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در کدام گزینه معنی همءه واژه ها درست است؟- 1
2( )کیوان: زحل( )توش: اسب سرکش( )تعبیه کردن: قراردادن( 1( )بهرام: مریخ( )بهیمه: ستور( )درع: زره( 

4( )تکریم: گرامی و عزیز( )زهی: آفرین( )خواجه وش: کدخدایی( 3( )برازندگی: لیاقت( )صور: جشن و سرور( )شوکت: جاه و جالل( 
کدام گزینه، می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟- 2

»یم، دها، مطلق، ارک، مسحور، پایمردی«
2( بحر، شادمانی، قلعه، سهمگین 1( دریا، هشیار، شادمانی، شیفته  

4( قلعه، زیرکی و هوش، رهاشدن، آسان گرفتن 3( مجذوب، بی شرط و قید، دریا، دژ  
معنی چند واژه، درست است؟- 3

)گرم رو: مشتاق( )سکندری: باوقار و آرام( )چلمن: بی ُعرضه( )خمره: مستی( )مُسلِم: قطعی( )کُنده: هیزم( )دمساز: دردآشنا( )خستن: درخواست کردن( 
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

در میان گروه واژه های داده شده، چند غلط امالیی یافت می شود؟- 4
»سترگ و عظیم، الحاح و اصرار، چابک و فرض، سرسام و هزیان، وزر و وبال، محمل و کجاوه، قو و غریو، اهمال و کاهلی، صافی و بی غش، 

ذه آب دیدگان، شیفته و مسهور، مضحک و مسخره آمیز، عاذم و راهی، شک و شاعبه«
4( هشت 3( هفت  2( شش  1( پنج 

در متن زیر، چند »غلط امالیی« وجود دارد؟- 5
»از جمله حقوق پادشاهان ماضی بر وارث مملکت، یکی آن است که دوستان پدر را عّزت و حرمت دارد و مهمل نگزارد. چندان که تواند با 
قریب و شهری و خویش و عام رفق و تواضع کند که به منسب زیان ندارد. با خصم قوی درنپیچد که پنجه با قالب افکندن نه مصلحت است.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
در کدام بیت، »غلط امالیی« وجود دارد؟- 6

کنشت در  ص��وف��ی  چ��و  عقلم  1( س��خ��رءه 
است ع��ّل��ت  را  رس��ن  چ��رخ��ه،  2( گ���ردش 
بی سخن اند سخنش  اندر  بدگوی  و  3( طاعن 
4( گر فکنده است او مرا در ذّل غربت گو فکن

رس��ن در  قاض��ی  چ��و  ش��هرم  ش��هرءه 
اس��ت زّل���ت  ن��دی��دن  را  چ��رخ��ه گ��ردان 
ور چ��ه باش��د س��خن طاع��ن و بدگ��وی ذمیم
غرب��ت ان��در خدم��ت خواج��ه م��را واال کن��د

کدام آثار، به ترتیب »منظوم، منثور، منظوم، منثور« است؟- 7
2( سمفونی پنجم جنوب، پیامبر و دیوانه، فرهاد و شیرین، تیرانا 1( اتاق آبی، تحفة االحرار، مرصادالعباد، لطایف الطوایف 

4( دیوان غربی � شرقی، کویر، الهی نامه، مثل درخت در شب باران 3( الهی نامه، پیوند زیتون بر شاخءه ترنج، پیامبر و دیوانه، گلستان 
در کدام گزینه ترتیب ابیات با در نظر گرفتن آرایه های: »تناقض، اغراق، مجاز، لّف و نشر و ایهام« درست است؟- 8

الف( ما را ز خیال تو چه پروای ش�راب اس�ت

ب( پرت�و روی چ�و ماه ت�و در آن زلف س�یاه
ج( تا نپنداری که سلمان را نظر بر شاهد است
د( چنان کاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش
ه( سیل سرشکم را کجا مژگان تواند بست ره

خم گو س�ر خود گیر که خم خانه خراب است

راس�تی را چه شب تیره و خوش مهتابی است

مس�ت جام عش�ق را با ش�اهد رعن�ا چه کار

ب�ود ناتوان�ی  در  توانای�ی چش�م س�احرش 

با خار و خس کی می توان بس�تن ره سیالب را
4( د، ه ، ج، ب، الف 3( د، ه ، ج، الف، ب  2( الف ، ه  ، ج، ب، د  1( الف، ج، ب، ه ، د 

در همءه ابیات، هر دو آرایءه تشبیه و استعاره وجود دارد؛ به جز:- 9
1( دفتر گل را به آب چش��م خواهد پاک شست
2( ه��ر خس��ی قیم��ت ندان��د نالءه ش��ب خیز را
3( خامشی دریا و گفت وگو خس و خاشاک اوست
4( شوکت شاهی سبک سنگ است در میزان عدل

را ش��بنم خیز  رخس��ار  آن  بلب��ل  ببین��د  گ��ر 
خس��روی بای��د ک��ه دان��د ق��در این ش��بدیز را
پ��اک کن از خ��ار و خس این بح��ر گوهرخیز را
عش��ق می گی��رد به خ��ون کوهک��ن پروی��ز را

آرایه های بیت زیر کدام اند؟- 10
بینی را  خطش  و  خال  اگر  گردد  است«»روشنت  تار  هجران  شب  و  فراق  روز  چرا  که 

2( حسن تعلیل، استعاره، ایهام، پارادوکس 1( تشبیه، تضاد، مجاز، استعاره  
4( تشبیه، لّف و نشر، ایهام تناسب، پارادوکس 3( استعاره، لّف و نشر، مجاز، تضاد  
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در کدام بیت، آرایءه »لّف و نشر و ایهام« به چشم می خورد؟- 11
اّما است  تلخ  تو  نوش  لب  ز  کامم  1( گرچه 
دارم شبانروزی زلفش غمی  و  رخ  2( ز سودای 
باز آم��د  حدیث  به  گویا  تو  شیرین  3( ل��ب 
ظلمتم و  نور  غرق  مویش  و  روی  خیال  4( با 

دارم شیرین  قّصءه  ده��د  گ��وش  کسی  گ��ر 
روزی شبی  نمی گردد  او  وص��ال  صبح  م��را 
شیدایی ه��ر  ز  ش��ور  بسی  ب����رآورده  ک��ه 
کند من  شام  و  صبح  سیر  که  نظربازی  کو 

در همءه ابیات واژه ای یافت می شود که »هم آوا« دارد؛ به جز:- 12
ماست قدر  دون  ملک  مقام  برترین  1( چون 
2( ب���اغ ف���ردوس م��ی��ارای ک��ه م��ا رن���دان را
نکونامی بند  در  س��رگ��ردان  صوفی  3( ای 
کن تجربه  شکی  هست  ار  منت  خلوص  4( در 

کنیم چ��را  زب��ون��ی  دی��و  دس��ت  ب��ه  چندین 
آویزیم ح��ور  دام��ن  در  که  نیست  آن  سر 
ن��ی��ارام��ی درد  زی���ن  ن��ی��اش��ام��ی  درد  ت��ا 
محک چ��و  نشناسد  خالص  زر  عیار  ک��س 

در مصراع های زیر، جمعاً چند فعل نیاز به مفعول دارد؟- 13
ببند دو چشم  گو  و همسایه  الف( بیار ساقی 

می برمیدم اّول چو وحش  تو  کمند  از  ج( من 
مهر ز  آی  باز  که  گفت  نتوان  را  ب( عاشقان 
دارد معرف�ت  ک�ه  ه�ر  نکن�د  د( مالمت�م 

4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار 

نقش واژه های مشّخص شده در بیت زیر، به ترتیب، کدام است؟- 14
را م�ا  ش�بنم  گل،  بس�تر  نکن�د  نیای�د«»غاف�ل  خ�واب  روش�ن گهران  دی�دءه  در 

2( نهاد، مفعول، مسند، نهاد 1( مسند، نهاد، مفعول، نهاد  
4( مسند، نهاد، مفعول، مسند 3( نهاد، مسند، مفعول، مسند  

در مصراع دوم همءه ابیات، مسند بر سایر اجزای جمله مقّدم شده است؛ به جز:- 15
م���ی دزدد ق��دم  ب��ی خ��ار  گ��ل  ب��س��اط  1( از 
نهان پوست  ته  به  خونین  خندءه  2( می کند 
را مشرق  سیه  خورشید  دی��دءه  در  3( ک��رد 
مستغنی شود  ف��ردوس  گلشن  از  4( صائب 

شد تو  مغیالن  خ��ار  از  که  پ��ای  آن  زخمی 
شد تو  خندان  غنچءه  از  خجل  بس  از  پسته 
شد تو  گریبان  چاک  از  که  صبح  آن  طالع 
شد تو  دی��وان  به  که  کس  هر  دی��دءه  آشنا 

با توّجه به رباعی زیر، همءه گزینه ها »کامالً« درست هستند؛ به جز:- 16
روید ب��ر،  جو  لب  بر  سمن  که  »روزی 

او ک��ه  ن��ال��ه  بشنود  آب  م��ط��رب  از 

جوید جو  لب  که  کس  آن  دل  خ��ّرم 

می گوید« خ��وش��ک ت��ران��ه ای  رود  ب��ر 

1( »ک« در خوشک نشانءه تقلیل است و »خوشک ترانه ای« نقش مفعولی دارد.
2( در رباعی واژه ای یافت می شود که هم آوا دارد و حذف فعل نیز مشهود است.

3( یک متّمم به شیوءه کهن در ابیات دیده می شود و »مطرب آب« اضافءه تشبیهی است.
4( زمان افعال مضارع اخباری و التزامی است و »سه جمله« به شیوءه بالغی سروده شده است.

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر، تفاوت دارد؟- 17
برد راه  معنی  به  صائب  می توان  خموشی  1( از 
خامشی داراالم����ان  در  راه  ن���دارد  2( غ��م 
ک��ار روی  از  کم گفتن  وق���ت  3( ه��م��ه 
صائب صدف  چون  باز  مکن  حرف  به  4( دهن 

است دزدی��دن  نفس  گوهرجو  غ��ّواص  مایءه 
است پ��ژم��ردن  غ��م  از  ف��ارغ  تصویر  غنچءه 
روزگ���ار ای���ن  در  خ��اص��ه  اس���ت  گ��زی��ده 
است نایاب  گوهرشناس  که  زمانه  این  در 

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟- 18
ما کشتی  آس��وده  ب��ود  نیستی  بحر  1( در 
نیست بیش  خنده واری  بهاران  فصل  2( عشرت 
3( نقش هستی سرخط لوح خیالی بیش نیست
فناست برق  آم��ادءه  قلم  یک  هستی  4( س��از 

زندگانی گ���رداب  را  م��ا  ساخت  سرگشته 
وقت نخلی خوش که پیش از غنچه بستن بار بست
را تحریر  این  خواند  باید  بسته  چشم  به  هم 
مشت خاشاکی که نتوان سوختن در بیشه نیست
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟- 19
زنند ن��ی��ش  خ��ل��ق  ب��ه  گ��ر  1( ک���ژدم���ان 
ب��ر ج���ان م��رد زن���د  ار  ب��دزخ��م  2( م����ار 
زن��د راع����ی  پ���ای  ب���ر  م���ار  آن  3( از 
شود ع��اج��ز  گ��رب��ه  چ��ون  ک��ه  4( نبینی 

زن��ن��د خ��وی��ش  ج����ان  ب��ی��م  از  اغ��ل��ب 
ی���ار ب���د ب���ر ج���ان و ب���ر ای���م���ان زن��د
سنگ ب��ه  را  س���رش  ب��ک��وب��د  ت��رس��د  ک��ه 
پلنگ چ��ش��م  چ��ن��گ��ال  ب���ه  ب������رآرد 

همءه ابیات با »ما عرفناک حق معرفتک« قرابت مفهومی دارند؛ به جز:- 20
1( تو را این وصف ها چون نیست خالی زن تن از گفتن
2( خی��ره گ��ردد دی��دءه دل در ش��عاع مهر ذات
3( اع��رف دوران حدی��ث ما عرفن��اک چو گفت
4( در مجالی که کش��د موک��ب اوصاف تو صف

بی��ان دیگ��ر مکن ای فیض جز اوص��اف حالی را
چ��ون نش��ان یابد کس��ی از نور بی نام و نش��ان
خ��ود نیای��د بح��ر اوص��اف ت��و در ظ��رف بیان
وه��م را وس��عت آن ک��و ک��ه کن��د میدان��ی

کدام بیت »فاقد« مفهوم بیت زیر است؟- 21
ج�ای ب�ر  م�و  س�ر  بُ�َود  ت�و  هس�تی  خ�دای«»ت�ا  ب�ه  ره  نب�ری  م�و  س�ر  ک�ه  حّق�ا 
1( چ���ه���ارچ���وب ط��ب��ع ب��ش��ک��ن م����ردوار
دویی رنگ  آیینه ام  بر  بَست  هستی  2( وهم 
3( مدان کار کمی با زحمت هستی به سر بردن
نیست مهر  ب��ام  سر  به  جز  سایه  4( پ���رواز 

ق��رار ک��ن  وح��دت  غ��ار  درون  در 
تا کس��ی خود را نمی بیند به وحدت واصل است
ز خود نگذش��تن این ج��ا هّمت مردان��ه ای دارد
از خ��ود رمی��دن ت��و ب��ه ح��ق آرمیدن اس��ت

مفهوم عبارات زیر در کدام بیت، آمده است؟- 22
»خدا را چه دیدی برادر من؟ از قدیم گفته اند: کاچی به از هیچی! چه بسا همین پانزده تا مین برایمان کاری افتاد.«

ببن��د سرچش��مه  ز  آب  س��لیم  1( ای 
ب��اش��د گ������ران  ن���ای���اف���ت���ه  2( آب 
زمی��ن ب��ر  بری��زی  گ��ر  را  خ��ود  3( خ��ون 
کش��ید نت��وان  اگ��ر  را  دری��ا  4( آب 

ک��ه چ��و پ��ر ش��د ن��ت��وان ب��س��ت��ن ج��وی
چ�����ون ب��ی��اب��ن��د رای����گ����ان ب��اش��د
ک��ن��ار ب���ر  ری�����زی  روی  آب  ک���ه  ب���ه 
چشید ب��ای��د  ت��ش��ن��گ��ی  ق���در  ب���ه  ه���م 

