
دبیرستان عالمه حلی تهرانموضوع 1.ادبیات فارسی 2

معنی درست واژه ها: زلّت : لغزش و خطا (ذلت: خواري، پستی)، مذموم: ناپسند، زشت (ضمیمه: پیوسته) 1. گزینه 2

 
گزینۀ 1 جواب صحیح است که با سایر گزینه ها تفاوتی آشکار دارد. 2. گزینه 1

در بیت پایه گفته است: نه به دنیا سِر تعظیم فرو می آورم و نه به عقبا {و} عشقی که در وجوِد ماست شگفتی آفرین 3. گزینه 3
است: وارستگی و پشِت پا زدن به هر چه غیر اوست ثمره ي عشِق راستیِن مرداِن مرد است. از بیت 3 نیز که می گوید هر چه خوب و

بد در زندگانی است پشِت پا خورده ي همِت عارف است، همین مفهوم دریافته می شود.
زیرا در این گزینه از نابود شدن شاهان و زیر خاك رفتن آنان سخن به میان نیامده، تنها شکوه پرویز بیان شده است. 4. گزینه 3

 
ینگرید به کتاب ادبیات فارسی 3.خاییدن به معنی جویدن است. 5. گزینه 4

این گزینه بر خالف سه گزینه ي دیگر به سر آمدن روزگار شوم و فرا رسیدن ایام خوش اشاره دارد. 6. گزینه 4
7. گزینه 4

 
انتقام، روزگار سیاه: عباس خلیلی (اثر دیگر: انسان و اسرار شب) 8. گزینه 4

 
ورق پاره هاي زندان، ساالري ها: بزرگ علوي (آثار دیگر: میرزا، چشم هایش، چمدان، نامه ها)

عبور، سرود رگبار: سید علی موسوي گرما رودي (آثار دیگر: دستچین، چمن الله، در سایه سار نخل والیت، خط خون، تا نا کجا)
پروین دختر ساسان، اصفهان نصف جهان: صادق هدایت (آثار دیگر: سه قطره ون، بوف کور، سگ ولگرد)

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

 
: کارنامه بلخ: سنایی غزنوي / دیدار صبح: طاهره صفار زاده گزینه ي 

 
: طنین در دلتا: طاهره صفارزاده / یادگار شب: مشفق کاظمی گزینه ي 

: رهگذر مهتاب: طاهره صفارزاده / جزیره سرگردانی: سیمین دانشور / پیاده آمده بودم: محمد کاظم کاظمی گزینه ي 

 
: رنج عاشقی و بی تفاوتی معشوق  مفهوم گزینه ي  9. گزینه 4

 
مفهوم مشترك بیت سوال و سایر گزینه ها: بی اعتباري جایگاه هاي ناطري

در گزینه ي   و   و   اشاره به عشق دارد که در ایام پیري سبب جوانی و طرب است ولی در بیت   شاعر خط روي 10. گزینه 2
خود را نشانی از سختی کشیدن هاي عمر دانسته است.

1
2
3

4

1342



دبیرستان عالمه حلی تهران

امالي درست واژه ها: بساط قربت  11. گزینه 1
در گزینه ي 1 هیچ گونه اشکال امالیی دیده نمی شود. در گزینه هاي دیگر (طیلسان، متبوع و نقض) غلط نوشته شده 12. گزینه 1

است.
وازه ها:براِي/ایجاد/ِ-/دلنشینی/و/شیرینی/در/هر/اثر/گویندگان/و/نویسندگان/شگردها/ِي/گوناگونی/دارند/16 13. گزینه 4

 
واژه/

ـَنده/ان/شگرد/ها/ِي/گون/ا/گون/ي/دار/ تکواژ ها:براِي/ایجاد/ِ-/دل/نشین/و/شیرین/ي/در/هر/اثر/گوي/ـنده/ان/و/نویس/

 
ـِند/(28 تکواژ)

