 37  عّین الخطأ فی تکمیل هذه العبارة: إنَّ السَّ

 لَِیتمتََّع بها حیَن اشتداِد الَبرِد و ُصُعوبِۀ َتهیئِۀ الَغذاء فیه!  و ال یعِرُف طریقًا آخَر لِتخزیِن الموادِّ الغذائّیۀ! 

ازجۀ!  و ُیشاِرُك غیَر ُمباشرة فی انتاِج الکثیِر ِمَن األشجاِر!   لٌِتصبَح الُبذوُر شجرًة ُمثِمرًة فیأُکَل ِمن ِثمارها الطِّ

38  عیِّن الخطأ: 

نجاُب مکاَن أکثِر المخازن الّتی أوجَدها لَِتخزیِن َطعاِمه!   َبِۀ ُیِحبُّ کثیٌر من األطفاِل و الِکباِر ُمشهادَته!  ینسی السَّ حبَّ نجاب ِمَن الحیواناِت المُّ  السُّ

ناِجُب أکثُر ِمن مئتی نَوٍع!   نجاب الُّبذوَر داخل ُجذوِع األشجاِر َو َتحَت التِّراب!  السَّ  یخزُن السُّ
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ّ الغذائّیۀ!  الغذائیۀ!  الغذائیۀ! 
َ الکثیِر ِمَن الکثیِر ِمن األشجاِر! 

عاِمه! خزیِن طعاِمه! خزیِن َطعاِمه!  َها لَِتخزیِن طها لِتخزیِن طها لَِت َتی أوجَدتی أوجد
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ناجِب: 39  عیِّن الخطأ عن السِّ

عُۀ ِمَن األدوار، مثل الّلص، و الُبستانّی!  ي الّسناجب علی الُبذوِر!  َتلَعُب مجموعٌۀ ُمتنوِّ نِۀ َتَتَغذِّ  فی کثیِر ِمن أیِّام السَّ

بونۀ!  ة القطبیِّۀ الجنوبیِّۀ!  َتنَتِقُل فی النَّهاِر ال فی اللِّیل کما َتفعُل غالبیُّۀ الحیواناِت اللِّ بعِۀ إّال القارِّ ات السَّ ناجب فی القارِّ  َتنتشُر السُّ

عّین الخطأ فی أوزان مصادر األفعال:  40

َنَتیِن! (تفعیل)  ج صدیقی من المدرسۀ بعد الَتعّلم فی السَّ َتخرَّ ُر الغراُب بِصوِته أهَل الغابِۀ بالقرِب ِمن الخطِر! (تفعیل)  ُیَحذِّ

ل)  أخی النُّاجح تحّمل مصائَب کثیرة حّتی َیصَل إلی أهدافه! (تفعُّ ل)  َتَجّلی اتُّحادنا فی االجتناب َعِن االساءِة بالمسلمیَن (تفعُّ

عّین عبارًة ما جاء فیها اسم الْمفعول و اسم الْمکان معًا:  41

عۀ!  ُتْطَبُع ِفی اْلَمطابِع ُکُتٌب کثیرٌة بَِمضامیَن ُمتنوِّ ُیستخَدم َشجرُة النِّفط ِفی اْلمزارِع لِحماَیِۀ اْلَمحاصیِل! 

ِم!  هِر الُمحرَّ َف لزیارة َمرَقد اإلمام الحسین (ع) فی الشَّ أنا أَتَمّنی أْن أَتَشرَّ ِفی َمدینِتنا َمجِلٌس لتفسیر الُقرآن َیحُضُر فیه اْلُمتعلِّموَن! 

عّین عبارَة یوجد فیها فعل مضارع لیس فی معنی الماضی:  42

فَتش صدیقی عن کتاٍب ُیرشدُه فی تعّلم اللغۀ العربّیۀ!  شاهدُت فی إحدي الّشوارع سی�ارة تسیُر بسرعٍۀ!. 

أرأیَت تلمیذة تقرأ هذه الُکتب فی الصّف؟  اللُّهمَّ إنّی أعوُذ بَک ِمن نَفِس ال َتشَبُع. 

43  عّین الخطأ للفراغات ِإلیجاِد «المفعول المطلق» :

 حاَوْلُت فی دروسی السنَۀ الماضیۀ ..... . (ُمحاَولًۀ)  ُیْعَرُف األصدقاُء عند الشدائد ........ (َمعرفًۀ) 

ُم التلمیَذ الُمشاِغَب ............. (َتأدیبًا)  ب الُمَعلِّ مًا)  أدَّ َمنی أبی فی حیاتی دروسًا کثیرًة ........... (َتَعلُّ  َعلَّ

44  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ:  
«إنّی رأیُت َدهرًا من َهجرك القیامۀ!»؛عّین األقرب من مفهوم العبارة:" 

چه سان من ننالم ز هجران که نالد / زمین از فراق، آسمان از جدایی! ال َیشعُر باأللم إّال من عاش فیه! 

حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی / در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور! ال َیأمُن یوَم القیامۀ إّال من خاف ربّه فی الّدنیا! 

عیِّن الخطأ للفراغ حسب المفهوم: «َمْن  .................. شهوُتُه َعْقَلُه َفهَو َشر من الَبهاِئِم!»  45

َسلَمْت َغَلَبْت َسَتَرْت خربَْت

46  عیِّن الَخطأ فی اسِتعمال الحروف المشّبهۀ بالفعِل:

ون فی أموِرنا الکثیرِة!   أّن المعلَّمۀ مشتاقٌۀ لِلتدریِس!  لیَت المؤمنیَن یتَّحدون عنَد الشدائِد!  لعّل تلَک الشجرَة ُتفیُدنا یومًا!  لکّننا مجدَّ

حیح: 47  ما هو الصَّ

 اِلتِقط ُصوراً جمیلًۀ من هذه المناظر الطبیعّیۀ! : از این منظره هاي طبیعی، عکس هایی زیبا گرفت!

هل یمکن أن أستفیَد من مقاالت هذه المکتبۀ؟!  : آیا ممکن است که از این مقاله ها در کتابخانه استفاده کنم؟!

 قال الّسائق: ینُقُص َزیت سّیارتی اُالجرة خالَل نصف الیوم! : راننده گفت: روغن تاکسی ام در طول نصف روز تمام می شود!

 علینا أن نَستعمل هذه األعشاب الطبّیۀ طبق وصفۀ الّطبیبۀ! : ما باید این گیاهان دارویی را طبق نسخۀ پزشک به کار ببریم!

48  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربّیۀ أو المفهوم:
عّین الخطأ:

َعراُء اإلیرانیُّوَن ِمَن اْلُمفَرداِت الَعربیِّۀ فی إنشاداِتِهم َکثیراً!:  شاعران ایرانی از واژگان عربی در سروده هاي خود بسیار استفاده کرده اند!   َقد اسَتفاَد الشُّ

  إّن اْلُمفَرداِت الفارسیََّۀ الّتی َقد نُِقَلْت إلَی الَعربیَِّۀ َعَلی َمرِّ الُعُصوِر َکثیرٌة!:  بدون شک واژگان فارسی اي که در گذر دوره ها به عربی منتقل شده اند، زیاد هستند!

نیا ِمْن نَِعِم ااهللا دائمًا و الَیحِرْم نَْفَسُه ِمنها!:  انسان در دنیا همواره از نعمت هاي خداوند بهره می برد و خودش را از آن ها محروم نمی سازد!   لَِیْنَتْفِع اإلنساُن فی الدُّ

  أَمَرَك ااُهللا أْن َتسألَُه لُِیعِطَیَک، َو أْن َتْسَتْغِفَرُه لَِیْرَحَمَک!: خدا به تو امر کرده که از او درخواست کنی تا عطایت کند، و از او طلب بخشش کنی، تا تو را ببخشاید!
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!:  شاعران ایرانی از واژگان عربی در سروده هاي خود بسیار استفاده کرده اند!

!:  بدون شک واژگان فارسی اي که در گذر دوره ها به عربی منتقل شده اند، زیاد هستند!

 ِمنها!:  انسان در دنیا همواره از نعمت هاي خداوند بهره می برد و خودش را از آن ها محروم نمی سازد!

 خدا به تو امر کرده که از او درخواست کنی تا عطایت کند، و از او طلب بخشش کنی، تا تو را ببخشاید!
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عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمّه أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ   49
 «فی اُألسبوع الماضی ذهبُت إلی مکتبۀ کانت قرب بیتی فاستلمُت تلک الکتب القّیمۀ و الّنادرة من هناك!»

در هفتۀ پیش به کتابخانۀ نزدیک خانه ام رفته بودم تا آن کتاب هاي با ارزش و نادر را از آن جا دریافت کنم!

هفتۀ پیش به کتابخانه اي رفتم که کنار خانه ام است و آن جا کتاب هایی با ارزش و کمیاب را تحویل گرفتم!

به کتابخانه اي که نزدیک خانه بود، در هفتۀ گذشته رفتم پس آن کتاب هاي ارزشمند و نایاب را آن جا لمس کردم!