عبارت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟- 23
شو آس��وده دل  کن  این جا  خود  را«»حساب  خ��ود  ک��ار  ج��زا  روز  ب��ه  میفکن 
1( دم نش��مرده محال اس��ت ب��رآرد چون صبح
ش��و مهّی��ا  خ��ط،  انص��اف  دفت��ر  2( گش��ود 
3( خودحس��ابی خّط پاکی است ز دیوان حساب
4( از س��ینه برنی��ارد نش��مرده ی��ک نف��س را

دارد حس��ابی  روز  نظ��ر  م��ّد  در  ک��ه  ه��ر 
ک��ه بی حس��اب ت��و را نوب��ت حس��اب رس��ید
آن چ��ه ام��روز ت��وان ک��رد ب��ه ف��ردا مگ��ذار
چ��ون صبح ه��ر ک��ه در دل بیم حس��اب دارد

کدام بیت با بیت زیر، مفهوم یکسانی دارد؟- 24
مبند دل  چاه  از  رهاشدن  این  به  کنند«»یوسف  زن��دان��ی ات  که  می برند  بار  این 
1( در خ��م زل��ف ت��و آویخ��ت دل از چ��اه زنخ
2( عزیزان نیس��تند از پردءه اس��باب مس��تغنی
چ��اه ز  یوس��ف  م��اه  ب��رون  آم��د  3( گ��ر 
هواگی��ر گش��ت  دل��م  م��رغ  نظ��ر  راه  4( از 

افت��اد دام  در  و  آم��د  ب��رون  چ��اه  ک��ز  آه 
ز ب��وی پیره��ن یعق��وب پیغمب��ر ش��ود بین��ا
م��اه اوج  ب��ر  چ��اه  از  چش��مه  آن  ش��د 
ای دی��ده نگ��ه ک��ن ک��ه ب��ه دام ک��ه درافتاد

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟- 25
اوست از  دیده ها  همه  و  دیده ها  ز  آرزوس��ت«»پنهان  پنهانم  آشکارصنعت  آن 
1( ش��ود اش��تیاق غال��ب چ��و دل بهانه ج��و را
2( گر کس��ی را حس��د آی��د که ت��و را می نگرم
3( نمی گفتم مکن در عشق ای دل مبتال خود را
4( چون نور که از شمع جدا هست و جدا نیست

روم و کن��م نظ��اره ب��ه کس��ی ک��ه دی��ده او را
م��ن ن��ه در روی ت��و در صن��ع خ��دا می نگ��رم
فگن��دی دی��ده و دانس��ته آخ��ر در ب��ال خود را
عال��م هم��ه آیات خ��دا هس��ت و خدا نیس��ت
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  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة )26� 35(.

26 -:ًیَقول الکافر یا لیتني کنت تُرابا！
2( کافری گفت: کاش خاک بودی!  1( کافر می گوید کاش از خاک بودم!  

4( کافر می گوید ای کاش خاک بودم! 3( کافر گوید: ای آرزوی من کاش تو از خاک بودی! 

»إذا یلتزم اإلنساُن بالّصدق یتخلَّص من کّل الّسّیئات الّتي تضّره!«:- 27
1( اگر انسان پایبند راستی و درستی باشد، همءه بدی هایی را که ضرررسان به اوست، رها می کند!
2( هرگاه انسان به همءه صداقت ها ملتزم شود، از بدی هایی که به او ضرر می زنند خالص می شود!

3( هرگاه انسان پایبند راستگویی باشد، از همءه بدی هایی که به او ضرر می رساند رها می شود!
4( اگر انسان به صداقت ها ملتزم باشد، بدی هایی را که ضرررساننده به او هستند رها می کند!

»اإلحترام ال یدل علی الُحّب دائماً، إنّما یدّل علی حسن التربیة؛ فاحتِرم و لو کنَت ال تُحّب!«:- 28
1( احترام همیشه دلیل دوست داشتن نیست، فقط بر خوب تربیت شدن داللت دارد؛ پس هرچند دوست نداشتی احترام بگذار!

2( احترام کردن پیوسته به دوستی راهنمایی نمی کند، بلکه بر خوب تربیت شدن داللت دارد؛ پس با این که دوست نداری احترام بگذار!
3( احترام  گذاشتن همیشه بر دوست داشتن داللت نمی کند، فقط بر تربیت خوب داللت دارد؛ پس احترام کن اگرچه دوست نداشته باشی!

4( احترام گذاشتن پیوسته دلیلی بر دوستی نمی باشد، فقط دلیلی بر تربیت خوب است، در نتیجه احترام  کن حّتی اگر دوست نداشته باشی!

»من یَتوّقف في الماضي یمکن أن یفقد مستقبله الّذي یستطیع أن یکون أساس حیاته!«:- 29
1( آن  کس که در گذشته بماند، امکان دارد آینده ای را که احتمال دارد پایءه زندگی او باشد، از دست بدهد!

2( هر کس در گذشته متوّقف شود ممکن است آینده اش را که می تواند اساس زندگی اش باشد، از دست بدهد!
3( کسی که در گذشته توّقف کند، احتمال دارد آینده اش را از دست بدهد، در حالی که آن ممکن است اساس زندگی او باشد!

4( هر کس در گذشته باقی بماند شاید آیندءه خود را از دست بدهد، حال آن که آن آینده قادر است پایءه زندگی اش باشد!

ر مَن یزرع العداوة من أنّه لن یَحصد إاّل الخسارة، فلَینتبه!«:- 30 »یُحذَّ
1( به کسی که دشمنی می کارد هشدار داده می شود به این که او فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید آگاه باشد!
2( به کسی که دشمنی را می کارد هشدار می دهیم به این که فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید او را آگاه کرد!

3( به آن که دشمنی را بکارد بیم داده می شود که درو نخواهد کرد جز زیان را، پس باید او را آگاه کرد!
4( آن که دشمنی بکارد بیمناک می شود که درو نمی کند مگر زیان را، پس باید متنّبه باشد!

»إن تحقَّق الّتوازُن في الطّبیعة فسُتشاهد الکائناُت الحّیة االستقراَر فیها!«:- 31
1( اگر توازن در طبیعت محّقق شود آرامش را موجودات زنده خواهند دید!

2( چنان چه تعادل در طبیعت وجود داشته باشد موجودات زنده آرامش در آن می بینند!
3( اگر برابری در طبیعت برقرار باشد آرامش و ثبات در موجودات زنده، دیده خواهد شد!

4( چنان چه توازن در طبیعت تحّقق یابد موجودات زنده آرامش و ثبات را در آن خواهند دید!

»إن لم یکن أيُّ خطر و صعوبٍة في استخراج النّفط لقد أصبح سعُره رخیصاً جّداً!«:- 32
1( اگر هیچ گونه خطر و سختی در استخراج نفت نباشد بهای آن بسیار ارزان می شود!

2( چنان چه هیچ خطر و سختی در استخراج نفت نباشد قیمتش خیلی پایین تر می آید!
3( اگر هیچ خطر و سختی در خارج کردن نفت نبود قیمت آن خیلی ارزان تر می شد!

4( چنان چه هیچ گونه خطر و سختی ای در خارج شدن نفت نبود بهایش بسیار پایین می آمد!

عّین الّصحیح:- 33
1( فلْنعتمد علی العقالء حّتی نَنتفَع بعلمهم: ما باید فقط بر عاقالن اعتماد کنیم تا از علم آنان سود برده باشیم!
2( لي زمیٌل مشتاق کثیراً لزیارة الحرمین الّشریفین: دوست من سخت مشتاق زیارت حرمین شریفین می باشد!

ر قبل أن یتکلَّم ابتعد عن الخطأ: کسی که قبل از این که سخن بگوید، فکر کرده باشد از خطا دور شده است! 3( من فَکَّ
ال أوالَدهما ما لیس لهم طاقٌة به: والدین باید بر فرزندانشان چیزی را که طاقتش را ندارند تحمیل نکنند! 4( علی الوالدین أن ال  یُحمِّ
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عّین الّصحیح:- 34
1( إّني قد قبلُت مسؤولیَة إطفاء مکیِّف الهواء بَعد أن تَفرَغ المکتبُة من الطاّّلب: من مسئولیت خاموش کردن کولر را بعد از خالی شدن کتابخانه از دانش آموزان، پذیرفته ام!

2( یتلو هذا الطّالُب القرآَن کلَّ یوم في االصطفاف الّصباحّي: این دانش آموزی است که هر روز در صف صبحگاهی قرآن می خواند!
3( إن نَصْل إلی الّنجاح في بدایة األمر فال معنی للّسعي: اگر در ابتدای کار موّفق می شدیم تالش مفهومی نداشت!

4( لّما جاءتني اُّمي بالطّعام شکرتُها کثیراً: وقتی مادرم همراه با غذا بیاید، از او بسیار تشکر می کنم!
»از دوستی کردن با دروغگو بپرهیز، که او چون سراب است!«:- 35

2( إیّاك و مصادقَة الکّذاب، فإّنه کالّسراب! 1( اِحذر المصادقة للکاذب، فهو کسراب! 
4( إیّاك أن تُصادَق الکّذاب، ألّنه الّسراب! 3( اِحذر أن صادقَت الکاذب، فهو سراب! 

  إقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئله )36 �42( بما یناسب النّص:
ك، مّما سّبب أن یَجري غاندي  في إحدی المحطّات کان »غاندي« یَرکض* ُمسرعاً مع سائر الراکبین نَحو القطار حّتی یَلحق به. بدأ القطار بالتحرُّ

ُمسرعاً إلی أن َقُرب ِمن الّلحاق به، فقفز قفزًة تمکّن فیها من الّصعود إلی القطار! 
عندئٍذ ابتسَم غاندي ألنّه رأی أّن تلك القفزة سبَّبت سقوَط أحِد ِحذاَءیه** خارج القطار دون أن یَشعر به. فلم یتأمَّل کثیراً و خلع حذاَءه الثاني 
و َرماه بسرعة لَیستقرَّ قریباً من األّول! فتعّجب الرکّاُب من فعله هذا، و سألوه عن سبب عمله، فقال المهاتما غاندي: لَن أستطیع العودَة إلحضار 

ما سقط منّي، کما ال یُمکن لي أن أستفید من الثاني إذا ما بقي معي، فرمیُته فربّما مَن یَجدهما فینتفع بهما معاً! 
* یَرکض: یمشي بسرعة 

** ِحذاء: نَعْل، ما یلبس اإلنسان في رجْله.
متی قام غاندي بالقفز نحو القطار؟ عّین الّصحیح:- 36

2( عندما اقترب منه! 1( حین وصل إلیه بعد ساعة!  
4( قبل أن یتحّرك القطاُر! 3( حینما بدأ یَجري مسرعاً نحوه!  

متی و إلی أین َرمی حذاءه الثاني؟: عّین الّصحیح:- 37
2( بعد أن فّکر کثیراً، رماه قریباً من األّول! 1( رماه إلی خارج القطار لّما قفز نحَوه!  

4( بمجرد أن بدأ القطار بالتحّرك رماه نحو الحذاء األّول! 3( بمجّرد أن استقّر، رماه إلی خارج القطار! 
عّین الخطأ:- 38

2( لم یَصل في الموعد المقّرر فلم یقدر أن یرکب کاآلخرین! 1( إّن غاندي ما کان یرکض قبل الوصول إلی محطّة القطار! 
4( َرمی المهاتما حذاءیه بعد أن استقّر في القطار! 3( لم یستطع غاندي أن یرکب القطاَر إاّل بعد أن قفز فیه! 

صف لنا »غاندي« کما جاء في النّص. عّین الّصحیح:- 39
2( کان وحیداً في قضّیة التأخیر! 1( لم یکن شیخاً!  

4( بعد دقائق من وصوله إلی المحطّة رأی أّن القطار قد تحّرك! 3( کان یسافر مع رفقائه فکانوا یعرفونه! 
  عّین الّصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )40 � 42(.

»ابتسم«:- 40
1( ماٍض � للمفرد المذکر الغائب )= الغائب( � متعدٍّ � معلوم/ فاعله »غاندي« و مرفوع

2( فعل ماٍض � للغائب � مزید ثالثي )من باب افتعال(/ فعل و فاعله »غاندي« و الجملة فعلیة
3( مزید ثالثي )له حرفان زائدان(، و حروفه األصلیة »ت س م« � الزم/ فعل و فاعله »غاندي«

4( ماٍض � للمفرد المذکر الغائب � مزید ثالثي )له حرٌف زائد واحد( � معلوم/ فاعله »غاندي« و الجملة فعلیة
»تعّجَب«:- 41

1( ماٍض � للمفرد الغائب � مزید ثالثي )من باب تفّعل( � الزم/ فعل و فاعله »الرّکاب«
2( للمؤنث الغائب � حروفه األصلیة »ع ج ب« و له حرفان زائدان/ فعل و فاعله »الرکاب«

3( فعل ماٍض � مزید ثالثي )من باب تفعیل( � الزم � معلوم/ فاعله »الرکاب« و الجملة فعلیة
4( مزید ثالثي )حروفه الزائدة: ت، ج( � متعدٍّ � معلوم/ فاعله »الرکاب« و مرفوع، و الجملة فعلیة

»قفزة«:- 42
2( مفرد مؤنّث � مصدر )فعله »قَفز« مجرد ثالثي( � مبني/ مفعول مطلق 1( اسم � نکرة � مبني/ مفعول مطلق نوعی لفعل »قفز« و منصوب 

4( اسم � مفرد مؤنّث � نکرة � معرب/ مفعول مطلق لبیان النوع و منصوب 3( مفرد مؤّنث � مصدر )من فعل مجّرد ثالثي( � نکرة/ مفعول مطلق للتأکید 
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  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )43 � 50(.

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43
هرِ َو البَحرِ و لَها أنواع مخَتلِفة! 2( تَعیُش األسماك في النَّ کینة و الَوقار!  1( تَعلَّموا الِعلم و تَعلَّموا لَُه السَّ

ق، َو أنَت له کاِذب! َث أخاك حَدیثاً، هو لَك ُمصدَّ 4( َکبُرْت خیانًة أْن تُحدَّ 3( ازداَدِت الُمفردات العربّیة في اللُّغة الفاِرسّیِة بَعَد ظَهور اإلسالم! 