در هفتۀ گذشته به کتابخانه اي رفتم که نزدیک خانه ام بود و آن کتاب هاي ارزشمند و کمیاب را از آن جا دریافت کردم!

50  ما هو مناسب للفراغیِن؟: «حّتی ُتنِفقوا ... ما ُتِحبِّوَن»، «و ُحّلوا أساِوَر ... فّضۀ.»

 عن - علی   ِمن - ِمن  من - علی  عن - من 

یکی از رسومات نظام طبقاتی جاهلیت  .................. بود و پیامبر در برابر آن چه اقدامی انجام داد؟  51

تبعیض در اجراي عدالت - نفی تعصبات قومی و قبیله اي و اعالم برابري در مقابل قانون

گزینش ثروت به عنوان مالك برتري - نفی تعصبات قومی و قبیله اي و اعالم برابري در مقابل قانون

تبعیض در اجراي عدالت - مبارزه با فقر و بناي جامعه اي آباد و به دور از محرومیت

گزینش ثروت به عنوان مالك برتري - مبارزه با فقر و بناي جامعه اي آباد و به دور از محرومیت

کدام آیه/ آیات بیانگر مسبّب واکنش انسان نسبت به کژي و گناه است و توانایی اجتناب از شقاوت، در گرو برخورداري از سرمایۀ مطرح شده  52
در کدام آیۀ شریفه است؟

اَمِۀ » - « َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها » وَّ « َوال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّ اَها » - « َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها » « َونَْفٍس َوَما َسوَّ

ا َکُفوراً » ا شاِکراً َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ اَمِۀ » - « ِإنَّا َهَدْیناُه السَّ وَّ « َوال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّ ا َکُفوراً » ا شاِکراً َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ اَها » - « ِإنَّا َهَدْیناُه السَّ « َونَْفٍس َوَما َسوَّ

مضمون کدام یک از آیات زیر تداعی گر مضامین اولین آیاتی است که بر پیامبر خدا نازل شد؟  53

ُر اُولُوا اَاللباِب  َمن آَمَن بِاِهللا َو الَیوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا َفلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم...   ُقل َهل یسَتِوي الَّذیَن یعَلموَن َو الَّذیَن ال َیعَلموَن اِنَّما َیَتذکَّ

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

پاسخ این سؤال که «چرا نبایست به باطل ایمان آورده و کفران نعمت پیشه کرد؟» در کدام عبارت شریفه، نمود عینی دارد؟  54

روَن»  ًة َو رحَمًۀ اِنَّ فی ذلَِک َآلیاٍت لَِقوٍم َیَتَفکَّ یِّباِت»  «َو َجعَل بیَنُکم َمَودَّ  «َو َجَعَل لَُکم ِمن اَزواِجُکم بَنیَن َو َحفَدًة َو َرَزَقُکم ِمَن الطَّ

 «َو ِمن آیاِتِه اَن َخَلَق لَُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزواجًا لَِتسُکنوا اِلَیها»  «ذلَِک بَِانَّ اهللا لَم َیُک ُمَغیِّراً نِعَمًۀ اَنَعَمها َعلی قوٍم َحتی ُیَغّیروا ما بِأنُفِسِهم» 

مهم ترین هدف جامعۀ مهدوي چیست و این موضوع که در جامعۀ مهدوي طبقۀ مستکبر و طبقۀ مستضعف وجود ندارد، به کدام یک از اهداف  55
جامعۀ مهدوي اشاره دارد؟

فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال - آبادانی عدالت گستري - آبادانی

عدالت گستري - عدالت گستري فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال - عدالت گستري

حدیث شریف  «و اّما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»  به کدام یک از شرایط مرجع تقلید اشاره دارد و امام عصر (عج) در ادامۀ این  56
حدیث خود را چگونه معرفی می کنند؟

مدیر و مدبّر بودن -  «حّجۀ اهللا علیهم»  زمان شناس بودن -  «حّجتی علیکم» 

زمان شناس بودن - «حّجۀ اهللا علیهم» مدیر و مدبّر بودن -«حّجتی علیکم»

از دیدگاه بزرگان دینی ما آراستن خود براي جلب توجه دیگران و پوشیدن لباس نازك و بدن نما به ترتیب چگونه است و عدم اختصاص برخی از  57
واجبات الهی به مسلمانان از پیام کدام آیه شریفه برداشت می شود؟

نشانه سستی و ضعف دینداري فرد - در حکم جنگ با خداوند - «ُکِتَب علیکم الصیام ...»

نشانه سستی و ضعف دینداري فرد - در حکم جنگ با خداوند - «و اَقم الّصالة اّن ...»

 در حکم جنگ با خداوند - نشانه سستی و ضعف دینداري فرد - «ُکِتَب علیکم الصیام ...»

در حکم جنگ با خداوند - نشانه سستی و ضعف دینداري فرد -  «و اَقم الّصالة اّن ...»
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مصّران بر گناهان کبیره که غرق در نعمت هاي دنیوي شده اند و سرانجام آنان دوزخ است، کدام استفهام را سر می دهند؟  58

کیست که این استخون هاي پوسیده را دوباره زنده می کند؟

خداوند چگونه این استخون هاي پوسیده را پس از مرگ زنده می کند؟

هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟

آیا دفتر زندگی انسان با مرگ براي همیشه بسته می شود و یک باره رهسپار نیستی می گردد؟

در قرآن کریم وقتی خداوند براي اثبات قدرت الهی به خلقت سر انگشتان اشاره می کند، چرا برخی با وجود اینکه شک در وجود معاد ندارند، آن  59
را انکار می کنند؟

در برابر گناهان خویش اصرار دارند. چون مست و مغرور نعمت هستند.  

داراي ویژگی گناهکاري و متجاوز بودن هستند. می خواهند بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کنند.

آنان که وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند، چه دیدگاهی نسبت به پایان دنیا دارند و در مورد زندگی دنیوي چگونه می اندیشند؟  60

نیا نَموُت»  پروندة زندگی دنیوي چندسالۀ انسان، با مرگ بسته می شود. -  «ما ِهَی اِّال َحیاُتَنا الدُّ

نیا اِّال لَهٌو َو لَِعٌب»   پروندة زندگی دنیوي چندسالۀ انسان، با مرگ بسته می شود. -  «ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

نیا اِّال لَهٌو َو لَِعٌب»  پروندة زندگی انسان، براي همیشه با مرگ بسته می شود. -  «ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

نیا نَموُت»   پروندة زندگی انسان، براي همیشه با مرگ بسته می شود -  «ما ِهَی اِّال َحیاُتَنا الدُّ

هدف هاي پایان پذیر چگونه هدف هایی هستند و اصل قرار دادن آنها چه فرجامی در پی دارد؟  61

کوتاه مدت - بهرة اخروي انسان را کاهش می دهند. دنیوي - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.

کوتاه مدت - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند. دنیوي - بهرة اخروي انسان را کاهش می دهند.

اگر از ما بپرسند «آیا توجه به آخرت، لزومًا بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد» کدام گزینه پاسخ صحیحی می باشد؟  62

بله، چون از لذت هاي دنیا بی بهره می مانیم و پیشرفت نمی کنیم.

بله، باعث پیشی گرفتن دیگران از ما در بهره هاي دنیوي شده و سبب عقب ماندگی ما می گردد.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث می شود در آسایش و رفاه زندگی کنیم.

مطابق با آیات سورة آل عمران، خداوند متعال چه اموري را از مصادیق احسان و نیکوکاري برمی شمارد؟  63

انفاق به توانگران و تنگدستان و ذکر خدا طلب آمرزش براي دیگران و گذشت از خطاي آنان

کنترل خشم و عفو خطاي مردم اداي صادقانۀ شهادت و رعایت عهد و پیمان

با امعان نظر به فرمایشات رهبر کبیر انقالب اسالمی (ره): «ما مؤظفیم آثار شرکت را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم»، کدام وظیفۀ  64
قرآنی تبیین می شود و اگر آیۀ «اُهللا َاعَلُم َحیُث َیجَعُل ِرسالَتُه» را مطمح نظر خود قرار دهیم، کدام حکم در مورد خصیصۀ عصمت نبوي صحیح است؟

«َو َقد اُِمروا اَن َیکُفروا بِِه» - علم الهی در تشخیص گرفتار نشدن فرد به هوي وهوس، بسترساز اصطفاي رسول است.

«َو َقد اُِمروا اَن َیکُفروا بِِه» - عصمت پیامبر از هرگونه خطا و اشتباه، زمینه ساز انتخاب امام پس از خود است.

«لَِیقوَم النُّاس بالقسِط» - عصمت پیامبر از هرگونه خطا و اشتباه، زمینه ساز انتخاب امام پس از خود است.

«لَِیقوَم النُّاس بالقسِط» - علم الهی در تشخیص گرفتار نشدن فرد به هوي وهوس، بسترساز اصطفاي رسول است.

محتواي آن چه که اعضاي بدن انسان در قیامت بدان شهادت می دهند، چیست و ظرف تحقق این مفهوم با کدام آیۀ در یک مرحله از قیامت قرار  65
دارد؟

«بِما کانوا یکِسبوَن» - «َو اِنَّ َعَلیُکم لَحافظیَن ِکرامًا کاَتبیَن...» «بِما کانوا یکِسبوَن» - «َیوَم َتْرُجف االرِض َو الِجباُل َو کانَِت الِجباُل...»

«لَو کانوا َیعَلمون» - «َیوَم َتْرُجف االرِض َو الِجباُل َو کانَِت الِجباُل...» «لَو کانوا َیعَلمون» - «َو اِنَّ َعَلیُکم لَحافظیَن ِکرامًا کاَتبیَن...»
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محتواي آن چه که اعضاي بدن انسان در قیامت بدان شهادت می دهند، چیست و ظرف تحقق این مفهوم با کدام آیۀ در یک مرحله از قیامت قرار  

َ کاَتبین کاتبین کاَتبیَن...» َحافظیَنحافظیَن ِکرامًا

ِت الِجبالَِت الِجبال کانِت الِجبالَِت الِجبالَ کانَِت الِجبال کانِت الِجبال کانَِت الِجباُل...» َف االرِض َوف االرِض َو الِجباُل َو
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ِلب َعَلی َعقبیِه َفَلن َیُضرَّ اَهللا شیئًا َو َسَیجِزي اُهللا الشاِکریَن» ، از سپاسگزاري کدام نعمت یاد شده است و سپاسگزاران واقعی در عبارت کریمۀ  «َو َمن َینَقَ  66
آن، چه کسانی هستند؟

رسالت - با ایجاد تحول فرهنگی و معنوي پس از پیامبر (ص)، مانع نابودي اسالم شوند. 

امامت - در عقیده و عمل ثابت قدم بمانند و به سوي ارزش هاي جاهلی متزلزل نشوند.

امامت - با ایجاد تحول فرهنگی و معنوي پس از پیامبر (ص)، مانع نابودي اسالم شوند.

رسالت - در عقیده و عمل ثابت قدم بمانند و به سوي ارزش هاي جاهلی متزلزل نشوند.

اگر کسی پیش از ظهر سفر کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وظیفه اش چیست؟  67

باید براي شکستن روزه کفاره بدهد.  باید روزه اش را ادامه دهد. 

وقتی به حد ترخص رسید، باید روزه اش را افطار کند.  بعد از اذان ظهر می تواند افطار کند. 

مجاهدت رسول خدا (ص) در راستاي بناي جامعه اي که در عین توجه به رستگاري اخروي به عنوان هدف اصلی زندگی، براي رشد و تعالی زندگی  68
دنیوي خود نیز تالش کند، در جهت تحّقق یافتن کدام یک از آیات مبارکۀ قرآن بود؟

ار ُرَحماُء بَیَنُهم »  اء َعَلى الُکفِّ ِ  َوالَّذیَن َمَعُه َأِشدُّ ٌد َرسوُل اهللاَّ «ُمَحمَّ «لََقد َأرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َوَأنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َوالمیزاَن لَِیقوَم النُّاس بِالِقسِط » 

ْلباِب»  ُر ُأولُوا اْألَ «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَّذیَن َیْعَلُموَن َو الَّذیَن ال َیْعَلُموَن ِإنَّما َیَتَذکَّ ْنَیا َحَسَنًۀ َوِفی اْآلِخَرِة َحَسَنًۀ َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر»  «َوِمْنُهْم َمْن َیُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفی الدُّ

دعوت اکید اسالم ناب محمدي به کدام امر، زمینه ساز اجراي احکام و قوانین الهی در جامعه است و کدام مسئولیت نبی مکّرم اسالم (ص) را  69
پررنگ جلوه می دهد؟ 

« الوالیۀ » - اجراي قوانین الهی در جامعه  « الوالیۀ » -  تعلیم و تبیین معارف وحی الهی

« الصالة » - اجراي قوانین الهی در جامعه « الصالة » - تعلیم و تبیین معارف وحی الهی

پس از امر به پیروي از خدا، رسول و ولی امر در آیۀ اطاعت، قرآن کریم مومنین را نسبت به کدام یک از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی  70
هشدار داده است؟

اهمیت شناخت مصادیق اولی االمر براي مصونیت از گمراهی لزوم اجراي عدالت در جامعه براي اقامۀ احکام و قوانین دینی

مالزمت همیشگی قرآن و لزوم تمسک به هر دو ضرورت کفر نسبت به طاغوت و عدم ارجاع داوري نزد او

کدام یک، از شرایط قطعی بطالن روزه است و کسی که روزة ماه رمضان را عمداً نگیرد، عالوه بر به جا آوردن قضاي آن، چه وظیفه اي دارد؟  71

فرو بردن تمام یا بخشی از سر در آب - براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) و به شصت فقیر طعام بدهد (به هر فقیر یک مّد).

فرو بردن تمام یا بخشی از سر در آب - براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت فقیر طعام بدهد (به هر فقیر یک مّد).

رساندن دود سیگار و تنباکو به حلق - براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) و به شصت فقیر طعام بدهد (به هر فقیر یک مّد).

رساندن دود سیگار و تنباکو به حلق - براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت فقیر طعام بدهد (به هر فقیر یک مّد).

مطابق با احکام و تعالیم اسالمی، چه تعداد از موارد زیر از نجاسات است؟  72
- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.

- کافران و مشرکان
- مردار انسان و حیوان هاي حرام گوشتی که خون جهنده دارند.

- سگ و خوك، زنده و مردة آن ها نجس است.

یک مورد دو مورد چهار مورد سه مورد

با توجه به آیۀ  سورة آل عمران، پیروي از پیامبر (ص) نتیجۀ چیست؟  73

 «تحبون اهللا»  «ما احب اهللا»  «یحببکم اهللا»   «حبا هللا»

31
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یک مورد

  «حبا هللا»

www.alirezaafshar.org



مطابق با این فرمایش رسول خدا (ص): «خوشا به حال کسی که به حضور «قائم» برسد، در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد»، منظور «پیروي  74
پیش از قیام» چیست و منظور از «آیندة سبز» کدام است؟

آماده کردن خود و جامعه و دعاي خالصانه براي ظهور امام - آماده بودن براي شهادت و ایثار

مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردي و اجتماعی دین - آماده بودن براي شهادت و ایثار 

مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردي و اجتماعی دین - انتظار براي سرنگونی حاکمان

آماده کردن خود و جامعه و دعاي خالصانه براي ظهور امام - انتظار براي سرنگونی حاکمان

محبوب ترین اعمال نزد خداوند در عصر غیبت، از دیدگاه امام علی (ع) کدام است و کدام عامل سبب جلب دل هاي مردم به سوي منجی الهی  75
می شود؟

در انتظار ظهور بودن - شکست خوردن مستکبران در برابر مستضعفان دعا کردن براي ظهور - شکست خوردن مستکبران در برابر مستضعفان

دعا کردن براي ظهور - تبلیغی که منتظران واقعی کرده اند. در انتظار ظهور بودن - تبلیغی که منتظران واقعی کرده اند.

The average human adult has more than 5 liters (6 quarts) of blood in his or her body. Blood carries
oxygen and food to living cells and takes away their rubbish. It also gives safe cells to fight diseases
and contains platelets that can form a plug in a damaged blood vessel to stop blood loss.
Through the circulatory system, blood adapts to the body’s needs. When you are exercising, your heart
pumps harder and faster to provide more blood and also oxygen to your muscles. During an illness,
the blood gives more white cells to the site of disease, where they gather to fight and kill the harmful
microbes.
All of these functions make blood a valuable liquid. Each year in the USA, 30 million units of blood are
transfused to patients who need them. Blood is considered to be so valuable that it is also called "red
gold" because the cells and proteins it contains can be sold for more than the cost of the
same weight in gold.

76  Blood in body does all of the followings EXCEPT  ..................

takes oxygen and food to living cells takes away the useless things

fights illness and prevents bleeding provides units of blood for patients who need them

77  According to the passage, when you are exercising ..................

blood gives more safe cells to the place of disease

heart works faster and sends more blood with fresh oxygen to the muscles

platelets prevent the blood vessels from losing blood

body sells proteins more than the cost of gold

78  Blood is a valuable liquid because it ..................

is called red gold can be sold to those who need it

contains cells and proteins is of the same weight of gold

79  The underlined phrase “safe cells” in paragraph 1 refers to ..................

red cells white cells plasma platelets

80  Marie Curie  .................. two new chemical elements : radium and polonium.

discovered invented observed sought

81  Who's that man over there? He .................. be the one you were waiting for.

shall must will would
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contains cells and proteins

79  The underlined phrase “safe cells” in paragraph 1 refers to ..................79  The underlined phrase “safe cells” in paragraph 1 refers to ..................79  The underlined phrase “safe cells” in paragraph 1 refers to ..................

red cells

80  Marie Curie  .................. two new chemical elements : radium and polonium.80  Marie Curie  .................. two new chemical elements : radium and polonium.80  Marie Curie  .................. two new chemical elements : radium and polonium.

discovered

81  Who's that man over there? He .................. be the one you were waiting for.81  Who's that man over there? He .................. be the one you were waiting for.81  Who's that man over there? He .................. be the one you were waiting for.

shall
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82  I must look after my little brother on .................. .