عّین غیر المناسب للفراغ: »نصحُت الطّفل الّذي ............... النفایات علی األرض!«- 44
4( ترك 3( ألقی  2( زان  1( رمی 

عّین الّصحیح:- 45
داع: وجع في األنف تختلف أنواعه و أسبابه! 2( الصُّ 1( الّشرشف: قطعة قماش، بعض الّنساء یلبسنه! 

4( الجوز: ثمرٌة قشُرها صلٌب و نتناولها مع الجبنة دون أن نکسرها! 3( أنبوب: الّنفط یصعد بواسطته من أعماق البئر إلی سطح األرض! 

عّین حرف »ن« من الحروف األصلّیة للفعل:- 46
2( ال تَنقطع األشجاُر في الغابات إاّل و هو خسارٌة لبیئتنا! 1( یَنتقل الّنفُط بالناقالت في المناطق اّلتي ال توجد األنابیُب! 

4( إذا یَنکسر سوُر الجهل نَبتعد نحن عن الحماقة! 3( یَنطلق طائُر الطّنان بسرعة و یتوّقف بسرعة أیضاً! 

عّین نائب الفاعل لیس جمع تکسیر:- 47
2( إن ملئت قلوبنا إیماناً ال تدخل الّذنوب فیها! ر أفواهنا عندما یُصیبنا الّزکام إصابًة!  1( تمرَّ

4( قال الطبیُب تَعّد األصوات المرتفعة تهدیداً لسمعنا! ُد ظواهر الطبیعة الکثیرة أّن العالَم ما خلق عبثاً!  3( تُؤکِّ

عّین ما لیس فیه نون الوقایة:- 48
2( حفظتني اُّمي من الطّفولّیة حّتی اآلن فأحّبها کثیراً! 1( اِستعیني بربّك الکریم في الحیاة الدنیا و اآلخرة! 
4( ما نصرني في صعوبات الحیاة إاّل هذا الصدیق الوفّي! ة في البیت!  3( طلب مّني المعّلم أداء واجباتي المدرسیَّ

عّین المناسب للفراغین من الحروف المشّبهة بالفعل:- 49
»............... صدیقي یستشیر االُستاذ .............. ��ه یُفیده في الحیاة!«:

4( أّن � لکّن 3( لیت � لعّل  2( لکّن � لیت  1( أّن � لعّل 

عّین حرف »ال« یختلف في النوع و المعني:- 50
2( ال محاولة هناك دون نتیجة و سیری اإلنساُن ثمرتها! 1( إّننا ال نُحّب أن نستمع إلی کالم لیس له فائدة! 

4( الیوم ال تطبخ اُّمي طعاماً في البیت ألّنها قد طبخته من قبل! 3( ال یبتعد العباد المؤمنون عن الّصراط المستقیم إن شاء اهلل! 
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این که نفس لّوامه، انسان را در مقابل خطای گذشته مؤاخذه می کند، نشان دهندءه کدام مورد است؟- 51
1( من حقیقی انسان نیاز به هیچ استداللی ندارد و در دوران عمر ثابت است. 

2( هر کس در درون خود محور ثابتی دارد که به مکان و زمان محدود شده است.
3( خود انسان همیشه برای او ثابت است و وابسته به بُعد مادی است که متالشی نمی شود.

4( شخصیت انسان وابسته به بُعد روحانی و جسمانی انسان است که تجزیه و تحلیل نمی پذیرد.
کدام آیءه شریفه، به علت فرستادن رسوالنی که بشارت دهنده و انذارکننده می باشند، اشاره می کند؟- 52

2( ！ِإَذا َرجَُعوا ِإلَیِْهْم لََعلَُّهْم یَحَْذُروَن   1( ！ِإَذا َدَعاُکْم لَِما یُحْیِیُکْم
ِذیَن مِْن قَبْلِِهْم ُهْم فِی اأْلَْرِض َکَما اْسَتْخلََف الَّ 4( ！لََیْسَتْخلَِفنَّ  ُسِل ٌة بَْعَد الرُّ اِس َعلَی اهلِل ُحجَّ 3( ！لِئاَّل یَُکوَن لِلنَّ

به ترتیب، کدام آیات و روایات با عبارات زیر مرتبط هستند؟- 53
- مبارزءه حضرت موسی ⒔ با فرعون

- فریضءه حج در سال دهم هجرت
- خانءه اّم سلمه همسر رسول خدا ④ 

- مهمانی بزرگان بنی هاشم
2( حدیث منزلت � حدیث غدیر � آیءه تطهیر � آیءه انذار 1( حدیث منزلت � حدیث جابر � آیءه انذار � آیءه والیت 

4( آیءه تطهیر � حدیث غدیر � حدیث منزلت � آیءه اولی االمر 3( آیءه تطهیر � حدیث جابر � حدیث منزلت � آیءه والیت 
پیام کدام آیءه شریفه، بیانگر تداوم مرجعیت دینی در دورءه غیبت کبری می باشد؟- 54

... ًة ِذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی اأْلَْرِض َو نَْجَعلَُهْم أَئِمَّ 1( ！َو نُرِیُد أَْن نَُمنَّ َعلَی الَّ
... سوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم ِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ و أَِطیُعوا الرَّ 2( ！یَا أیُّها الَّ

... ًة فَلَْو الَ نََفَر مِْن ُکلِّ فِْرقٍَة مِْنُهْم طَائَِفٌة 3( ！َو َما َکاَن الُْمْؤمُِنون لَِیْنِفُروا َکافَّ
... ُهْم فِی اأْلَْرِض الَِحاِت لََیْسَتْخلِّفنَّ ِذیَن آَمُنوا مِْنُکْم َو َعِملُوا الصَّ 4( ！َوَعَد اهللُ الَّ

کدام عبارت، به مهم ترین عامل پایداری خانواده اشاره دارد؟- 55
1( از هم بیگانه شدن همسران در محیط خانه که به دنبال آن با پیش آمدن کوچک ترین تنش از هم جدا می شوند.

2( درک درست از زوجّیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک که موجب آرامش در خانواده است.
3( توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بیشتر مردان که سبب پدیدآمدن خانوادءه متعادل می شود.
4( تفاوت های زن و مرد از نظر خصوصیات جسمی به گونه ای است که هر دو را به هم نیازمند کرده است.

عبارت »جهان در هر لحظه نیازمند فیض الهی است و اگر لحظه ای رابطءه آن با مبدأ هستی قطع شود، نابود می شود.« به کدام موضوع اشاره - 56
دارد و کدام آیءه شریفه، مؤید آن است؟

َماَواِت َو اأْلَْرَض أَْن تَُزوال 1( انسان در چارچوب قوانین حاکم بر هستی حق انتخاب دارد. � ！ِإنَّ اهللَ یُْمِسُك السَّ
َر لَُکُم الْبَحَْر لَِتْجرَِی الُْفلُْك فِیِه بَِأْمرِِه 2( انسان در چارچوب قوانین حاکم بر هستی حق انتخاب دارد. � ！اهللُ الَِّذی َسخَّ

َماَواِت َو اأْلَْرَض أَْن تَُزوال 3( انسان در جهانی زندگی می کند که قضا و قدر الهی بر آن حاکم است. �  ！ِإنَّ اهللَ یُْمِسُك السَّ
َر لَُکُم الْبَحَْر لَِتْجرَِی الُْفلُْك فِیِه بَِأْمرِِه 4( انسان در جهانی زندگی می کند که قضا و قدر الهی بر آن حاکم است. � ！اهللُ الَِّذی َسخَّ

قرآن کریم زندگی محکم و استوار در مقابل حرکت بر لبءه پرتگاه را بر چه پایه هایی بنا نموده است؟- 57
ِ2( ！آَمَن بِاهلِل َو الَْیْومِ اآْلِخر   ِذیَن آَمُنوا بِاهلِل َو اعَْتَصُموا بِِه 1( ！الَّ
4( ！تَْقَوی مَِن اهلِل َو ِرْضَواٍن   ْل َعلَی الَْحیِّ الَِّذی ال یَُموُت 3( ！تََوکَّ

بیت زیر، در پی بیان کدام مفهوم است؟- 58
ت�و در  و گل  ی�ا گلش�ن  توی�ی خوش ت�ر،  ب�اغ  س�ازد«»ای  ت�ر  نرگ�س  ص�د  گل،  ب�رآرد  ک�ه  آن  ی�ا 

1( هدف های بزرگ به همان میزان که ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادءه محکم می طلبد.
2( انسان های هوشمند با بهره گیری از عقل خود، هدفی را انتخاب می کنند که کامل تر باشد.
3( نزدیکی و تقرب به خداوند، از جنس مکان و ظاهری نیست، بلکه یک تقرب حقیقی است.

4( انسان با تنوع طلبی، به دنبال اهداف متنوعی است که بتواند استعدادهای او را شکوفا سازد.
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کدام عبارت شریفه، بیان می کند که انسان برای نابودی و فنا خلق نشده و برای بقا آفریده شده است؟- 59
نَْیا نَُموُت َو نَحَْیا 2( ！َو قَاُلوا َما ِهَی ِإالَّ حََیاتَُنا الدُّ  ٍهُْر َو َما لَُهْم بِٰذلَِك مِْن ِعلْم 1( ！َو َما یُْهلُِکَنا ِإالَّ الدَّ

الَِحاِت َکالُْمْفِسِدیَن فِی اأْلَْرِض ِذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ 4( ！أَْم نَْجَعُل الَّ  اَر اآْلِخَرَة لَِهَی الَْحَیواُن لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن 3( ！ِإنَّ الدَّ
کدام عبارات به ترتیب، بیانگر اعتراف کافران به گناهکاری و غیرواقعی بودن این اعتراف اشاره نموده است؟- 60

 َها َکلَِمٌة هَُو قَائِلَُها 1( ！قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن � ！ِإنَّ
ِإنَّها َکلَِمٌة هَُو قَائِلَُها！ � 2( ！لََعلِّی أَعَْمُل َصالِحاً فِیَما تََرْکُت

 َو مِْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ ِإلَی یَْومِ یُبَْعثُوَن！ � 3( ！قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن
َو مِْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ ِإلَی یَْومِ یُبَْعثُوَن！� 4( ！لََعلِّی أَعَْمُل َصالِحاً فِیَما تََرْکُت

با توجه به روایت رسول خدا ④ که فرمود: »... همنشین تو در رستاخیز با تو برانگیخته می شود.« کدام نمونه از اعمال انسان در رستاخیز - 61
موجب وحشت او خواهد بود؟

2( ！أَنَّ اهللَ ال یَْهِدی الَْقْوَم الَْکافِرِیَن  ًیْطَاُن أَْن یُِضلَُّهْم َضالالً بَِعیدا 1( ！یُرِیُد الشَّ
4( ！َو َمْن یَبَْتِغ َغیَْر اإْلِْسالمِ ِدیناً فَلَْن یُْقبََل مِْنُه  3( ！تَُکلُِّمَنا أَیِْدیِهْم َو تَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن

نَْیا َو اْلِخَرِة کدام است؟- 62 ِه ثََواُب الدُّ نَْیا َفِعنَْد الّلٰ ثمرءه توجه به آیءه شریفءه ！مَْن کَاَن یُِریُد ثََواَب الدُّ
2( بهره مندی از عزم قوی در کارها و عقب نشینی در برابر مشکالت 1( تعیین سرنوشت ابدی در آخرت براساس اعمال نیکو در دنیا 

4( عهد و پیمان با خدا برای رسیدن به پاداش جاودان دنیوی و اخروی 3( زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و رستگاری ابدی در آخرت 
ُه یَعْلَُم مَا تَْصنَُعوَن مفهوم کدام عبارت شریفه را باید بپذیریم؟- 63 وقتی که می دانیم ！َو الّلٰ

ُسُل ٌد ِإالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت مِْن قَبْلِِه الرُّ 1( ！َو َما ُمَحمَّ
ئٍَة بِِمثْلَِها َو تَْرهَُقُهْم ِذلٌَّة ئَاِت جََزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َکَسبُوا السَّ 2( ！َو الَّ

3( ！لََقْد َکاَن لَُکْم فِی َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة حََسَنٌة لَِمْن َکاَن یَْرُجو اهللَ َو الَْیْوَم اآْلِخَر
4( ！َو اهللُ جََعَل لَُکْم مِْن أنُْفِسُکْم أْزَواجاً َو جََعَل لَُکْم مِْن أَْزَواِجُکْم بَنِیَن َو حََفَدًة

عمل به دستورات روایات برای پوشاندن آن چه زیر روسری قرار می گیرد، مرتبط با کدام عبارت شریف قرآنی است؟- 64
2( ！ذلَِك أَْدنَی أَْن یُْعَرفَْن  ً1( ！فاََل یُْؤَذیَْن َو َکاَن اهللُ َغُفوراً َرِحیما

 4( ！یُْدنِیَن َعلَیِْهنَّ مِْن جاََلبِیبِِهنَّ  3( ！ُقْل أِلَْزَواِجَك َو بََناتَِك َو نَِساِء الُْمْؤمِنِیَن
اعتقاد به کدام مورد، موجب اعتماد مؤمنین به خداوند متعال می شود و وعدءه الهی به متوکلین کدام است؟- 65

فَُهوَ  حَْسبُُه！ � لُوَن ُل الُْمَتَوکِّ 2( ！َعلَیِْه یََتَوکَّ  فَُهوَ  حَْسبُُه！ � 1( ！ِإنَّ اهللَ بَالُِغ أَْمرِِه
هَُو َخیٌْر لَُکْم！ � لُوَن ُل الُْمَتَوکِّ 4( ！َعلَیِْه یََتَوکَّ  هَُو َخیٌْر لَُکْم！ � 3( ！ِإنَّ اهللَ بَالُِغ أَْمرِِه

ایمان نیاوردن پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر نشانگر چیست؟- 66
2( ایمان نیاوردن به تمام پیامبران سابق 1( وجود دو یا چندین دین در یک زمان 

4( آگاه نشدن پیروان پیامبران گذشته از آمدن پیامبر جدید 3( عدم پیروی از دستورات آخرین پیامبر 
آیءه شریفءه »رنج شما برای او سخت و دشوار است« به کدام بُعد از رهبری پیامبر اکرم ④ اشاره دارد و سران قریش از روی دشمنی به - 67

ایشان چه می گفتند؟
2( محبت و مدارا با مردم � همنشین بردگان 1( محبت و مدارا با مردم � ساحر و جادوگر 

4( سخت کوشی در هدایت مردم � ساحر و جادوگر 3( سخت کوشی در هدایت مردم � همنشین بردگان 
کدام افراد با بهره مندی از محضر ائمءه اطهار ⒒ از دانش آن بزرگواران استفاده کرده اند؟- 68

د( ابوحنیفه ج( سید رضی   ب( سفیان ثوری  الف( سعید بن ُجَبیر 
4( الف � ب � د 3( الف � ج � د  2( ب � د  1( الف � ج 

هستءه مرکزی یاران امام عصر ⒌ چند نفرند و شامل چه کسانی می شود؟- 69
1( به تعداد مسلمانان حاضر در جنگ احد � مردان باایمانی که اکثر آن ها جوان می باشند.