Thursday evening this evening the evening tonight

83  The shop is going to close in .................. .

Saturday 5.30 p.m. two weeks next week 

84  We can’t play the piano as .................. as he does. Actually, he is the .................. pianist in the town.

well / better well / best good / better good / best

85  We have something very special .................. for our grandmother’s birthday next week.

related expressed found planned

86  You can earn large amount of money by selling these items. They are highly   .................. by
collectors.

disliked avoided achieved valued

87  There are many things to do and to see in this ancient city for those who truly ……………… the
beauty of nature.

introduce attract suggest appreciate

88  Local people are angry that they ……………… about plans to expand the airport.

 had been told hadn't been told  were told weren't told

89  A: “Can I have your .................. pen?” 
B: “Sorry, I .................. give it to Zahra.”

nice small new black – am going to nice black new small – will

nice small new black – will nice black new small – am going to

90  He has  ..................  education. He can't read or write, and he can hardly count.

a few few a little little

91  Technology addicts do not like to ..................  people; instead, they prefer to be alone and spend
lots of their time working with their devices.

agree on socialize with provide for communicate into

92  The students ............... at the college during the vacation, if they wish.

must stay can stay mustn’t stay can’t stay

93  There was a whole ..................of reasons why Tom didn't get the job.

host suggestion loss device

94  It’s a great movie.  I have  .................. it many times.

saw seen see seeing

95  Some research has shown that people with brothers and sisters are more friendly and  ..................
than those without.

fortunate sociable attractive addicted 

96  In the past few years, unfortunately,   .................. areas of the Amazon rainforest have been
destroyed by humankind.

tiny vast native former
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saw

95  Some research has shown that people with brothers and sisters are more friendly and  ..................95  Some research has shown that people with brothers and sisters are more friendly and  ..................95  Some research has shown that people with brothers and sisters are more friendly and  ..................
than those without.

fortunate 

96  In the past few years, unfortunately,   .................. areas of the Amazon rainforest have been96  In the past few years, unfortunately,   .................. areas of the Amazon rainforest have been96  In the past few years, unfortunately,   .................. areas of the Amazon rainforest have been
destroyed by humankind.

tiny
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97  At first, nobody had a  .................. understanding of what to do, but after a while all of us realized
how we should face
the problem.

clear alive fresh near

98  Those brothers,  .................. their facial similarity, have many things in common in terms of their
manners, intelligence and wealth.

besides towards along because of

99  We try to do what is best for our customers .................. the quality of our products.

in fact instead of in terms of such as

100  Most of us cannot imagine .................. without such technologies as Wi-Fi connections and smart
phones.

living to live live lived
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سعدي:  مجاز از کلّیات سعدي / آشنایی با ادبیات سعدي به شیر آغوز تشبیه شده است.  1

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  2

»: تعلیمی: عصاي سبکی که به دست گیرند. گزینۀ «

»: قال کردن: کلک زدن، کمین کردن براي شیطنت گزینۀ «

»: اشباح: سیاهی هایی که از دور به نظر رسد. گزینۀ «

- نوعی ساز موسیقی - رودخانه   واژة «رود» آرایۀ ایهام دارد   3

در گزینۀ  یک وابستۀ پیشین و در سایر گزینه ها هر کدام دو وابستۀ پیشین وجود دارد.   4

) دو – همه گزینۀ 

گزینۀ  ) هر – آن

گزینۀ  ) این – هر

بررسی غلط هاي امالیی در سایر گزینه ها:  5

گزینۀ  : سرف  صرف  /  گزینۀ  : سخره  صخره  /  گزینۀ  : بگزاري  بگذاري

: راستی متضاد دغل (ناراستی) است. در گزینۀ   6

: غضبان مترادف با زهر چشم به معناي خیره و عصبانی نگریستن در گزینۀ 

: درنگ مترادف با کاهلی در گزینۀ 

: شمشیر مترادف با حرب (در درس حرب مجاز از وسایل جنگی همچون شمشیر) در گزینۀ 

مصراع سؤال و بیت هاي «ب» و «ج» به «در تالطم و جوش و خروش بودن رود فرات، دریا و تشنگی حضرت عباس (ع)» اشاره می کنند.  7

در «ُممال» باید کلمۀ تغییر یافته معناي جدیدي پیدا کند که فقط در این گزینه این اتّفاق افتاده است.  8

بررسی گزینه ها:  9

: فغان [دارم] حذف به قرینۀ معنوي – ترکان خوان یغما را [بُردند] حذف به قرینۀ لفظی گزینۀ 

: همان بهتر [است] به قرینۀ معنوي حذف شده است. گزینۀ 

: افسوس [می خورم] به قرینۀ معنوي حذف شده است. گزینۀ 

: موي بر اعضا [حمد و ثنا می کند] حذف به قرینۀ لفظی گزینۀ 

گزینۀ  صحیح است.  10

تعداد جمالت:  – چون رود امیدوارم.  – بی تابم.  – بی قرارم جاي قرار من و تو «بدل» از دریا است.

 – من سوي دریا می روم

 – (دریا) جاي قرار من و تواست

جملۀ دوم: بی تابم: «م» در معناي فعل «هست» آمده:   جزئی با مسند  

جملۀ چهارم: من می روم سوي دریا: رفتن از افعال دوجزئی است:  جزئی

: ج با مسند (چون متمم قیدي است، نقش اصلی نیست) بررسی جمالت بعدي: جملۀاول: 

جزئی با مسند  : جملۀ سوم: بی قرارم: 

(کلمات داخل پرانتز محذوف مستند.)

در این عبارت  تشبیه وجود دارد:  11

- او همچون ُدر یکتاست  تشبیه - ماهرخ   تشبیه درون واژه اي /  - زهره جبین   تشبیه درون واژه اي /  - شاهَوش  تشبیه درون واژه اي /  - تیر مراد  اضافۀ تشبیهی / 

- َمه پیکر  - لب لعل   اضافه تشبیهی /  - گلستان جهان   اضافه تشبیهی /  - ُگلِعذار   تشبیه درون واژه اي /  گسترده /  - او همچون گوهري یکتاست  تشبیه گسترده /
تشبیه درون واژه اي.

نظامی گنجوي شاعري است که در داستان سرایی بر شاعران پس از خود تأثیر فراوانی گذاشته است. «خسرو و شیرین» از آثار نظامی است ولی «شیرین و فرهاد»  12
را وحشی بافقی سروده و وصال شیرازي آن را تکمیل کرده است.

): اگر خون تمام جهانیان را بریزي؛ ولی با یار باید مهربان باشی. گزینۀ (  13

) به مفهوم جان فشانی عاشق در برابر معشوق اشاره دارند. ) و ( ) ،( گزینه هاي (

1

3

4

12

2
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صفت مبھم

1

3

4

124

2

1
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- او همچون ُدر یکتاست  تشبیه - ماهرخ   تشبیه درون واژه اي /  - زهره جبین   تشبیه درون واژه اي /  - او همچون ُدش  تشبیه درون واژه اي /  - ماهرخ   تشبیه درون واژه اي /  - زهره جبین   تشبیه درون واژه اي /  ُش  تشبیه درون واژه اي / 
- مه پیکر  - لب لعل   اضافه تشبیهی /  - گلستان جهان   اضافه تشبیهی /  - مه پیکر لِعذار   تشبیه درون واژه اي /  - لب لعل   اضافه تشبیهی /  - گلستان جهان   اضافه تشبیهی /  - َمه پیکر لِعذار   تشبیه درون واژه اي /  - لب لعل   اضافه تشبیهی /  - گلستان جهان   اضافه تشبیهی /  َلِعذار   تشبیه درون واژه اي / 

نظامی گنجوي شاعري است که در داستان سرایی بر شاعران پس از خود تأثیر فراوانی گذاشته است. «خسرو و شیرین» از آثار نظامی است ولی «شیرین و فرهاد»

- او همچون د - ماهرخ   تشبیه درون واژه اي /  - زهره جبین   تشبیه درون واژه اي /  - او همچون د5ش  تشبیه درون واژه اي /  - ماهرخ   تشبیه درون واژه اي /  - زهره جبین   تشبیه درون واژه اي /  ش  تشبیه درون واژه اي / 

- م - لب لعل   اضافه تشبیهی /  - گلستان جهان   اضافه تشبیهی /  - م9لِعذار   تشبیه درون واژه اي /  - لب لعل   اضافه تشبیهی /  - گلستان جهان   اضافه تشبیهی /  - ملِعذار   تشبیه درون واژه اي /  - لب لعل   اضافه تشبیهی /  - گلستان جهان   اضافه تشبیهی /  - م10لِعذار   تشبیه درون واژه اي /  - لب لعل   اضافه تشبیهی /  - گلستان جهان   اضافه تشبیهی /  لِعذار   تشبیه درون واژه اي / 
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شرح  عقل و اوصاف تو مانند ستارگان روشن است و تو با شراب نورانی آنها را از میان بردار.  14
تشریح سایر گزینه ها:

: عجز فهم و درك انسان از درك پروردگار عالم ،  و  مفهوم مشترك بیت هاي 

باقی گزینه ها توصیه به امیدواري می کنند؛ اما این گزینه می گوید: من هرچه امیدوار بودم فایده اي نداشت و در آخر با حسرت مردم.  15
جملۀ عربی «عّم نواله» به معناي لطف او فراگیر است که می توان آن را با مصراع «که بر هر بنده او روزي رسان بی» هم مفهوم دانست.  16

بررسی سایر گزینه ها:

»: بخشایندگی گناه گزینۀ «

»: روشنی بخشیدن به دل  گزینۀ «

»: بخشیدن معصیت  گزینۀ «

مفهوم این گزینه این است که عقل می تواند ذات و فطرت را به تسخیر خود در بیاورد اما در سه گزینۀ دیگر مفهوم متفاوتی دیده می شود و آن ادامه یافتن عشق و  17
شیفتگی شاعر حتی پس از مرگ او است.

در این گزینه فعل (ماند) مربوط به جملۀ وابسته یا پیرو است، چون حرف پیوند وابسته ساز در همین جمله به کار رفته است.  18
بررسی سایر گزینه ها:

»: فعل (است) در جملۀ هسته یا پایه است. گزینۀ «

»: فعل (دهم) در جملۀ هسته یا پایه به کار رفته است.  گزینۀ «

»: فعل (نماند) در جملۀ هسته یا پایه به کار رفته است.  گزینۀ «

 ( ترکیب وصفی: این دوربینان - این شور - طوق عنبرفام (  19

 ( ترکیب اضافی: اهل دل، قبلۀ دوربینان، گوشۀ ابرو، ابروي که، نمکدان که، طوق قمري، حلقۀ گیسو، گیسوي که (

الف: نبردي که در آن، جان از لب خنجر زنده می شود، نمردِن قتیِل عشق و مردن قتیل با نبوِد قاتل، متناقض نماست. «قتیل» و «قاتل» نیز تضاد دارند. «مصاف،  20
قتیل»، «مردن، قاتل» در بیت مراعات نظیر دارند.

ب: «یار» و «بار» جناس دارند. براي غم در بیت شخصیت انسانی در نظر گرفته شده است که این استعاره است.
ج: «بر باد کاري کردن» کنایه است از کار بی پایه و بیهوده: با «تأمّل بی خبر شدن» متناقض نماست. «باد» و «باده» جناس دارند.

د: تشبیه: سر زلف به شب و تشبیه: موي سیاه دور چهرة سفید به زاغی که در ماه تابان پنجه انداخته است، در بیت دیده می شود.
هـ: از سر دوستی کسی را دشمن دانستن متناقض نماست.

(خیلی ساده اما مهم.)  21

بیت آ: پیراهن دریدن کنایه از شوق و شوریدگی است. بیت به داستان حضرت یوسف تلمیح دارد.  22
بیت ب: سراي سپنج (سه پنج روزه و زودگذر) استعارة رایجی است از دنیا.

بیت پ: گوشوارة یار در گوشش مانند شبنمی است که از برگ گل چکیده، اما هنوز به زمین نرسیده!
بیت ت: «جام» مجاز از شراب است و «چشمۀ نوش» استعاره از دهان.

بیت ث: «بتان» استعاره از «دلبران» است. دیده و چشم، انسان انگاشته شده است.
مفهوم محوري تست: عشق در سرشت انسان است.  23

مفهوم بیت دوم: تو آنقدر زیبایی که به نظر می رسد خدا تو را از چیزي غیر از آب و گل سرشته است. (با همۀ انسا ن ها فرق داري.)

عشِق او،  حوالی دل را غارت کرده بود (اجزاي مصراع اّول جابه جا شده است.)   24

بررسی سایر گزینه ها:

»: «و» حرف ربط است.  گزینۀ «

»: «خود» در مصراع دوم مفعول است نه بدل. گزینۀ «

»: «و» در مصراع دوم حرف ربط است.  گزینۀ «

»، حرف ربط و در دیگر گزینه ها «عطف» است.  «واو» در گزینۀ «  25
بررسی سایر گزینه ها:

»: رسم عاشق کشی و شیوة شهرآشوبی جامه اي بود  (حرف عطف)  گزینۀ «

»:  دال چنین هرزه  گرد و هرجایی مباش  (حرف عطف) گزینۀ «

»:  که در آتش و آبم (= هستم)  (حرف عطف)  گزینۀ «
ترجمۀ درست گزینه هاي دیگر:  26

) پس خداوند در مورد آنان او را خطاب کرد و در جنگیدن با مشرکان به او اختیار داد.

) مجرمان با چهره هایشان شناخته می شوند.

) لطفًا هدایایی که دوستانم آوردند، بده.

تصحیح گزینه هاي دیگر:  27

»: باب إفعال - ُمتعدٍّ  گزینۀ «

»: مضاف إلیه  گزینۀ «

»: اسم المفعول  گزینۀ «
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عبارت (ج):جزیره ها، یکی از اجزاي گیاهند و شاخه ها را حمل می کنند!  28
عبارت (د): چراغدان، ابزاري است که مردم براي تولید نور در اتاق ها از آن استفاده می نمایند!

نادرست هستند.
تشریح گزینه هاي دیگر:  29

»: «چهارمی»  چهارمم (ضمیر «ي» ترجمه نشده است.)  گزینۀ «

»: «نوشته ام»  نوشته بودم (کنت + قد + کتبُت: ماضی بعید)، «آن ها»  آن، «دیدنشان»  دیدنش  گزینۀ «

»: «هفت»  نُه، «نوشته ام»  نوشته بودم (ماضی بعید ترجمه می شود)  گزینۀ «

» مبتداي مؤّخر » خبر (مستخرجو) و مضاف است، و در گزینۀ « » خبر (حیوان) موصوف است؛ در گزینۀ « » مبتدا (أعضا) مضاف است؛ در گزینۀ « در گزینۀ «  30
موصوف است. (نباتات).

عبارت اول بر مفهوم: «لزوم تالش جهت موفقیت» داللت دارد؛ اما عبارت دوم بر مفهوم: «تناسب بین عمل و نتیجۀ آن» داللت دارد.  31
تشریح سایر گزینه ها:

»: هر دو عبارت بر مفهوم فراگیربودن مرگ داللت دارد. گزینۀ «

»: هر دو عبارت بر مفهوم اخالص در عمل داللت دارد.  گزینۀ «

»: هر دو عبارت بر مفهوم پسندیده بودن سکوت داللت دارد.  گزینۀ «
تشریح گزینه هاي نادرست:  32

»: «اُنبوبٌۀ واحدٌة» درست است. گزینۀ «

) قبل از معدود می آیند. »: «فی َعشرِة صفوٍف» صحیح است، چون اعداد اصلی ( تا  گزینۀ «

» بعد از آن می آید. »: «أَحَد َعَشر العبًا» درست است، معدود عدد « گزینۀ «

» ترجمه نشده است و اسم اشارة «هذه» چون مشارإلیه دارد، باید مفرد (این) ترجمه شود! فعل «نبتعد» در گزینۀ «  33
نکات مهم درسی: [حرف علی + ضمیر+ حرف ّجر ِبـ]: (علیکم بالمحاولۀ) و یا [علی+ اسم ال دار + جمله]: (علی اإلنسان أن یحترم بالقانون) به معناي «باید» و «باد» و «پایبند بودن» است و وجه التزامی

دارد.
قد + فعل مضارع  به معنی «گاهی و شاید» است که در این ساختار «شاید» مناسب تر است!

پس از «َمن» شرط که به معناي «هرکس» است بالفاصله یک فعل مضارع سوم شخص مفرد مؤنث [الغائبۀ] آمده است و جملۀ جواب شرط هم «فسوف تنجُح» است  34
که چون فعل آینده است با فاي جزا شروع شده و درست است!

نکات مهم درسی:
بعد از «َمن» شرط فعل باید سوم شخص یا متعّدي باشد! 