2( به تعداد یاران پیامبر اکرم ④ در جنگ بَدر � مردان باایمانی که اکثر آن ها جوان می باشند.
3( به تعداد مسلمانان حاضر در جنگ احد � تعدادی از آنان را زنان و بیشتر را جوانان تشکیل می دهند.

4( به تعداد یاران پیامبر اکرم ④ در جنگ بَدر � تعدادی از آنان را زنان و بیشتر را جوانان تشکیل می دهند.
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کدام آیءه شریفه از قرآن کریم بر این موضوع که »جامعءه موّحد، حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق حکومت کردن نداده است، - 70
نمی پذیرد.« تأکید می کند؟

ُکْم أَْولَِیاَء ی َو ُعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ ِذیَن آَمُنوا الَ  تَتَّ 1( ！یَا أَیَُّها الَّ
ُسوَل وَ  ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم ِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ 2( ！یَا أَیَُّها الَّ

3( ！َو َمْن یَبَْتِغ َغیَْر اإْلْساَلمِ ِدیناً فَلَْن یُْقبََل مِْنُه َو هَُو فِی اآْلِخَرِة مَِن الَْخاِسرِیَن
ُروا َما بَِأنُْفِسِهْم راً نِْعَمًة أَنَْعَمَها َعلَی قَْومٍ حَتَّی یَُغیِّ 4( ！ٰذلَِك بَِأنَّ اهللَ لَْم یَُك ُمَغیِّ

ا یَْدُعونَِنی ِإلَیِْه َو إالَّ تَْصِرْف َعنِّی کَیَْدهُنَّ أَْصُب إلَیِْهنَّ َو أَکُْن ِمَن الَْجاِهلِیَن به کدام موضوع اشاره دارد؟- 71 ْجُن أَحَبُّ ِإلَیَّ ِممَّ آیءه شریفءه ！َقاَل َربِّ السِّ
1( زندانی شدن به دلیل گرفتارشدن در کید و مکر دشمنان

2( اجابت دعای پناه جویان و امدادخواهان در لحظءه مواجهه با گناه
3( مقاومت و نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان با توکل بر خدا
4( پناه بردن به خدا برای باقی ماندن ریشه های درخت اخالص و بندگی

کدام آیءه شریفه، گویای مطلب زیر است؟- 72
»خدا می خواهد از شما درگذرد، اما برخی افراد منافع و تجارتشان در گسترش و افراط در تمایالت مادی است.«

ًَهَواِت أَْن تَِمیلُوا َمیاْلً َعِظیما بُِعوَن الشَّ ِذیَن یَتَّ 2( ！یُریُد الَّ  نَْیا ِإالَّ لَْهٌو َو لَِعٌب 1( ！َو َما هِٰذِه الَْحَیاُة الدُّ
ًُهْم یُحِْسُنوَن ُصْنعا نَْیا َو هُْم یَحَْسبُوَن أَنَّ 4( ！َضلَّ َسْعُیُهْم فِی الَْحَیاِة الدُّ  بُوا بِآیَاِت اهلِل ِذیَن أََساُءوا الّسوَءی أَْن َکذَّ 3( ！ثُمَّ َکاَن َعاقِبَةَ  الَّ

از بیت زیر، کدام پیام دریافت می شود؟- 73
داد وع����ده  ف����ردا  و  ف����ردا  م��ح��ک��م ن��ه��اد«»م���دت���ی  او  خ����ار  درخ����ت  ش���د 

1( تسویف از حیله های شیطان است، که بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار می رود.
2( تسویف از عملکرد نفس لّوامه است، که بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار می رود.

3( نفس لّوامءه انسان با این وعده که گناه کن و بعد توبه کن، انسان را به سوی گناه می کشاند.
4( شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت، او را به دنیاخواهی سوق می دهد تا به گناه کشیده شود.

نَْیا َحَسنًَة َو فِی اْلِخَرِة َحَسنًَة َو ِقنَا َعَذاَب النَّاِر کدام مفهوم دریافت می شود؟- 74 از آیءه شریفءه ！َو ِمنُْهْم مَْن یَُقوُل َربَّنَا آتِنَا فِی الدُّ
1( هدف اصلی، رشد و تعالی زندگی دنیوی انسان مسلمان است و باید تالش کند با بندگی و راز و نیاز با خداوند متعال خود را برای تقرب الهی آماده کند.

2( اگر انسان می خواهد تالشش ثمربخش باشد، باید به فکر دنیا و آخرت با هم باشد و هر دو را در کنار هم با یکدیگر از خداوند بخواهد.
3( دنیا و آخرت هر دو مطلوب اند و باید به هر دو توجه داشت، البته دنیا مقدمه و کاالیی اندک است و آخرت هدف نهایی و جاویدان است.

4( لطف خدا نسبت به بندگانش آن قدر زیاد است که آنان را راهنمایی می کند که همراه با دنیاخواهی به آخرت هم ایمان داشته باشند.
کدام آیه از قرآن کریم تأکید می کند آن جا که خداوند بر کسی غضب می کند، باز هم از دریچءه لطف است و کدام نتیجه از آن استفاده می شود؟- 75

1( پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است. � راه بازگشت گناهکار به خدا همیشه باز است.
2( اوست که توبءه بندگانش را می پذیرد و گناهان را می بخشد. � راه بازگشت گناهکار به خدا همیشه باز است.

3( بگو ای بندگان من، از رحمت الهی ناامید نشوید. � توبه کننده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است.
4( خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند. � توبه کننده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است.
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Part A: Grammar & Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 

phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then 

mark your answer sheet.

76. They have been discussing the proposal ............... 9 a.m., but they haven’t reached a conclusion yet.

1) at  2) for  3) since 4) during

77. Michiko couldn’t come to the telephone when Mrs. Sakuda called her because she ............... in the 

 laboratory.

1) works 2) has worked  3) would work  4) was working 

78. The view from the top of the hill was even lovelier than ............... .

1) at sea level was  2) the view at sea level  3) was at sea level 4) at sea level was the view

79. There was a brightly decorated package in the office, but no one seemed to know ............... .

1) that it belonged to who  2) whom to belong to

3) what person that it belonged 4) to whom it belonged

80. Maryam was very generous and ............... no pains to help the needy in any way possible.

1) spared  2) absorbed  3) donated 4) exercised

81. If you want to become a/an ............... scientist, you will need to help science forward so everyone will re-

member you.

1) expected  2) influenced  3) considered  4) distinguished

82. Teaching ............... requires a true love for children, the ability to manage a wide range of behaviors, and a 

tremendous amount of patience.

1) effectively  2) hopefully  3) fluently 4) widely

83. The young boy ............... just how many stars existed in the whole universe, but it was unlikely that he 

would ever find his answer.

1) supposed  2) wondered  3) reminded  4) identified

84. Many second language learners find it useful to keep track of their learning successes and difficulties by 

keeping a ............... to record strategies and problems they face during their studies.

1) workshop  2) resource  3) diary  4) guide

85. Many of us complain that most college students are ............... and cannot speak a language other than their 

mother tongue.

1) regular  2) natural  3) ancient 4) monolingual 

86. That’s an ancient country with an old and rich culture. Their history has been relayed from father to son 

for ............... generations.

1) moral 2) immediate  3) countless  4) complicated

87. The Innu language of Northern Quebec has no ............... for the word music because for them, music is 

everywhere, in every living thing.

1) issue  2) emotion  3) pleasure 4) equivalent
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Part B: Cloze Test
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice 

(1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

It is recommended that parents read to their children at preschool and early primary levels. When they read 

to a child from story books, comic strips of the better type, and (88) ..............., he learns that books, magazines, 

and newspapers (89) ............... something of interest and amusement for him. He also comes to (90) ............... 
that this “something” which he enjoys is closely related to black and white symbols, and that these symbols 

can be decoded only (91) ............... . This awareness and interest form a (92) ......... he can use to jump into learn-

ing to read in school.

88. 1) are magazines for children 2) children’s magazines

3) there are magazines for children 4) children’s magazines are there

89. 1) draw 2) throw 3) hold 4) rise

90. 1) find out 2) look up 3) pay attention  4) check in

91. 1) when one knows how to read 2) knowing how to read and when

3) by knowing that how one reads 4) when and how one knows and reads

92. 1) drop 2) factor 3) means 4) communication

Part C: Reading Comprehension
Directions: In this part of the test you will read two passages. Each passage is followed by four questions. 

Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

PASSAGE 1:
Most people can readily bring up images inside their head__ known as their mind’s eye. But this year scien-

tists have described a condition, aphantasia, in which some people are unable to visualize mental images. 

Niel Kenmuir, from Lancaster, has always had a blind mind’s eye. He knew he was different even in childhood. 

“My stepfather, when I couldn’t sleep, told me to count sheep, and he explained what he meant, I tried to 

do it and I couldn’t,” he says. “I couldn’t see any sheep jumping over fences, there was nothing to count.”

Our memories are often tied up in images, think back to a birthday party or first day at school. As a result, 

Niel admits, some aspects of his memory are “terrible”, but he is very good at remembering facts. And, like 

others with aphantasia, he struggles to recognize faces. Yet he does not see aphantasia as a disability, but 

simply a different way of experiencing life.

93. We can correctly infer from the passage that Niel Kenmuir ............... .
1) didn’t see his father when he was a child 2) was born in a city other than Lancaster

3) has adapted himself to his condition 4) now works as a researcher.

94. According to the passage, Niel didn’t count sheep because he ............... .
1) couldn’t imagine any  2) hadn’t seen any before

3) wasn’t familiar with math 4) didn’t want to go to sleep

95. What is true about Niel’s mind’s eye, according to the passage?

1) It has weakened his memory. 

2) It has caused him lots of trouble in life.

3) It has given him a different picture of the world around us.

4) It has in a sense enabled him to easily recognize strangers.
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96. The author mentions “a birthday party or first day at school” in paragraph 2 mainly in order to ............... .
1) describe the severity of aphantasia

2) show the relationship between human memories and images

3) emphasize the problems people with aphantasia have in relation to their true self

4) explain that a disability, whatever it may be, cannot make the affected person not enjoy life

PASSAGE 2:
We spend a third of our lives doing it. Napoleon and Florence Nightingale got by on four hours a night. 

Thomas Edison claimed it was waste of time.

So why do we sleep? This is a question that has baffled scientists for centuries and the answer is, no one is 

really sure. Some believe that sleep gives the body a chance to recover from the day’s activities but in reality, 

the amount of energy saved by sleeping for even eight hours is miniscule ـ about 50 kCal, the same amount 

of energy in a piece of toast.

With continued lack of enough sleep, the part of the brain that controls language, memory, planning and 

sense of time is badly affected, practically shutting down. In fact, 17 hours of continuous wakefulness leads 

to a significant decrease in performance.

Research also shows that sleep-deprived individuals often have difficulty in responding to rapidly changing 

situations and making rational judgements. In real life situations, the end results are serious and lack of sleep 

is said to have been a contributory factor to a number of international disasters such as Exxon Valdez, Cher-

nobyl, Three Mile Island and the Challenger shuttle explosion.

Sleep deprivation not only has a major impact on cognitive functioning but also on emotional and physical 

health. Disorders such as sleep apnoea which result in excessive daytime sleepiness have been linked to stress 

and high blood pressure. Research has also suggested that sleep loss may increase the risk of fatness because 

chemicals and hormones that play a key role in controlling appetite and weight gain are released during sleep.

97. What does “it” in paragraph 1 refer to?

1) Focusing on Napoleon and Florence Nightingale 2) Getting by on four hours a night

3) Two thirds of our lives  4) Sleeping in general

98. Which of the following best describes the organization of the information in the passage?

1) A general claim is made and then denied in the light of new information.

2) A recommendation is made and the reasons supporting it are listed.

3) A question is asked and attempts are made to work out a solution.

4) A problem is mentioned and its causes are discussed.

99. The word “miniscule” in paragraph 2 is closest in meaning to ............... .
1) rare 2) basic 3) exact 4) unimportant

100. All of the following are mentioned as possible results of sleeplessness EXCEPT ............... .
1) fatness  2) loss of appetite 

3) poor judgement  4) decreased memory ability
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صحیح و مناسب است. »ُمهَمل نگذارد« یعنی سستی و اهمال نکند، 
بیهوده و معطّل رها نکند، فرونگذارد.

 قریب  غریب؛ با توّجه به معنای حاصل از عبارِت »چندان که تواند« 
و حضور واژه های شهری )مقابل غریب و بیگانه(، خویش و عام، غریب 
)آن  که از شهر و خانه و وطن خویش دور است( مناسب و صحیح است.

 منسب  منصب )جاه، درجه و مقام، مرتبه و منزلت(
 قالب  غالب )چیره، مسّلط، پیروز(؛ قالب به معنی »شکل، پیکر، 
جسم« است و هیچ تناسبی با جمله ندارد. »پنجه با غالب  افکندن« 

یعنی با فرِد توانا و زورمندتر از خود درگیر شدن و ستیزه کردن.

داور(، - 6 )قضاوت کننده،  قاضی  اّول،  بیت  در   
بندباز،  »ریسمان باز،  معنی  به  غازی  و  ندارد  مناسبی  معنایی  وجه 

معرکه گیر« باید جایگزین آن شود. َرَسن یعنی »بند و طناب«.