َمن تُکِرْم اُکِرُمه (هرکس را گرامی بداري من، او را گرامی می دارم!)
تشریح سایر گزینه ها:

»: فعل هاي مضارعی که در آخرشان «اِن، وَن و َین» هست وقتی در اسلوب  شرط به کار می روند باید نونشان حذف شود! گزینۀ «

»: وقتی جواب شرط جملۀ اسمیه است، باید با فاي جزا بیاید، لذا جملۀ جواب شرط باید «فأنتم التفهموَن...» می بود! گزینۀ «

»: بعد از «َمن» شرط فعل باید سوم شخص و یا متعدي باشد! گزینۀ «
سنجاب از جوندگان دوست داشتنی و شگفت انگیز است. دیدنش در روز آسان است. این پستاندار معموًال ریزجثه، ُدم بزرگ و گشادچشم است. سنجاب در بهار از حشرات و گل ها تغذیه می کند و

در تابستان از میوه ها و در پاییز و زمستان از دانه هایی مانند گردو و بلوط که در تابستان ذخیره شان کرده تغذیه می کند!
سنجاب ها بیش از دویست نوع اند که به سه نوع اصلی دسته بندي می شوند که از آن جمله پرنده، درختی و زمینی است. سنجاب ها معموًال قرمزرنگ یا خاکستري رنگ هستند. سنجاب ها در استرالیا،
گینۀ نو، ماداگاسکار، آمریکاي جنوبی و قارة قطب جنوب دیده نمی شوند. ذخیره سازي دانه ها یک عادت ضروري براي بسیاري از گونه هاي سنجاب است و با این (کار) سنجاب به شکل غیرمستقیم
در تولید بسیاري از درختان در جنگل ها مشارکت می کند! در حقیقت گاهی این جانور باهوش غذاي دفن شده اش در زمین یا پنهان شده داخل تنه هاي درختان را به خاطر دزدانی از سنجاب هاي
دیگر از دست می دهد و در برخی مواقع، پیش از استخراج غذایش از انبار زمینی، دانه ها به درختی جدید تبدیل شده اند. به همین خاطر بیشتر جنگل هاي بلوط در غرب ایران  و نیز آمریکا کار

سنجاب هاست و این جانوران براي رشد جنگل ها واقعًا مهم شمرده می شوند!

بررسی سایر گزینه ها:  35

»: فعل داراي دو حرف زائد از باب «تفّعل» و از مصدر «تغّذي» است. گزینۀ «

»: «اآلَخرون» درست است! گزینۀ «

»: فعل ماضی آن از باب «تفّعل» و از مصدر «تبّدل» است. گزینۀ «

متن دربارة برتري گونه اي بر گونه اي دیگر سخن نگفته است!  36

براي این که دانه ها درختی میوه دار شوند و از میوه هاي تازه اش بخورد!  37
ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: تا به هنگام شدت گرفتن سرما و سختی تهیۀ غذا در آن، از آن بهره مند شود! گزینۀ «

»: و راه دیگري براي ذخیره سازي مواد غذایی نمی شناسد! گزینۀ «

»: و به طور غیرمستقیم در تولید بسیاري از درختان مشارکت می  کند! گزینۀ «

سنجاب جاي بیش تر انبارهایی را که ایجاد کرده براي ذخیره سازي غذایش فراموش می کند!    38
بررسی سایر گزینه ها:  

»: او از جانوران دوست داشتنی است که بسیاري از کودکان و بزرگساالن دیدنش را دوست دارند!   گزینۀ «
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»: سنجاب دانه ها را داخل تنه هاي درختان و زیرخاك ذخیره می کند!   گزینۀ «

»: سنجاب ها بیش از دویست نوع هستند! گزینۀ «

سنجاب ها در قاره هاي هفتگانه پراکنده اند، بجز قارة قطب جنوب!  39
بررسی سایر گزینه ها:

»: در بسیاري از ایّام سال سنجاب ها از دانه ها تغذیه می کنند! گزینۀ «

»: مجموعۀ متنوعی از نقش ها مانند دزد و باغبان را ایفا می کنند! گزینۀ «

»: در روز رفت و آمد می کنند، آنچنان که اغلب جانوران پستاندار عمل می کنند! گزینۀ «

«َتَخرََّج» فعل ماضی از باب (َتَفعُّل) است.  40

»، «َمجلس» اسم مکان است و «الُمتعلُِّمون» اسم فاعل سؤال از ما گزینه اي را خواسته است که در آن «اسم مفعول» و «اسم مکان» با هم نیامده باشد. در گزینۀ «  41
است. (در این گزینه اسم مفعول نداریم).

بررسی سایر گزینه ها:

»: «َمزارع: مفرده مزرعۀ» اسم مکان و «َمحاصیل: مفرده َمحصول» اسم مفعول است. گزینۀ «

»: «َمطاِبع: َمطَبعۀ» اسم مکان و «َمضامین: َمضمون» اسم مفعول است. گزینۀ «

»: «َمرَقد» اسم مکان و «الُمحرَّم» اسم مفعول است. گزینۀ «

سؤال جملۀ وصفیۀ مضارعی را می خواهد که ماضی استمراري ترجمه نشده باشد.   42

در گزینۀ  «أعوذ» فعل مضارع است و «ال تشبع» جملۀ وصفیه اي در توصیف اسم نکرة «نفٍس» است که باید مضارع التزامی ترجمه شود. (خدایا! من به تو پناه می برم از نفسی که سیر نشود).
در بقیۀ گزینه ها جملۀ وصفیۀ مضارع است و قبل آنها هم فعل ماضی آمده است که جملۀ وصفیه به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود.

َم ) ماضی بر وزن تفعیل است. مفعول مطلق مناسب براي این جمله، « َتعلیمًا » است. دقت کنید که از نظر 43  َتَعلُّم  مصدر وزن َتَفعُّل است در حالیکه فعل این جمله ( َعلَّ
معنایی نیز این دو مصدر با هم متفاوت هستند: 

(تعلیم = یاد دادن) (َتَعلُّم = یادگرفتن)

»، عالوه بر هجران به وصل اشاره شده است که »: شّدت هجران و رنج هاي آن را بیان می کند که با عبارت صورت سؤال کامًال منتاسب است. در گزینۀ « گزینۀ «  44
با عبارت مورد نظر ارتباط ضعیف تري دارد.

»: َسلَمْت به معناي تسلیم شده است که مفهومی مخالف با سایر گزینه ها دارد و از نظر مفهوم براي جاي خالی گزینۀ مناسبی محسوب نمی شود. گزینۀ «  45

: «إّن» صحیح است؛ در ابتداي عبارت آمده است. در گزینۀ   46

بررسی گزینه هاي دیگر:  47

»: «ِالَْتِقْط» فعل أمر  عکس بگیر گزینۀ «

»: «از مقاله هاي این کتابخانه» صحیح است. «آیا ممکن است از مقاالت این کتابخانه استفاده کنم؟!» گزینۀ «

»: «َینُْقُص»  کم می شود. گزینۀ «

» فعل  «لینَتِفِع»  فعل امر به حرف الم است و باید به صورت «باید بهره ببرد» ترجمه شود، هم چنین فعل  «الیحِرم»  فعل نهی (امر منفی) است و باید به در گزینۀ «  48
صورت «نباید محروم سازد» ترجمه شـود. ترجمه عبارت: «انسان باید در دنیا همواره از نعمت هاي خداوند بهره ببرد و نباید خودش را از آن ها محروم سازد.»

) /  «کانت قرب بیتی»  نزدیک خانه ام بود ( رد سایر گزینه ها) /  49  «فی األسبوع الماضی» : در هفتۀ گذشته /  «ذهبت إلی مکتبۀ» : به کتابخانه اي رفتم (رد گزینۀ 
«استلمُت» : دریافت کردم (رد سایر گزینه ها) /  «تلک الکتب القّیمۀ و الّنادرة» : آن کتاب هاي ارزشمند و کمیاب

ترجمۀ عبارت اّول: تا این که انفاق کنید از آنچه دوست می دارید.  50
ترجمۀ عبارت دوم: این ها دسته بندي هایی از جنس نقره هستند.

حرف جر مناسب براي هر دو عبارت  «ِمن»  است.

در زمان پیامبر تبعیض و تفاوت طبقاتی یک قانون پذیرفته شده در میان مردم بود و اگر کسی صاحب قدرت و نفوذ بود، مجازات نمی شد و تنها طبقات زیردست  51
جامعه مجازات می شدند (تبعیض در اجراي عدالت). پیامبر (ص) در مقابل این اقدام اعالم کرد که همه در برابر قانون برابر هستند و تعصبات قومی و قبیله اي را نفی فرمود.

اَها » بیانگر آن است و دوري از شقاوت در گرایش انسان به نیکی ها و زیبائی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد که آیۀ « َوَنْفٍس َوَما َسوَّ  52
ا َکُفوراً » که بیانگر اختیار و اراده انسان است مرتبط می باشد. ا شاِکراً َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ آیۀ شریفۀ « ِإنَّا َهَدْیناُه السَّ

اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد، با مضامین علمی بود که در آیۀ گزینۀ اول هم به آن اشاره شده است.  53

یِّباِت َاَفبالباِطِل یؤِمنوَن َو ِبِنعمِۀ اهللا هم َیکفروَن» ، با وجود نعمت هاي ذکر شده در مطابق فرمایش خداوند در عبارت  «َو َجَعَل َلُکم ِمن َازواِجُکم َبنیَن َو َحفَدًة َو َرَزَقُکم ِمَن الطَّ  54
این آیه، نبایست به باطل ایمان آورده و به نعمت هاي الهی کفران ورزید.