بررسی سایر گزینه ها:- 7  
 »اتاق آبی« از سهراب سپهری اثری به نثر و »تحفةاالحرار« از جامی، 

منظوم در قالب مثنوی و »مرصادالعباد« از نجم رازی اثری منثور است.
از علی موسوی  نام دفتر شعری   »پیوند زیتون بر شاخءه ترنج« 

گرمارودی است.
 »مثل درخت در شب باران« دفتر شعری از محمدرضا شفیعی 

کدکنی است.

با تناقض گزینه های  و  حذف می شوند، - 8  
زیرا در بیت »الف« هیچ دو مفهوم متضادی در یک چیز با هم جمع 

نشده اند، در نتیجه تناقض هم نداریم.
با بررسی لّف و نشر ادامه می دهیم. در بیت »ب« می توان شب تیره و 
خوش مهتاب را در مصراع دوم به ترتیب با زلف سیاه و روی چو ماه 
در مصراع اّول مربوط دانست؛ بنابراین با لّف و نشر مواجهیم. ولی در 

بیت »الف« این آرایه دیده نمی شود. پس  هم رد می شود. 
بررسی آرایه های ابیات براساس 

معنای دو  در  ُخم  مورد  در  گیر«  خود  »سر  عبارت  ایهام:   »الف«: 
1- »سرپوش بر سر خود بگذار« 2- »به دنبال کار خود برو« در بیت 
 قابل جای گذاری است. هم چنین واژءه خراب را می توان در دو معنای
معنای  در  که  کرد  جای گذاری  بیت  در  »ویران«   -2 »مست«   -1
»مست« با معنای »سرپوش بر سر خود بگذار« و در معنای »ویران« 

می توان با »به دنبال کار خود برو« بیت را معنی کرد.
»ب«: لّف و نشر:

پرتو روی چو ماه در آن زلف سیاه، شب تیره و خوش مهتابی است.

»ج«: مجاز: جام مجاز از شراب است.
پریشانی  در  است.  ناتوانی  در  معشوق  چشم  توانایی  تناقض:  »د«: 

سرافرازی کردن هم می تواند تناقض داشته باشد.
»ه«: اغراق: شاعر اشک خود را به سیل و سیالب تشبیه کرده است 

که آشکارا در آن اغراق وجود دارد.

، ت��وش ب��ه معن��ای »توش��ه و اندوخته، - 1 در   
توانایی تحّمل سنگینی یا فش��ار« است )»اسب سرکش« معنای واژءه 
، صور نادرست معنی شده که معنای صحیح آن  توسن است(. در 
»شاخ و جز آن، که در آن دمند تا آواز برآید، بوق، شیپور« است )سور 
به معنی »جشن و سرور، شادی ، ضیافت« است(. در  هم، دو واژءه 
تکریم و خواجهوش نادرس��ت معنی ش��ده اند که معنای صحیح آن ها 

به ترتیب »بزرگداشت، گرامی داشت« و »کدخدامنش« است.

معنای صحیح واژه ها: یَم: بحر، دریا � دها: زیرکی و - 2  
هوش � مطلق: بی  قید و شرط، رهاشده، آزاد � ارک: قلعه، دژ � مسحور: 
مفتون، شیفته، مجذوب � پایمردی: خواهشگری، میانجی گری، شفاعت.
در این گزینه معنای ذکرشده برای چهار واژه )َیم: »دریا«، مطلق »بی  
شرط و قید«، ارک »قلعه، دژ« و مسحور »مفتون، شیفته، مجذوب«( 

صحیح و مناسب است.
بررسی سایر گزینه ها:

 معنای ارائه شده برای دو واژه )یم و مسحور( صحیح و مناسب است.

 در این گزینه، معنای دو واژه )یم و ارک( به درستی ذکر شده است.

 در این گزینه هم، دو واژه )ارک و دها( به درستی معنا شده است.

واژه های »گرم رو، چلمن، ُکنده، دمساز« درست - 3  
معنی شده اند.

واژه هایی که نادرست معنی شده اند به همراه معنای صحیح آن ها:
سکندری: حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع، کنترل خود را از دست 
 بدهد و ممکن است به زمین بیفتد )»باوقار و آرام« معنی واژءه موقّر است(. �

ُخمره: ظرفی به شکل ُخم و کوچک تر از آن � ُمسِلم: پیرو دین اسالم 
)ُمَسلّم یعنی »قطعی و پذیرفته«( � َخستن:زخمی کردن، مجروح کردن

غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:- 4  
1- چابک و فرض  فِرز )َفرض یعنی الزم، ضروری(

2- سرسام و هزیان  هذیان
3- قو و غریو  َغو )فریاد، خروش، غریو(

4- ذه آب دیدگان  زهآب )آبی که از سنگی یا زمینی می جوشد(
5- شیفته و مسهور  مسحور )مجذوب، شیفته(

6- عاذم و راهی  عازم )رهسپار(
7- شک و شاعبه  شائبه )شک و گمان(

غلط های امالیی موجود در متن و شکل صحیح آن ها:- 5  
آوردن،  )به  جا  گزاردن  مصدر  از  نگزارد  نگذارد؛  نگزارد    
اداکردن، پرداختن، رساندن، اجراکردن و انجام دادن( وجه و تناسبی 
با عبارت ندارد و نگذارد از مصدر گذاردن )= گذاشتن؛ رهاکردن، 
سپردن(  اجازه دادن،  بنانهادن،  وضع کردن،  قراردادن،  ترک کردن، 
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15 - 
]او[از بسخندءه خونین ]را[ به تِه پوست نهان می کند،پسته

نهاد جملءه
مصراع اّول

نهاد 
محذوف

شدغنچءه خندان توازخجل
متّمممسند

در جملءه پایانی، نهاد محذوف است و مسند نیز در جای خود آمده است. 
بررسی تقّدممسند سایر گزینه ها:

 زخمی آن پای که از خار مغیالن تو شد  
شد.زخمیاز خار مغیالن توکهآن پای
نهاد جملءه

قبل
مسند

 طالع آن صبح که از چاک گریبان تو شد  
شدطالعاز چاک گریبان توآن صبح که
مسندنهاد جملءه قبل

 آشنا دیدءه هر کس که به دیوان تو شد 
شد.آشناکه به دیوان تودیدءه هر کس

مسندنهاد جملءه قبل

جملءه اّول، به شیوءه بالغی نیست، زیرا آمدن قید - 16  
)در این جا: روزی( پیش از نهاد، عادی است و سبب بالغی شدن جمله 
نمی شود. با در نظر گرفتن این نکته، دو جمله به شیوءه بالغی است: 
1- خّرم دل آن کس ]است[: تقّدم مسند بر نهاد 2- از مطرب آب 

بشنود ناله: تقّدم فعل بر مفعول
بررسی درستی سه گزینءه دیگر:

 »خوشک ترانه«، نغمءه مالیم و کم صدای خوشی را می رساند و این 
»ک« را باید باالجبار، نشانءه تقلیل بدانیم. البته با دستکاری در معنای 

»تقلیل«. چون در هر صورت نادرست بودن  قطعی است.
 »سمن« )گل یاسمن( هم آوا است با »ثمن« )ارزش، بها(؛ حذف 

فعل به قرینءه معنوی: خّرم دل آن کس ]است[ که ...
 متّمم، به شیوءه کهن، دو حرف اضافه پذیرفته است: بر لب جو 

بر؛ »مطرب آب« اضافءه تشبیهی است.

مفهوم مشترک گزینه های  و  این است - 17  
سکوت  که  کسی  و  است  امنیت و معنا به رسیدن سبب سکوت که 
می کند آسیب نمی بیند. در  هم مفهوم سکوتکردن وجود دارد 
ولی دلیل آن متفاوت است، شاعر می گوید وقتی مستمِع سخن شناس 
نایاب است، چاره ای جز سکوت نیست. ولی در  سخن از کمگفتن 
است و گزیدهگفتن؛ بنابراین مفهومی متفاوت با سایر ابیات دارد که 

توصیهبهسکوت می کنند.

در  مفهوم اصلی این است که انساندرجهان- 18  
سایر  در  شد.  او سرگشتگی مایءه زندگی و بود آسوده )عدم( نیستی

گزینه ها سخن از ناپایداریجهانوگذرابودنهستیاست.

ازمارهمبدتر- 19 یاربد این است که  مفهوم    
استویاربدهمجانرانابودمیکندهمایمانرا. در سایر گزینه ها 
سخن از این است که ماروعقربوسایرحیواناتاگرنیشمیزنندو

حملهمیکنندازترسجانشاناست.

در این بیت »خس« استعاره از »انسان بی ارزش« - 9  
تشبیه  بیت  این  در  است./  شب خیز«  »نالءه  از  استعاره  »شبدیز«  و 

وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

و  بلبل  گریستن  استعاره:  تشبیهی(/  )اضافءه  گل  دفتر  تشبیه:   
شستن چهرءه گل با اشک تشخیص و استعاره دارد. در ضمن »رخسار 
شبنم خیز« هم یعنی »رخساری که همچون گل، بر روی آن شبنم 

می نشیند« پس استعارءه مکنّیه دارد.
و  خس  ]مانند[  گفت وگو   � دریاست  ]مانند[  خامشی  تشبیه:   
خاشاک است./ استعاره: بحر گوهرخیز استعاره از خاموشی � خار و 

خس استعاره از گفت و گو است.
پرویز  از  استعاره: عشق  )اضافءه تشبیهی(/  میزان عدل  تشبیه:   

خونخواهی می کند، تشخیص و استعاره دارد.

با استعاره گزینه های  و  و  حذف می شوند.- 10  
بررسی آرایه های 

تشبیه: روز فراق و شب هجران معشوق در تیرگی به صورت پنهان به 
خال و خط او تشبیه شده که سیاه رنگ است.

با روز فراق و شب  لّف و نشر: خال و خط در مصراع اول به ترتیب 
هجران معشوق مربوط دانسته شده است.

ایهام تناسب: »تار« در معنای »تیره« در بیت قابل جای گذاری است 
ولی در معنای »تار مو« با خط به معنای »موی رسته بر صورت« و 

خال تناسب دارد.
پارادوکس: روز فراق تار است، نسبت دادن مفهوم تاریک بودن به روز 

ایجاد پارادوکس می کند.

لّف و نشر: رخ و زلف در مصراع اّول به ترتیب با - 11  
صبح وصال و شب مربوط دانسته شده است.

)صبح  نصیب  بهره،  قسمت،   -1 معنای  دو  در  »روزی«  واژءه  ایهام: 
وصال او، یک شب نصیب من نمی شود.( 2- یک روز )یک شب یا 
قابل  بیت  در  نمی شود.(،  ممکن  من  برای  او  وصال  صبح  روز  یک 

جای گذاری است.

واژه هایی که هم آوا دارند:- 12  
 قدر )ارزش و اندازه( و غدر )حیله و خیانت(
 حور )زن زیباروی بهشتی( و هور )خورشید(

عیار )محک، ابزار سنجش( و َایار )نام یکی از ماه های رومیان(

که - 13 هستند  فعل هایی  مفعولپذیر،  فعلهای  
در  را؟«؛  چیزی  چه  را؟/  کسی  »چه  بپرسیم:  آن ها  از  می توانیم 
مصراع های سؤال شش فعل مفعول پذیر داریم: 1- بیار 2- گو )بگو( 

3- ببند؛ 4- نتوان گفت؛ 5- مالمت نکند 6- دارد

14 - 
نکند )= نمی گرداند(غافلما راشبنمگل،بستر
مسندمفعولنهاد

در دیدءه روشن گهران نیاید.خواب
نهاد
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،  و  صحبت از ناتوانی- 20 در گزینه های   
به توصیه سخن  محور  در   ولی  است  خداوند توصیف در انسان

سکوتوشعرنگفتنبدونداشتناوصافالزم است.

خودگذشتن- 21 از که  است  این  از  سخن  در    
برد. در سایر  بهسر بازحمتهستی انسان ایناستکه از راحتتر
مقدمءه خود وجود از گذشتن که  است  این  اصلی  مفهوم  گزینه ها 

رسیدنبهخداونداست.

مفهوم مشترک  و عبارت سؤال این است که - 22  
بهرهبردنازامکاناتموجودبهترازهیچکارنکردناست.

مفهوم سایر گزینه ها:
 عالجواقعهپیشازوقوعبایدکرد.

 چیزیکههنوزبهدستنیامدهارزشمنداستوپسازآن،قدرش
دانستهنمیشود.

 جانباختنازریختنآبرویخودبهتراست.

است - 23 این  از  سخن  سؤال  بیت  همانند  در    
که خودحسابازحسابقیامتدراماناست.در سایر گزینه ها نیز از
حسابکارخودراداشتنوبیمروزحسابسخنگفتهشدهولی فقط 
در این گزینه خودحسابیمایءهسبکباریدرقیامت دانسته شده است.

مفهوم مشترک بیت سؤال و  ازچالهدرآمدن- 24  
وبهچاهافتادن است. 
مفهوم سایر گزینه ها:

 همءهانسانهاحتّیاولیادرحصولنتیجه،نیازمندعلّتوسببهستند.
 ازذّلتبهعّزترسیدن

 بانگاهیگرفتارشدندرکمندعشق

آشکاربودن- 25 و   سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
خداونددرهمهجا،درعینپنهانبودن است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 عاشقبادیدنیارانیکهمعشوقرادیدهاند،اشتیاقخودرافرومینشاند.

 دیدنآثارصنعخدادرچهرءهزیبارویان
 برحذرداشتندلازگرفتارشدندرعشق



17

»الکافر«: کافر/ - 26 کلماتمهم: »یقول«: می گوید/   
»یا لیتني«: ای کاش/ »کنت تراباً«: خاک بودم

خطاهای سایر گزینه ها:
 از )اضافی است.(

 کافری )»الکافر« معرفه است نه نکره!( � گفت )»یقول« مضارع 
است نه ماضی!( � بودی )با توّجه به ضمیر »ي« در »لیتني« »کنت« 

متکّلم وحده )اول شخص مفرد( است نه مخاطب!( 
 ای آرزوی من )معادل »یا لیتني« نیست!( � از )اضافی است.( � 

 ) بودی )مانند 

بالصدق«: - 27 »یلتزم  هرگاه/  »إذا«:  مهم:  کلمات  
پایبند راستگویی باشد/ »یتخّلص«: رها می شود/ »من کّل السّیئات 

اّلتي«: از همءه بدی هایی که/ »تضّره«: به او ضرر می رساند
خطاهای سایر گزینه ها:

 ضرر رسان )»تضّر« فعل است نه اسم!( � رها می کند )»یتخّلص 
من« یعنی »از ... رها می شود« و مفعول پذیر نیست!(

»همه«  ضمناً  جمع!  نه  است  مفرد  )»الصدق«  صداقت ها  همءه   
اضافی است.( � بدی هایی )»کّل: همه« در ترجمه لحاظ نشده است.( 
( � ضرر رساننده  ( � بدی هایی )مانند   صداقت ها )مانند 

) ( � رها می کند )مانند  )مانند 

»علی - 28 نمی کند/  داللت  یدّل«:  »ال  مهم:  کلمات  
»یدّل«:  فقط/  »إّنما«:  همیشه/  »دائماً«:  دوست داشتن/  بر  الحّب«: 
داللت دارد/ »علی حسن التربیة«: بر تربیت خوب/ »فاحترِم«: پس 

احترام کن/ »و لو«: اگرچه/ »کنَت ال تُحّب«: دوست نداشته باشی
خطاهای سایر گزینه ها:

 دلیل ... نیست )اسنادی ترجمه شدن »ال یدّل« نادرست است.(
 بلکه )معادل »إّنما: فقط« نیست.( � با این که )معادل دقیقی برای 

»و لو« نیست.( 
 دلیلی ... است )اسنادی ترجمه شدن »یدّل« نادرست است.( 

کلماتمهم: »من«: هر کس/ »یتوّقف«: متوّقف - 29  
شود/ »في الماضي«: در گذشته/ »یمکن أن یفقد«: ممکن است از 
دست بدهد/ »مستقبله«: آینده اش/ »اّلذي یستطیع«: که می تواند/ 

»أن یکون«: باشد/ »أساس حیاته«: اساس زندگی اش
خطاهای سایر گزینه ها:

 بماند )معادل دقیقی برای »یتوّقف« نیست.( � آینده ای )اّوالً ضمیر 
»ه« در »مستقبله« ترجمه نشده است، ثانیاً »مستقبل« در این عبارت 
معرفه است نه نکره! دقت کنید که هر اسمی به ضمیر، متصل شود 

معرفه است.( � احتمال دارد )معادل دقیقی برای »یستطیع« نیست.(
 در حالی که )معادل »اّلذي: که« نیست!( � ممکن است )معادل 

دقیقی برای »یستطیع« نیست.( 
( � آن   شاید )معادل »یمکن« نیست!( � حال آن که )مانند 

آینده )اضافی است!( 

ر«: هشدار داده می شود/ »َمن«: - 30 کلماتمهم: »یُحذَّ  
 به کسی که/ »یزرع«: می کارد/ »العداوة«: دشمنی/ »من أّنه«: به این که او/

»فلینتبه«:  فقط خسارت درو خواهد کرد/  الخسارة«:  إاّل  »لن یحصد 
پس باید آگاه شود.

خطاهای سایر گزینه ها:
مع الغیر  متکّلم  نه  است  غایب  ر«  »یُحذَّ )اّوالً  می دهیم  هشدار   
)اول شخص جمع(، ثانیاً این فعل مجهول است نه معلوم!( � باید او 
را آگاه کرد )»ینتبه: آگاه می شود« مفعول پذیر نیست! ضمناً »او را« 
اضافی است. دقت کنید که حرف »ه« در »ینتبه« جزء حروف اصلی 

است )ن ب ه( و ضمیر مفعولی نیست!(
 )  باید او را آگاه کرد )مانند 

درو   � نیست!(  ر«  »یُحذَّ برای  دقیقی  )معادل  می شود  بیمناک   
نمی کند )»لن یحصد« معادل آینده است نه مضارع!( 

کلماتمهم: »إن«: چنان چه/ »تحقَّق«: تحّقق یابد/ - 31  
»التوازن«: توازن/ »في الطبیعة«: در طبیعت/ »ستُشاهد الکائنات الحّیة«: 

موجودات زنده خواهند دید/ »االستقرار فیها«: آرامش و ثبات را در آن
خطاهای سایر گزینه ها:

 »فیها: در آن« در ترجمه لحاظ نشده است!
 � نیست!(  ق«  »تحقَّ برای  دقیقی  )معادل  باشد  داشته  وجود   

می بینند )»ستشاهد« معادل آینده است نه مضارع!( 
خواهد  دیده   � است!(  اضافی  »در«  )کلمءه  زنده  موجودات  در   
مجهول!  نه  است  معلوم  »سُتشاهد«  معنای جمله،  به  توجه  )با  شد 
این موضوع را از حرکت گذاری »االستقراَر« که مفعول است می توان 

راحت تر تشخیص داد!(

کلماتمهم: »إن لم یکن«: اگر نباشد/ »أّي خطر - 32  
و صعوبة«: هیچ گونه خطر و سختی/ »في استخراج الّنفط«: در استخراج 
را  نفت/ »لقد أصبح«: می شود )چون جواب شرط است می توان آن 
به شکل مضارع ترجمه کرد!(/ »سعره«: بهای آن/ »رخیصاً«: ارزان/ 

»جّداً«: بسیار
خطاهای سایر گزینه ها:

 پایین تر )»رخیص« اسم تفضیل نیست!( � می آید )معادل »أصبح« 
نیست!(

نیست.  »استخراج«  برای  دقیقی  چندان  )معادل  خارج کردن   
 ) »إخراج« به این معنا می باشد!( � ارزان تر )مانند 

 خارج شدن )معادل دقیقی برای »استخراج« نیست. »خروج« به 
این معنا می باشد!( � پایین می آمد )معادل »أصبح« نیست!(

خطاهای سایر گزینه ها:- 33  
برای  دقیقی  )معادل  باشیم  برده  سود   � است.(  )اضافی  فقط   

»حّتی ننتفع: تا سود ببریم« نیست!( 
 »لي: دارم« در ترجمه لحاظ نشده است. � دوست من )»زمیل« 
ضمیری ندارد!( � مشتاق می باشد )»مشتاق« صفت »زمیل« است نه خبر!(
 فکر کرده باشد )»فّکر« فعل شرط ماضی است، بنابراین معادل 
»ماضی ساده« یا »مضارع« می باشد و ترجمءه آن به صورت »ماضی 

التزامی« صحیح نیست!( 
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خطاهای سایر گزینه ها:- 34  
 دانش آموزی است )اّوالً »الطالب« معرفه است نه نکره! ثانیاً »الطالب« 

خبر نیست!( 
 موّفق می شدیم )اّوالً »نصل« مضارع است نه ماضی، ثانیاً ترجمءه 
صحیح آن »به موفقیت برسیم« است.( الی نفی جنس هم درست 

ترجمه نشده.
 بیاید )»جاء ... بالطعام« یعنی »غذا را آورد«! به تفاوت »جاء: آمد« 
و »جاء بِ�  : آورد« دقت کنید! ضمناً »جاءت« ماضی است نه مضارع!( � 

تشکر می کنم )»شکرُت« ماضی است نه مضارع!(

به شکل مصدر  این که خالی شود«  از  بعد  در  »بعد أن تفرغ: 
ترجمه شده است )بعد از خالی شدن(. ساختار »أن + مضارع« را 
می توانیم به شکل مصدر ترجمه کنیم. البته این مطلب در سطح 

کتاب درسی نیست!!!

بپرهیز: - 35 دروغگو  با  دوستی کردن  از  مهم:  کلمات  
»إیّاك و مصادقة الکّذاب«/ که او: »فإنّه«/ چون سراب است: »کالّسراب«

خطاهای سایر گزینه ها:
 »سراب« )کلمءه »سراب« در فارسی معرفه است نه نکره!( 

 »صادقَت« )»دوستی کردن« مصدر است نه فعل!( � کلمءه »چون« 
 ) در عبارت عربی لحاظ نشده است. � »سراب« )مانند 

 »إیّاك أن تصادق« )برای این که »إیّاك« معنای »بپرهیز« بدهد باید 
) در کنار حرف »و« به کار رود!( � »چون« )مانند 

ترجمءه متن درک مطلب:
»در یکی از ایستگاه ها »گاندی« به سرعت به همراه سایر مسافرها به 
سوی قطار می دوید تا به آن برسد. قطار شروع به حرکت کرد، که 
باعث شد گاندی به سرعت پیش برود تا این که نزدیک رسیدن به آن 

شد، سپس به گونه ای پرید که باال رفتن از قطار برایش ممکن شد!
در این هنگام گاندی لبخند زد چرا که دید آن پرش سبب افتادن 
یکی از کفش هایش به خارج از قطار شده بدون این که او احساس 
کند. پس خیلی تأمل نکرد و کفش دومش را در آورد و به سرعت آن 
را پرتاب کرد تا نزدیک اولی قرار بگیرد! مسافران از این کارش تعجب 
کردند، و از او دربارءه علت کارش پرسیدند، ماهاتما گاندی گفت: من 
نخواهم توانست برگردم تا آن چه را که از من افتاده بیاورم، هم چنین 
اگر ]اولی[ همراهم نباشد نمی توانم از دومی استفاده کنم، پس آن را 
پرتاب کردم چه بسا که کسی آن ها را بیابد و از آن ها با هم بهره ببرد!

چه زمانی گاندی به پریدن به سمت قطار اقدام کرد؟- 36  
 بعد از این که پس از یک ساعت به آن رسید!

 وقتی به آن نزدیک شد!
 وقتی شروع کرد به سرعت به سمت آن پیش برود.

 قبل از این که قطار حرکت کند!

چه زمان و به کجا کفش دومش را پرتاب کرد؟- 37  
 آن را به خارج از قطار پرتاب کرد هنگامی که به سمت آن پرید!

 بعد از این که بسیار فکر کرد، آن را نزدیک اولی پرتاب کرد!
 به محض این که مستقر شد، آن را به خارج قطار پرتاب کرد!

 به محض این که قطار شروع به حرکت کرد آن را به سمت کفش 
اول پرتاب کرد!

ترجمءه گزینه ها:- 38  
 گاندی قبل از رسیدن به ایستگاه قطار نمی دوید!

 در زمان مقّرر نرسید، پس نتوانست مانند دیگران سوار شود!
 گاندی نتوانست که سوار قطار شود مگر بعد از آن که در آن پرید!

 ماهاتما کفش هایش را بعد از استقرار در قطار پرتاب کرد!

برای ما »گاندی« را همان طور که در متن آمده - 39  
است، توصیف کن:

 پیر نبود!
 در قضیءه تأخیر تنها بود!

 با همراهانش سفر می کرد و آن ها او را می شناختند!
 دقایقی پس از رسیدنش به ایستگاه، دید که قطار حرکت کرده است!

خطاهای سایر گزینه ها:- 40  
 متعًدّ )»ابتسم: لبخند زد« الزم است نه متعدی! زیرا مفعول ندارد.( 

 حروفه األصلیة »ت س م« )»ب س م« حروف اصلی هستند!( 
باب  از  بنابراین  است،  »افتعل«  وزن  )بر  واحد  زائد  حرف  له   

»افتعال« است؛ در نتیجه دو حرف زائد دارد نه یکی!(

خطاهای سایر گزینه ها:- 41  
یعنی  است،  »للغائب«  بنابراین  است  َل«  »تََفعَّ وزن  )بر  للمؤنث   

مفرد مذّکر نه مؤنث!( 
َل« است، بنابراین از باب »تفّعل«   من باب تفعیل )بر وزن »تََفعَّ

است نه تفعیل!( 
 متعًدّ )»تعّجب: تعجب کرد« الزم است نه متعدی! زیرا مفعول ندارد.(

خطاهای سایر گزینه ها:- 42  
 مبنی )»قفزة« معرب است!(

 )  مبنی )مانند 
 للتأکید )مفعول مطلق نوعی است نه تأکیدی! زیرا بعدش »تمّکن ...«

جملءه وصفیه است!(

ث« )با توجه به معنای - 43 خطاهای این عبارت: »تُحدَّ  
جمله، »أن تُحّدث: که سخن بگویی« معلوم است نه مجهول! بنابراین 
ق« )با دقت در معنا در می یابیم که  ث« صحیح است.( � »ُمصدَّ »تُحدِّ
مفعول!  اسم  نه  است  فاعل  اسم  باور کننده«  تأیید کننده،  »ُمصّدق: 

ق« صحیح است.( بنابراین »ُمصدِّ

44 - ،............... زمین  روی  را  زباله ها  که  را  »کودکی   
نصیحت کردم!«

 پرتاب کرد  زینت داد
 انداخت  رها کرد

ترجمءه گزینه ها:- 45  
 ملحفه: قطعه ای پارچه است که بعضی از زنان آن را می پوشند!
 سر درد: دردی است در بینی که انواع و دالیل آن مختلف است.
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 لوله: نفت به وسیلءه آن از عمق چاه تا سطح زمین باال می آید.
پنیر  با  را  آن  و  است  سفت  پوستش  که  است  میوه ای  گردو:   

می خوریم بدون این که آن را بشکنیم.

حرف »ن« در »ینتقل« جزء حروف اصلی است - 46  
 )ن ق ل(! در سایر گزینه ها حرف »ن« در فعل های »تنقطع« )ق ط ع(،

»ینطلق« )ط ل ق( و »ینکسر« )ک س ر( حرف اصلی نیست بلکه 
حرف زائد باب انفعال است.

ترجمه و نایب فاعل در گزینه ها:- 47  
سرماخوردگی  دچار  کامالً  که  وقتی  می شود  تلخ  دهان هایمان   

می شویم. نائب فاعل: أفواه )جمع مکّسر »فم: دهان«( 
 اگر دل هایمان از ایمان پر شود، گناهان در آن وارد نمی شوند. 

نائب فاعل: قلوب )جمع مکّسر »قلب: دل«( 
بیهوده  جهان،  که  می کنند  تأکید  بسیاری  طبیعی  پدیده های   
معلوم  اول  )فعل  »هو«  مستتر  فاعل: ضمیر  نائب  است.  نشده  خلق 
است و فعل دوم که مجهول است، بعدش جمع مکسری وجود ندارد.(

 پزشک گفت: صداهای بلند برای شنوایی ما یک تهدید به شمار 
می آیند. نائب فاعل: األصوات )جمع مکّسر »صوت: صدا«( 

حرف نون در فعل »استعیني« جزء حروف اصلی - 48  
فعل است )استعاَن � یستعیُن(! بنابراین نمی تواند نون وقایه باشد. در 
سایر گزینه ها حرف »ن« در کلمات »حفظتني«، »مّني« و »نصرني« از 
نوع وقایه است! دقت کنید که نون وقایه گاهی به حروف نیز متصل 

می شود، مانند: »لیتني«، »لعّلني«، »مّني«، »عّني« و ... .