مهم ترین هدف جامعۀ مهدوي  فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال  55

وجود نداشتن طبقۀ مستکبر و مستضعف در جامعۀ مهدوي  عدالت گستري

حدیث شریفۀ امام عصر (عج) به زمان شناس بودن مرجع تقلید اشاره دارد و امام  خود را «انا حجۀ اهللا علیهم» معرفی می کنند.  56

57  امام علی (ع) فرمودند: «مبادا خود را براي دیگران بیارایی و با انجام چنین کاري به جنگ با خدا بروي». امام صادق (ع) لباس نازك و بدن نما را نشانۀ ضعف و
سستی دینداري فرد دانستند.

مطابق آیۀ شریفۀ «ُکتب علیکم الصیام کما ُکتب علی الّذین من قبلکم» برخی از واجبات الهی در طول زمان استمرار یافته اند و مختص به مسلمانان نیستند.

طبق ترجمۀ آیۀ «آنان (دوزخیان) پیش از این عالم (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ (کبیره) اصرار می کردند و می گفتند: هنگامی که  58
ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟»؛ عاقبت انکار معاد، دوزخ است.
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کفرون ِبِنعمِۀ اهللا هم یکفرون ِبِنعمِۀ اهللا هم یکفرون» ، با وجود نعمت هاي ذکر شده در

حدیث شریفۀ امام عصر (عج) به زمان شناس بودن مرجع تقلید اشاره دارد و امام  خود را «انا حجۀ اهللا علیهم» معرفی می کنند.

 امام علی (ع) فرمودند: «مبادا خود را براي دیگران بیارایی و با انجام چنین کاري به جنگ با خدا بروي». امام صادق (ع) لباس نازك و بدن نما را نشانۀ ضعف و

ذین من قبلکم» برخی از واجبات الهی در طول زمان استمرار یافته اند و مختص به مسلمانان نیستند.

طبق ترجمۀ آیۀ «آنان (دوزخیان) پیش از این عالم (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ (کبیره) اصرار می کردند و می گفتند: هنگامی که
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خداوند در آیات سوم و چهارم سورة قیامت خطاب به کسانی که به انکار معاد می پردازند، می گوید: «نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول در می آوریم، بلکه  59
سر انگشتان آن ها را نیز همان گونه که بودند، مجددا خلق می کنیم». سپس در آیۀ پنجم سورة قیامت علت انکار آنان را چنین بیان می کند: «انسان شک در وجود معاد ندارد، بلکه [علت انکارش این

است که] او می خواهد [بدون ترس از دادگاه قیامت] در تمام عمر گناه کند.»
گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند (منکران معاد) و با فرا رسـیدن مـرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندة او را بـراي همیشـه مـی بندنـد.  60

نیا»  آنـان زنـدگی را محدود و منحصر به دنیا می دانند و می گویند: «زندگی و حیـاتی جـز همـین زنـدگی و حیات دنیایی ما نیست:  ما ِهَی ِاّال َحیاُتَنا الدُّ
هدف هاي پایان پذیر همان هدف هاي دنیوي هستند و اگر اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.  61

خیر، اعتقاد به آخرت باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.  62

قرآن کریم می فرماید: «همان ها که در زمان توانگري و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطاي مردم می گذرند و خداوند نیکوکاران را  63
دوست دارد.»

اغوت َو َقد سخن امام خمینی (ره)  در مورد دور کردن شرکت از حیات جامعۀ مسلمانان، به نفی حاکمیت طاغوت اشاره دارد که با آیۀ «ُیریدوَن ان َیتحاَکموا ِالی الطِّ  64
اُِمروا َان َیکُفروا ِبِه» مرتبط است.

آیۀ «اُهللا َاعَلُم َحیُث َیجَعُل ِرسالَته: خداوند بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.
علم الهی در تشخیص عصمت انبیا را بسترساز انتخاب (اصطفاي) آنان به رسالت معرفی می نماید.

طبق آیۀ «َالَیوَم َنخِتُم َعلی اَفواِهِهم َو تَکلِّمنا اَیدیِهم َو َتْشَهُد َارُجلُُهم ِبما کانوا َیکِسبوَن»، آن چه که اعضاي بدن، بدان گواهی می دهند، اعمال زشت مستمر انسان  65
است: «ِبما کانوا َیکِسبوَن». حضور شاهدان و گواهان در مرحلۀ دوم قیامت انجام می شود که با آیۀ گواهی دادن فرشتگان هم زمان است: «َوِانَّ َعَلیُکم لَحاِفظیَن...»

ترجمۀ آیۀ مذکور چنین است: «و هر کس به گذشته [و آیین پیشین خود] بازگردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند و خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش  66
می دهد.»، یعنی آنان که پس از رحلت پیامبر (ص) به جاهلیت باز نگردند و در عقیده و عمل خود ثابت قدم  باشند، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت خواهند بود.

کسی که پیش از ظهر به مسافرت می رود، پس از رسیدن به حد ترخص باید روزه اش را افطار کند.   67
دیدگاه متعادل نسبت به دنیا و آخرت و توجه به رستگاري اخروي به عنوان هدف اصلی زندگی، در عین تالش براي رشد و تعالی دنیوي، معیاري است که در آیۀ  68

ْنَیا َحَسَنًۀ َوِفی اْآلِخَرِة َحَسَنًۀ َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر» به آن اشاره شده است. «َوِمْنُهْم َمْن َیُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفی الدُّ

روایات متعددي از معصومین (ع) نقل شده که اسالم را بر پنج پایه استوار دانسته و از میان آن ها « والیت » را مهم ترین پایه شمرده است. از جمله ي آن ها این  69
ْوِم َو َاْلَحجِّ َو َاْلَوَالَیِۀ َو َلْم ُیَناَد ِبَشْیٍء َکَما نُوِدَي ِباْلَوَالَیِۀ» مفهوم این حدیث، والیت ظاهري، یعنی اجراي قوانین الهی با تشکیل َکاِة َو َالصَّ َالِة َو َالزَّ ْسَالُم َعَلى َخْمٍس َعَلى َالصَّ حدیث امام باقر (ع) است. «بُِنَی َاْإلِ

حکومت اسالمی است. 

خداوند در آیۀ  سورة نساء (آیۀ اطاعت)، اطاعت از خدا، رسول و اولی االمر را الزم می داند: « یا ایُّها الَّذین آَمنوا اطیَعوا اَهللا... » پس در آیۀ  سورة نساء نیز، به  70
لزوم کفر ورزیدن به طاغوت و حرام بودن ارجاع منازعات به او اشاره شده است:  « َاَلم َتَر ِاَلی َالَّذیَن َیرعُموَن...»

رساندن دود غلیظ به حلق (مانند دود سیگار و تنباکو) و فرو بردن تمام (نه بخشی) سر در آب از مبطالت روزه می باشند.  71
کسی که روزة ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید هم قضاي آن را به جا آورد و هم کفاره بدهد؛ یعنی براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سرهم باشد) یا به شصت فقیر طعام

بدهد (به هر فقیر یک مّد).
توجه کنید که اگر کسی به چیز حرامی روزة خود را باطل کند؛ کفارة جمع بر او واجب می شود. یعنی باید هر دو کفارة یاد شده را انجام دهد.

موارد اول و پنجم صورت سؤال به درستی در مورد، نجاسات بیان شده اند.  72
بررسی سایر موارد:

مورد دوم: کافر نجس است و نه مشرك
مورد سوم: شرط نجس بودن مردارحیوانات، تنها داشتن خون جهنده است و نه حرام گوشت بودن.

مورد چهارم: شرط نجس بودن ادرار و مدفوع حیوانات، حرام گوشت بودن و داشتن خون جهنده است.

مطابق با آیۀ  سورة آل عمران، کسی که خدا را دوست دارد: «ان کنتم تحبون اهللا» از دستورات خداوند که از طریق پیامبر (ص) ارسال شده است، اطاعت  73
می کند. پس پیروي از پیامبر (ص) نتیجۀ  «تحبون اهللا»  است.

در فرمایش رسول خدا (ص)، منظور از «پیش از قیام پیرو امام زمان (عج) بودن»، یعنی مراجعه به عالمان دین در زمان غیبت و عمل به احکام فردي و اجتماعی  74
دین و مقابله با طاغوت که از جمله دستورات امام زمان (عج) است و پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند.
منظور از آیندة سبز «انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهان، زیر پرچم امام عصر (عج)» است.

در انتظار ظهور بودن، خود از برترین اعمال عصر غیبت است. امیر مؤمنان (ع) می فرماید: «منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که  75
محبوب ترین کارها نزد خداوند انتظار فرج است.»

امام عصر (ع) زمانی ظهور می کند که با تبلیغی که منتظران واقعی کرده اند، دل هاي مردم به سوي منجی الهی جلب شده است.

خون موجود در بدن همه کارهاي زیر را به غیر از گزینه ي  (تهیه واحدهاي خونی براي افراد بیمار نیازمند) انجام می دهد.  76

براساس متن، وقتی شما ورزش می کنید قلب سریع تر کار می کند و خون بیش تري به همراه اکسیژن تازه به عضالت می فرستد. خط اول پاراگراف   77

خون مایع ارزشمندي است زیرا شامل سلول و پروتئین است. در خط پایانی پاراگراف سوم به این موضوع اشاره شده.  78

 «white cells» در پاراگراف اول که زیر آن خط کشیده شده مربوط است به «safe cells» عبارت  79
باتوجه به این که وظیفه مبارزه با بیماري ها در خون بر عهده گلبول هاي سفید است و در متن نیز اشاره به مبارزه با بیماري ها کرده پس جواب صحیح گلبول هاي سفید است.

ماري کوري دو عنصر جدید شیمی – رادیوم و پُلونُیم را کشف کرد.  80

: جستجو کرد : مشاهده کرد              : اختراع کرد               : کشف کرد              
آن مردي که آن جا ایستاده کیست؟ باید همانی باشد که منتظرش هستی.   81

یکی از کاربردهاي فعل کمکی must زمانیست که شما فکر می کنید که چیزي احتماًال درست یا به احتمال قوي اتفاق می افتد.
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خون موجود در بدن همه کارهاي زیر را به غیر از گزینه ي  (تهیه واحدهاي خونی براي افراد بیمار نیازمند) انجام می دهد.

براساس متن، وقتی شما ورزش می کنید قلب سریع تر کار می کند و خون بیش تري به همراه اکسیژن تازه به عضالت می فرستد. خط اول پاراگراف 

خون مایع ارزشمندي است زیرا شامل سلول و پروتئین است. در خط پایانی پاراگراف سوم به این موضوع اشاره شده.

باتوجه به این که وظیفه مبارزه با بیماري ها در خون بر عهده گلبول هاي سفید است و در متن نیز اشاره به مبارزه با بیماري ها کرده پس جواب صحیح گلبول هاي سفید است.
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باید از برادر کوچک ترم پنجشنبه عصر مراقبت کنم.   82
حرف اضافه ي on در انتهاي جمله نشان می دهد که جواب باید یک روز کامل یا اوقات روزي که با یک روز (Thursday) شروع شود.

قرار است که مغازه تا دو هفته ي دیگر بسته شود.  83

به دلیل وجود in در انتهاي جمله گزینه ي بزرگ تر از روز را برمی گزینیم. گزینه ي  حرف اضافه دارد. 
ما نمی توانیم به خوبی او پیانو بنوازیم. در واقع، او بهترین پیانیست شهر است.   84

براي توصیف فعل (play) از قید استفاده می شود. براي مقایسه ي یک شخص با یک گروه نیز از صفت عالی (the best) استفاده می شود.
ما چیز مخصوصی را براي تولد هفته بعد مادربزرگ برنامه ریزي کردیم.   85

a:مربوط          b:بیان کرد             c:یافت             d:برنامه ریزي
شما می توانید با فروش این اقالم مقدار زیادي پول بدست بیاورید. آنها توسط گرد آورده ها(مجموعه داران) قیمت گذاري  باالیی شده اند.  86

. قیمت گذاري کردن . بدست آوردن       . اجتناب کردن        . دوست نداشتن      
 87

در این شهر باستانی چیزهاي زیادي براي دیدن و انجام دادن براي آنهایی که واقعا زیبایی طبیعت را تحسین می کنند وجود دارد.

) تحسین کردن ) پیشنهاد دادن              ) جذب کردن    )  معرفی کردن                   
مردم محلی عصبانی هستند که چرا به آنها درباره توسعه فرودگاه چیزي گفته نشد.  88

.( نکته: جمله در حالت مجهولی قرار دارد و با توجه به اینکه زمان قسمت اول جمله حال ساده است (are) قسمت دوم نمی تواند به زمان گذشته کامل به کار رود (دلیل غلط بودن گزینه هاي  و 
ترجمۀ جمله: «الف: می توانم خودکار زیباي کوچک جدید مشکی شما را داشته باشم؟»  89

«ب: متأسفم، من قصد دارم آن را به زهرا بدهم.»
نکته مهم درسی:

ترتیب توالی صفات پیش از اسم به این شکل از چپ به راست صحیح است:

(اسم)  (جنس - ملیت - رنگ - شکل - سن و قدمت - اندازه - کیفیت) 

 «nice small new black»
 براي قسمت دوم سؤال به دلیل این که دادن خودکار به زهرا به صورت از قبل برنامه ریزي شده بود و به صورت آنی نبوده است، از ساختار «فعل اصلی + "be going to”» استفاده می کنیم. 

ترجمۀ جمله: «او تحصیالت کمی دارد. او نمی تواند بخواند یا بنویسد و به سختی می تواند بشمارد».  90
 توضیح نکات درسی:

.(« » و « کلمۀ "education" غیرقابل شمارش است. می دانیم که "few" و "a few" با اسامی قابل شمارش در حالت جمع استفاده می شوند (رد گزینه هاي «
"little" نشان دهندة مقدار اندك است و تأکید بر معناي منفی دارد؛ به این معنی که مقدار کافی از یک چیز وجود ندارد. اما "a little" تنها نشان دهندة کم بودن است و بار منفی ندارد.

«معتادان به تکنولوژي دوست ندارند که با مردم معاشرت کنند؛ در عوض، ترجیح می دهند تنها باشند و وقت زیادي را صرف کار با دستگاه هاي خود کنند.»  91

) ارتباط برقرار کردن ) فراهم کردن     ) معاشرت کردن     ) موافق بودن    

» به حرف اضافه with نیاز دارند. گزینه هاي « و 

کاربرد چهارم can/may در مفهوم اجازه و پیشنهاد با توّجه به ترجمۀ جمله، مفهوم پیشنهاد را دریافت می کنیم. با توّجه به عبارت if they wish گزینه هاي « -   92

» غلط است.   - 
ترجمه: دانش آموزان در صورت تمایل می توانند در طول تعطیالت در دانشکده بمانند.

ترجمۀ جمله: «تعداد زیادي دلیل وجود داشت که چرا تام آن شغل را به دست نیاورد.»  93

) وسیله، ابزار ) آسیب، فقدان           ) توصیه           ) تعداد زیادي          
 نکتۀ مهم درسی:

عبارت "a host of s th/s b" در این جا به معنی «تعداد زیادي از چیزي / کسی» است.
این یک فیلم عالی است. آن را بارها دیده ام.  94

وجود have قبل از فعل اصلی جمله نمایانگر این است که جمله حال کامل است و فعل جمله باید به شکل اسم مفعول یا قسمت سوم فعل نوشته شود. از طرفی دیگر جمله به زمان خاصی اشاره نمی 
کند.

برخی تحقیقات نشان داده اند افرادي که برادر و خواهر دارند، دوستانه تر و اجتماعی تر از آنهایی هستند که برادر یا خواهر ندارند.  95

. معتاد . جذاب      . اجتماعی      . خوشبخت     
متاسفانه، در چند سال اخیر، مناطق وسیعی از جنگل بارانی آمازون توسط بشر تخریب شده است.   96

. سابق . بومی، اهلی       . وسیع      . بسیار کوچک      
ابتدا، هیچکس درك روشنی از کاري که باید انجام دهد نداشت، اما بعد از مدتی همۀ ما متوجه شدیم که چطور باید با این مشکل رو برو شویم.  97

. واضح، روشن

. زنده

. تازه

. نزدیک
آن برادر ها عالوه بر شباهت ظاهریشان، از لحاظ رفتار، هوش و ثروت، اشتراکات عمومی زیادي دارند.  98

) عالوه بر گزینۀ 

) به طرف گزینۀ 
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ابتدا، هیچکس درك روشنی از کاري که باید انجام دهد نداشت، اما بعد از مدتی همۀ ما متوجه شدیم که چطور باید با این مشکل رو برو شویم.
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) همراه، در امتداد گزینۀ 

) به دلیل گزینۀ 

ترجمۀ جمله: «ما سعی می کنیم بهترین کار را براي مشتریان خود مان، در ارتباط با کیفیت محصوالتمان انجام بدهیم.»  99

) از قبیل ) در ارتباط، راجع به           ) به جاي           ) درحقیقت          

ترجمۀ جمله: «بیشتر ما نمی توانیم زندگی کردن بدون فناوري هایی همچون اتصال واي-فاي یا گوشی هاي هوشمند را تصور کنیم.»  100
 توضیح نکات درسی:

» دیده می شود، بیاید. بعد از فعل "imagine"، فعل دوم جمله باید به شکل "gerund" یا "ing" دار که در گزینۀ «
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