کند - 49 مشورت  استاد  با  من  دوست   ...............«  
............... در زندگی اش برای او مفید باشد!«

 که � شاید   ولی � کاش 
 کاش � شاید  که � ولی

حرف »ال« در  قبل از اسم آمده و از نوع »نفي - 50  
جنس« است، اما در سایر گزینه ها قبل از فعل مضارع آمده و از نوع 

»نفي« می باشد.
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به - 51 وقتی  می گوییم:  خود«  »ثابتبودن بحث  در   
را  خود  شده ام،  خطایی  مرتکب  زمان  فالن  در  که  می آورم  خاطر 
مالمت می کنم، این موضوع حاکی از حقیقت ثابت انسان است که 
وابسته به جسم او نیست، بلکه وابسته به روح است و در تمام طول 
عمر ثابت است. طبق این موضوع، هر کس درک روشنی از خود دارد 

و در اثبات »من« به هیچ گونه استداللی نیاز ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 روح انسان محدود به مکان و زمان نیست.
 خود انسان، وابسته به بعد مادی نیست.

 شخصیت انسان وابسته به بعد روحانی است، نه جسمانی.

با توجه به  آیءه 165 سورءه نساء ！رسالً مبّشرین و - 52  
منذرین لئاّل یکون للناس علی اهلل حجة بعد الرسل، علت فرستادن 
رسوالنی که بشارت دهنده و انذارکننده می باشند آن است که حجت

برمردمتمامشود و دیگر نزد خدا بهانه و دستاویزی نداشته باشند.

مبارزءه حضرت موسی ⒔ با فرعون: حدیث منزلت - 53  
فریضءه حج در سال دهم هجرت: حدیث غدیر

خانءه اّم  سلمه همسر رسول خدا ④ :  آیءه تطهیر
مهمانی بزرگان بنی هاشم: آیءه انذار

گروهی - 54 می دهد  دستور  کریم  قرآن  در  خداوند   
از مردم، وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و به 
»تفّقه« در آن بپردازند تا پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و 
قوانین اسالم را به مردم بیاموزند. آیءه: ！و ما کان المؤمنون لینفروا 
کاّفة فلو ال نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفّقهوا فی الّدین ... با 
بیان وجوب تفّقه در دین برای فقیهان بیانگر تداوم مرجعیت دینی 

در دورءه غیبت کبری است.

مهم ترین عامل پایداری خانواده، درک درست از - 55  
زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک است. اگر 
درک متقابل از نیازهای متفاوت یکدیگر داشته باشند، با آرامش در 

کنار یکدیگر زندگی می کنند.

نیازمندی جهان در هر لحظه به فیض خداوند، - 56  
است که همءه  آن  از  و حاکی  است  به خداوند حکیم  اعتقاد  بیانگر 
انجام می گیرد. یعنی  وقایع جهان، تحت یک برنامءه ساماندهی شده 
حاکم  آن  بر  الهی  قدر  و  قضا  که  می کند  زندگی  جهانی  در  انسان 
است. صورت سؤال بر »وابستگیجهاندربقابهخداوند« اشاره دارد 
اَن تزوال:  الّسماوات و االرض  آیءه: ！اّن اهلل یمسك  از  این مفهوم،  و 
 همانا خداوند آسمان ها و زمین را از این که نابود شوند، نگه می دارد

برداشت می شود.

قرآن کریم زندگی محکم و استوار را بر پایه های - 57  
بنیانه  اّسس  نموده و فرموده است: ！افمن  بنا  تقواوخشنودیخدا 

علی تقوی من اهلل و رضوان

بیت مطرح در صورت سؤال می گوید که انتخاب- 58  
هدفکاملیعنیتقرببهخدا،بهترازانتخابسایرهدفهایپایانپذیر
است. برای پاسخ به این سؤال باید گزینه ای را انتخاب کنیم که به این 
مفهوم اشاره دارد: انسان های هوشمند با بهره گیری از عقل خود، هدفی 

را انتخاب می کنند که کامل تر باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

 مفهوم بیت ضرورت همت و ارادءه محکم نیست.
 مفهوم بیت، شرح نزدیکی و تقرب به خدا نیست.

 مفهوم بیت تنوع طلبی انسان نیست.

صورت سؤال بر »وجود جهان آخرت و جاودانگی - 59  
انسان« تأکید دارد. از میان گزینه ها، گزینه های  و  که به انکار 
معاد اشاره دارند، رد می شوند.  نیز به ضرورت معاد براساس عدل 
الهی اشاره دارد. اما در آیءه: ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار 
اآلخرة لهی الحیوان، با بیان حقیقی بودن آخرت، به وجود آن جهان و 
جاودانگی انسان اشاره دارد؛ زیرا امری حقیقی است که جاودانه باشد.

به مفاهیم مطرح در - 60 با توجه  باید  را  این سؤال   
آیات 99 و 100 سورءه مؤمنون پاسخ داد.

حتی اذا جاء احدهم 
الموت قال رّب 

ارجعون

آن گاه که مرگ یکی 
از آن ها فرا رسد، 

می گوید: پروردگارا 
مرا بازگردانید.

درخواست کافران 
برای بازگشت به 

دنیا

لعلّی اعمل صالحاً 
فیما ترکت

باشد که عمل 
صالح انجام 

دهم، آن چه را 
در گذشته ترک 

کرده ام.

درخواست برای 
جبران اعمال 

صالح ترک شده 
نشان دهندءه اعتراف 

گناهکاران به 
گناهکاری است.

کاّل انّها کلمة هو 
قائلها

هرگز، این سخنی 
است که او می گوید

رد شدن درخواست 
کافران با این 

عبارت، نشان دهندءه 
غیر واقعی  بودن این 

اعتراف است.

و من ورائهم برزخ 
الی یوم یبعثون

و پیش  روی آن ها 
برزخ و فاصله ای 
است تا روزی که 
برانگیخته می شوند.

خبر از جهان برزخ 
پس از مرگ

کن - 61 دقت  »پس  می فرماید:  خدا ④  رسول   
همنشینی که انتخاب می کنی، نیک باشد. زیرا اگر او نیک باشد، مایءه 
انس تو خواهد بود و درغیراینصورت،موجبوحشتتومیشود.آن

همنشینکردارتوست.«
از میان گزینه ها، گزینه ای که به کردار نادرست اشاره دارد،  است 
او  از  اختیار کند، هرگز  اسالم  از  که می گوید: »هر کس دینی غیر 

پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.«



21

بررسی سایر گزینه ها:
 این گزینه به خواست شیطان مبنی بر گمراهی انسان اشاره دارد.

 این گزینه به هدایت نکردن کافران توسط خداوند اشاره دارد.
 این گزینه به شهادت اعضای بدن در قیامت اشاره دارد.

»انتخاب- 62 بیانگر  سؤال  صورت  در  مطرح  آیءه   
خداوندوتقرببهاوبهعنوانهدفاصلیزندگی« است. افراد زیرک با 
انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره های مادی زندگی 
استفاده می کنند و هم از آن جایی که تمام کارهای دنیوی خود را 
در جهت رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند 
از  می سازند.  آباد  نیز  را  خویش  آخرت  سرای  و  می کنند  نزدیک تر 
است:  دارد،   اشاره  مفهوم  این  به  که  گزینه ای  گزینه ها،  میان 

زندگی  لذت بخش و مطمئن در دنیا و رستگاری ابدی در آخرت.

مفهوم آیءه مطرح در صورت سؤال، آگاهی خدا - 63  
بر اعمال انسان است. یکیازعلتهایتقویتعزتنفسنیزاحساس
حضوردرپیشگاهخداوندوعلماوبهاعمالانساناست. وقتی می دانیم 
که خدا بر اعمال انسان آگاه است، از گناه دوری می کنیم و می دانیم 
که گناه موجب ذلت انسان می شود: ！و اّلذین کسبوا الّسیئات جزاء 

سیئة بمثلها و ترهقهم ذلة

64 - خداوند در عبارت: ！یدنین علیهّن من جالبیبهّن  
می فرماید که زنان پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنند. این عبارت، 
بیانگر آن است که باید آن چه زیر روسری قرار می گیرد را بپوشانند.

با توجه به آیءه: ！و من یتوّکل علی اهلل فهو حسبه - 65  
انّ  اهلل بالغ امره: و آن کس که در راه حق به خدا توکل کند، خداوند 
او را بس است. خداوند امر خویش را به سرانجام می رساند، اعتقاد 
بالغ  اهلل  ！ان  عبارت:  در  که  امور  همءه  در  الهی  ارادءه  نافذ بودن  به 
امره آمده، موجب اعتماد مؤمنین به خداوند متعال می گردد و وعدءه 
.آنان است: ！فهو حسبه برای  به متوکلین، کافی بودن خدا  الهی 

بعدی - 66 پیامبر  آمدن  به  پیامبری که می آمد،  هر   
بشارت می داد و بر پیروی از او تأکید می کرد. بنابراین، وجوددویا
به قبلی پیامبر پیروان که  است  این  نشانگر  زمان،  یک در دین چند
آخرینپیامبرایماننیاوردهاند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان 

خدا و عدم پیروی از دستورات پیامبران گذشته است.
آخرین  به  ایمان نیاوردن  که  است  نادرست  جهت  بدان  پ.ن:  

پیامبر صحیح است نه پیامبران سابق.
 بدان جهت نادرست است که عدم پیروی از دستورات پیامبران 

گذشته صحیح است نه آخرین پیامبر.

آیءه مطرح در صورت سؤال بیانگر »سخت کوشی - 67  
و دلسوزی در هدایت مردم« است. با همءه دلسوزی های پیامبر ④ 
دشمنی سران قریش با ایشان روزبه روز بیشتر می شد و می گفتند او 

ساحر و جادوگر است.

تربیت شخصیت های - 68 ائمه ⒒،  اقدامات  از  یکی   
اسالمی بود. از میان این شخصیت ها،  سعید بن جبیر بود که به سبب 
پیروی از امام، به وسیلءه فرماندار بنی امیه به صورتی فجیع به شهادت 
رسید. ابوحنیفه امام مذهب حنفی و سفیان ثوری از جمله کسانی اند 

که از محضر امامان بزرگوار، بهرءه علمی برده اند.

هستءه مرکزی یاران امام 313 نفر به تعداد یاران - 69  
پیامبر اکرم ④ در جنگ بدر هستند که بنا به فرمودءه امام باقر ⒔ 
تعدادی از آنان زنان اند. هم چنین در احادیث آمده است که بیشتر 

یاران امام را جوانان تشکیل می دهند.

جامعءه توحیدی، حکومت کسانی را که خداوند - 70  
خدا،  دشمنان  با  و  نمی پذیرد  است،  نداده  حکومت  حق  آن ها  به 
دوستی نمی کند و به این سخن خداوند گوش فرامی دهد که فرموده 

است: ！یا ایّها اّلذین آمنوا ال تّتخذوا عدّوی و عدّوکم اولیاء

آی��ءه مط��رح در صورت س��ؤال بیانگر داس��تان - 71  
حضرت یوس��ف ⒔ در برابر وسوس��ه های ش��یطانی زلیخا است که 
ایش��ان با رسیدن به مقام مخلَصین، توانست خود را از این دام نجات 
دهد. این آیه پیرامون »نفوذناپذیری در برابر وسوس��ه های ش��یطان« 
از آثار اخالص در بندگی آمده اس��ت. بنابراین  که به این مفهوم 
اشاره دارد، صحیح است. گرچه این گزینه نیز به اخالص اشاره نکرده، 

اما نسبت به سایر گزینه ها پاسخ بهتری است.
پ.ن:  بدان جهت نادرست است که حضرت یوسف ⒔ به علت مقام 

اخالص به خدا پناه برد، نه برای باقی ماندن ریشه های درخت اخالص.

گسترش - 72 در  تجارتشان  و  منافع  افراد  برخی   
مردم  حریص تر شدن  دنبال  به  و  است  مادی  تمایالت  در  افراط  و 
یّتبعون  اّلذین  یرید  ！و  می فرماید:  مورد  این  در  خداوند  هستند. 
پیروی  شهوات  از  که  کسانی  و  عظیماً:  میالً  تمیلوا  اَن  الّشهوات 

می کنند، می خواهند شما به انحراف بزرگی دچار شوید

بیت مطرح در صورت سؤال بدین معناست که: - 73  
»مدتی وعدءه فردا و فردا می دهد و پس از آن، گناه های او محکم و 
ریشه دار می شود.« این مفهوم بیانگر »تسویف« که از حیله های شیطان 
می باشد. می رود،  کار  به  جوانان  گمراه کردن  برای  بیشتر  و  است 

پ.ن: تسویف، از عملکرد نفس لّوامه نیست.

بهدنیا- 74 توجه بیانگر  آیءه مطرح در صورت سؤال   
درعینهدفقراردادنآخرت است. بنابراین باید گزینه ای را انتخاب 

کنیم که به این مفهوم اشاره دارد.
بررسی گزینه ها:

 هدف اصلی، تعالی اخروی است نه زندگی دنیوی.
زندگی  تعالی  و  رشد  برای  و  باشد  آخرت  فکر  به  باید  انسان   
و  هم  کنار  در  آخرت  و  دنیا  قرار دادن  ولی  کند  تالش  نیز  دنیوی 

هم ارزش کردن آن دو نادرست است.
 این گزینه مفهوم صحیح است.

به  ایمان  و  دنیاخواهی  برای  خداوند  راهنمایی  بیانگر  آیه  این   
آخرت نیست، بلکه درخواست انسان های باایمان از خدا در توجه به 

دنیا در عین هدف قرار دادن آخرت است.

صورت سؤال بر سنت »سبقترحمتبرغضب« - 75  
اعالم  خود  بندگان  به  خداوند  که  است  سنت  این  در  دارد.  اشاره 

می کند که: »پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است.«
باز هم  بر کسی سخت می گیرد،  نتیجه حتی آن جا که خداوند  در 
از دریچءه لطف و رحمت است، مانند مادری که بر فرزندش سخت 
می گیرد تا او را از اشتباه بازدارد. از همین جهت است که راه بازگشت 

گناهکار به خدا همیشه باز است.
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آن ها از ساعت 9 صبح ]تا کنون[ در حال بحث - 76  
دربارءه پیشنهاد بوده اند، ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.

برای نشان دادن نقطءه زمانی شروع عمل در جمله های حال کامل، از 
حرف اضافءه since به معنی »از ... تا کنون« استفاده می کنیم. البته 
طراح در این تست از زمان حال کامل استمراری استفاده کرده است 

که در کتاب های درسی بحث نشده است.

او - 77 گرفت،  تماس  میچکو  با  ساکودا  خانم  وقتی   
نتوانست پای تلفن بیاید، چون داشت در آزمایشگاه کار می کرد.

 کار می کند  
 کار کرده است 

 کار خواهد کرد؛ کار می کرد 
 داشت کار می کرد

طبق درس 3 دهم، از زمان گذشتءه استمراری استفاده می کنیم تا 
بازءه  یک  در  یا  در گذشته  لحظءه خاص  یک  در  فاعل  بدهیم  نشان 

زمانی خاص در گذشته، مشغول انجام دادن کاری بوده است.

]تماشای[ منظره از باالی تپه حتی از ]تماشای - 78  
همان[ منظره در سطح دریا هم قشنگ تر بود.

بعد از حرف اضافءه than )از؛ نسبت به( نیاز به اسمی داریم که طرف 
دوم مقایسه را نشان بدهد. فقط  است که با اسم شروع شده است.

بسته ای با تزئینات پُر زرق وبرق در دفتر بود، ولی - 79  
به نظر می رسید هیچ کس نمی داند که بسته به چه کسی تعلق دارد.

این سؤال به اشتباه از درس »1« زبان سوم دبیرستان نظام قدیم طرح 
نقش  می توانند  پرسشی  کلمات  درس،  آن  گرامر  طبق  است.  شده 
حرف ربط را بین دو جمله بازی کنند و معنی خود را هم حفظ کنند. 
در این تست، whom نقش حرف ربط )که( را دارد و معنی خودش 
)چه کسی( را هم حفظ کرده است. احتماالً طراح محترم این مبحث 
را با مبحث ضمایر موصولی )درس 2 دوازدهم( اشتباه گرفته است.

به - 80 کمک  برای  و  بود  سخاوتمند  بسیار  مریم   
نیازمندان به هر طریق ممکن، از هیچ رنجی مضایقه نمی کرد.

 مضایقه کردن، دریغ کردن
 جذب کردن
 اهدا کردن 

 ورزش کردن
حتماً دقت دارید که طراح همایند spare no pains )از هیچ رنجی 

مضایقه نکردن( را عیناً از درس »1« دوازدهم سؤال داده است.

اگر می خواهی دانشمند سرشناسی شوی، باید به - 81  
پیشرفت علم کمک کنی تا همه تو را به خاطر بسپارند.

 پیش بینی شده، مورد انتظار 
 تحت تاثیر؛ متأثر

 بررسی شده، حساب شده 
 سرشناس؛ برجسته، متمایز

تدریس کردن به طور مؤثر نیاز به عشق واقعی به - 82  
کودکان، توانایی مدیریت طیف گسترده ای از رفتارها، و میزان بسیار 

زیادی صبر دارد.
 به طور مؤثر   امیدوارانه؛ امیدوارم که 

 روان، بافصاحت  زیاد؛ به طور گسترده؛ کامالً

پسر جوان می خواست بداند که چند ستاره در - 83  
ُکل جهان وجود دارد، ولی بعید بود که او هرگز جوابش را پیدا کند.

 حدس زدن، گمان کردن، فکرکردن 
 خواستن که دانستن؛ تعجب کردن؛ به فکر افتادن

 یادآوری کردن 
 شناختن، تشخیص دادن؛ شناسایی کردن

یاد - 84 را  دوم  زبان  یک  دارند  که  خیلی ها  برای   
با ثبت کردن راهبردها و مشکالت در یک  می گیرند مفید است که 
دفترچه، آمار موفقیت ها و دشواری های یادگیری را که حین مطالعات 

خود مواجه می شوند نگه دارند.
 کارگاه   منابع، ذخایر 

 دفتر یادداشت  رهنمود، دستورالعمل
طراح برای طرح این تست از همایند keep a diary )خاطره نوشتن؛ 
آمده،  دوازدهم   »1« درس  در  که  دفترچه(  در  چیزی  ثبت کردن 

استفاده کرده است.

بسیاری از ما از این که بیشتر دانشجویان یک زبانه - 85  
بزنند  حرف  خود  مادری  زبان  از  غیر  زبانی  به  نمی توانند  و  هستند 

شکایت داریم.
 منظم، مرتب؛ عادی  طبیعی 
 باستانی؛ قدیمی   یک زبانه

قدیمی - 86 فرهنگی  با  باستانی  کشوری  کشور،  آن   
و غنی است. تاریخ آن ها در طول نسل های بی شمار از پدر به پسر 

منتقل شده است.
 اخالقی   فوری 

 بی شمار  پیچیده

زبان »اینو« در کِبِک شمالی هیچ معادلی برای - 87  
کلمءه موسیقی ندارد، چون برای آن ها موسیقی در همه جا و در هر 

موجود زنده ای وجود دارد.
 مسئله، موضوع  احساس 

 خوشی، لذت؛ تفریح   معادل، برابر؛ هم ارز

 کلوز تست
برای فرزندان خود در مقاطع پیش دبستانی  توصیه می شود والدین 
و اوایل دوران ابتدایی کتاب بخوانند. وقتی آن ها برای کودك از روی 
کتاب های داستان ، کمیك استریپ های مناسب سن کودک و )88( 
کتاب ها،  که  می گیرد  یاد  او  می خوانند،  ]چیزی[  کودکان  مجالت 
مجالت و روزنامه ها چیزی جالب و سرگرم کننده برای او )89( ]در 
خود[ دارند. او هم چنین کم کم )90( می فهمد که این »چیزی« که 
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سفید  و  سیاه  نمادهایی  با  تنگاتنگی  ارتباط  می برد،  لذت  آن  از  او 
دارد، و ]می فهمد که[ فقط )91( وقتی فرد می داند چه طور بخواند، 
 )92( عالقه  و  آگاهی  این  شوند.  رمزگشایی  می توانند  نمادها  این 
وسیله ای را شکل می دهد که او می تواند با استفاده از آن مستقیماً 

وارد ]فرایند[ یادگیری خواندن در مدرسه شود.

88 - 
 هستند مجالت برای کودکان

 مجالت کودکان
 مجالتی برای کودکان وجود دارد 

 مجالت کودکان آن جا هستند

89 -
 می کِشند 

 می اندازند، پرت می کنند
 ]در خود[ دارند، دارا هستند 

 باال می روند

90 -
 می فهمد 

 دنبال چیزی می گردد
 توجه می کند 

 ]فرودگاه[ بار خود را تحویل می دهد

91 -
 وقتی فرد می داند چه طور بخواند

 دانستن این که چه طور و چه زمانی باید خواند
 با دانستن این که فرد چه طور می خواند 

 چه زمانی و چگونه فرد می داند و می خواند

92 -
 قطره   عامل 
 وسیله   ارتباط

متن اول
بیشتر مردم می توانند به راحتی تصاویر را در سر خود مجسم کنند؛ 
دانشمندان  امسال  ولی  است.  معروف  آن ها  ذهن«  »چشم  به  که 
اختاللی به نام آفانتاسیا را توصیف کرده اند، که طی آن بعضی ها از 
تجسم تصاویر ذهنی ناتوان هستند. نِیل کِنمور، اهل لنکستر، همیشه 
چشم ذهنش کور بوده است. او حتی در کودکی هم می دانست که 
با بقیه فرق دارد. او می گوید: »وقتی نمی توانستم بخوابم، ناپدری ام 
به من می گفت گوسفندان را بشمارم، و توضیح می داد که منظورش 
را بکنم ولی نمی توانستم. من  این کار  چیست، من سعی می کردم 
ببینم،  نرده ها  از روی  پریدن  نمی توانستم هیچ گوسفندی در حال 

چیزی برای شمردن وجود نداشت.«
خاطرات ما اغلب با تصاویر گره خورده است، یک جشن تولد یا روز اول 
مدرسه را به خاطر بیاورید. از این رو، نیل اعتراف می کند، حافظه اش از 
بعضی جوانب »افتضاح« است، ولی او در به یاد آوردن واقعیت ها بسیار 
ماهر است. و مانند دیگر افراد مبتال به آفانتاسیا، چهره ها را به زحمت 

تشخیص می دهد. با این حال، او آفانتاسیا را یک معلولیت نمی داند، بلکه 
آن را فقط روشی متفاوت برای تجربه کردن زندگی می داند.

ما می توانیم به درستی از متن استنباط کنیم که - 93  
نِیل کِنمور ......... .

 در کودکی پدرش را ندید
 در شهری غیر از لنکستر متولد شد
 خود را با بیماری اش وفق داده است

 اکنون به عنوان یک محقق فعالیت می کند

طبق متن، نیل گوسفندان را نمی شمرد چون او - 94  
 . .........

 نمی توانست هیچ گوسفندی را مجسم کند
 قبالً هیچ گوسفندی ندیده بود

 با ریاضی آشنا نبود
 نمی خواست بخوابد 

نِیل - 95 ذهن  چشم  دربارءه  جمله  کدام  متن  طبق   
درست است؟

 حافظءه او را ضعیف کرده است.
 برای او دردسرهای زیادی در زندگی ایجاد کرده است.

 به او تصویری متفاوت از جهان اطرافمان داده است.
 ب��ه تعبیری او را قادر س��اخته اس��ت ت��ا غریبه ه��ا را به راحتی 

تشخیص دهد.

نویسنده در پاراگراف 2 عمدتاً به این منظور به - 96  
»جشن تولد یا روز اول مدرسه« اشاره می کند که ......... . 

 شدت آفانتاسیا را شرح دهد
 رابطءه بین خاطرات انسان و تصاویر را نشان دهد

خوِد  با  رابطه  در  آفانتاسیا  به  مبتال  افراد  که  مشکالتی  بر   
واقعی شان دارند تأکید کند

ناتوانی، هر چه که باشد، نمی تواند باعث   توضیح دهد که یک 
شود فرِد مبتال از زندگی لذت نبرد

متن دوم
ما یک سوم زندگی خود را صرف انجام آن می کنیم. ناپلئون و فلورانس 
نایتینگل با شبی چهار ساعت سر می کردند. توماس ادیسون مدعی 

بود که این وقت تلف کردن است.
پس چرا ما می خوابیم؟ این سؤالی است که قرن ها دانشمندان را سردرگم 
نیست.  مطمئن  واقعاً  کس  هیچ  که  است  این  جوابش  و  است  کرده 
بعضی ها معتقدند خواب به بدن فرصتی می دهد که بعد از فعالیت های 
روزانه تجدید قوا کند ولی در واقعیت، مقدار انرژی ِ ذخیره شده حتی با 
مقدار  همان  کیلوکالری،  است؛ حدود 50  ناچیز  خواب،  ساعت  هشت 

انرژی ای که در یک تکه نان تُست وجود دارد.
حافظه،  زبان،  که  مغز  از  بخش  آن  کافی،  خواب  مداوم  فقدان  با 
برنامه ریزی و حس زمان را کنترل می کند به  شدت تحت تأثیر قرار 
می گیرد و عمالً خاموش می شود. در واقع، 17 ساعت بیداری مداوم 

منجر به کاهش چشمگیری در عملکرد می شود.
واکنش  اغلب در  بی خواب  افراد  می دهد  نشان  هم چنین  تحقیقات 
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با مشکل  انجام قضاوت های منطقی  و  به وضعیت های سریع التغییر 
مواجه می شوند. در شرایط زندگی واقعی، نتایج نهایی وخیم است و 
گفته می شود کمبود خواب عامل مهمی در ]وقوع[ تعدادی از فجایع 
جهانی از جمله ]فاجعءه[ اکسون والدز، چرنوبیل، ]حادثءه[ جزیرءه تری 

مایل و انفجار شاتل چلنجر بوده است.
کمبود خواب نه تنها تأثیر زیادی بر عملکرد شناختی بلکه بر سالمت 
به  منجر  که  خواب  آپنه  مانند  اختالالتی  دارد.  جسمی  و  عاطفی 
خواب آلودگی بیش از حد در طول روز می شود با استرس و فشارخون 
باال ارتباط دارد. تحقیقات هم چنین نشان داده است که امکان دارد 
بی خوابی احتمال خطر چاقی را افزایش بدهد، چون مواد شیمیایی و 
هورمون هایی که در کنترل اشتها و افزایش وزن نقشی کلیدی دارند، 

در طول خواب آزاد می شوند.

چیزی - 97 چه  به   1 پاراگراف  در  )این(   »it« کلمءه   
اشاره دارد؟

 تمرکز روی ناپلئون و فلورانس نایتینگل
 سر کردن با چهار ساعت ]خواب[ در شب

 دو سوم زندگی ما
 خوابیدن به طور کلی

سازمان دهی - 98 نحوءه  زیر  جمله های  از  کدام یک   
اطالعات موجود در متن را به بهترین شکل توصیف می کند؟

اطالعات  به  توجه  با  و سپس  می شود  مطرح  کلی  ادعای  یک   
جدید رد می شود.

 پیشنهادی مطرح می شود و فهرستی از دالیِل مؤیِد آن ارائه می شود.
 سؤالی پرسیده می شود و تالش می شود تا راه حلی ارائه شود.

 مشکلی ذکر می شود و علل آن مورد بحث قرار می گیرد.

کلمءه »miniscule« )ناچیز( در پاراگراف 2 از - 99  
نظر معنی نزدیک است به ......... . 

 نادر   پایه ای؛ ابتدایی 
 دقیق   بی اهمیت

احتمالی - 100 نتایج  عنوان  به  زیر  موارد  تمام  به   
بی خوابی اشاره شده است به جز ......... . 

 چاقی   از دست دادن اشتها
 قضاوت ضعیف   کاهش توانایی حافظه
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