در بیت  همۀ نقش هاي دستوري و اجزاي جمله در جاي مناسب خود قرار گرفته اند. اّما در سایر گزینه ها اجزاي جمله 14. گزینه 1

 
نامرتّب است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

است  شیوة بالغی  : گزینۀ 

:  شیوة بالغی گزینۀ 

گزینۀ  شیوة بالغی

سه جزئی با مسند - متّمم قیدي: احیاي زبان فارسی 15. گزینه 3

 
متّمم قیدي: احیاي زبان فارسی 

 
بررسی دیگر گزینه ها:

 
1) چهار جزئی با مفعول و مسند

 
دقت کنیم! « از نمایندگان سبک عراقی» ظاهري مانند متّمم دارد، اّما در جایگاه مسند قرار گرفته است.

2)«می توان نام برد» فعل غیر شخصی است که وجه مصدري نامیده می شود، یعنی نهاد مشخّصی ندارد، بلکه مانند مصدر، مفهوم عمل یا

 
حالتی را بدون اشاره به شخص و زمان آن بیان می کند.

عریضه: این گزینه، از اشتباهات غیر قابل چشم پوشی و فراموشی است و البته مثل بقیه ي اشتباهات کنکور، چنیدن فقره(!) سابقه هم
دارد! هیچ معلوم نیست که چنین جمله اي چرا باید به عنوان سوال«اجزاي جمله» مطرح شود. جمله اي که نه فعل درست و درمانی دارد

و نه نهاد مشّخصی، نه دانش آموز متّوجه ساختار جمله شده و نه طّراح.
4) سه جزئی با متّمم

متّمم قیدي

تنها فعِل این گزینه گذرا به مسند نیست. 16. گزینه 1

 
گروه بدلی «این نخلستان خاموش و پُر مهتاب»  17. گزینه 1

ـَ / هــ / تــ / ا / ب /  واج ـَ /پ/ ــُ/ ر/ م / ـ ـِ / خ / ا / م / و / ش/و / ــ ـِ / س / تـ / ا / ن / ــ ـَ / خ / ل / ــ / ء / ي / ن / ن / ــ
واژه هاي وندي: پوچی، دردي، آن ها، آنان، ظلمانی، حیوانی / واژه هاي مرّکب: خودبین / واژه هاي وندي - مرّکب: 18. گزینه 1

درون بینی، خودشناسی - کج اندیشان

 
الگوي نوع واژه به تفکیک گروه کلمات در سایر گزینه ها: 19. گزینه 1

 
گزینۀ دوم: دو گروه کلمه: صفت+اسم+صفت+صفت+اسم+اسم / اسم+اسم+ضمیر

گزینۀ سوم: چهار گروه کلمه: اسم+اسم / اسم+صفت+ضمیر / اسم+اسم / اسم+اسم

 
گزینۀ چهارم: سه گروه کلمه: اسم+اسم / اسم+اسم / اسم+اسم+ضمیر

چنان که درادبیات سوم آمده، حرف اضافۀ مناسب براي «عالقه مند» ، «به» است. البته گزینۀ اول هم نیاز به ویرایش 20. گزینه 4
دارد زیرا «متنوع» همان «گوناگون» می باشد و کنار هم قرارگرفتن این دو واژه کنار هم سبب «حشو» می شود ولی ویرایش گزینۀ چهارم

واجب تر به نظر می آید.
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فعل "لَم یؤسَّس" مفرد مذکر آمده در صورتی که باید به صورت مثنّاي مذکر و مطابق با المرکزاِن یعنی "لَم یؤسَّسا" 21. گزینه 3
می آمد. در سایر گزینه ها، جمله هاي مجهول، درست به کار رفته است.

بررسی سایر گزینه ها: 22. گزینه 3
: أصواِت (ص:أصواَت). گزینه ي  

:  موّظفان ال ئقاِن (ص: موّظفین الئقین) چون کاَن خبر است و باید منصوب باشد. گزینه ي  
: ذو (ص: ذي) چون مضاف الیه و مجرور است. گزینه ي 

23. گزینه 3 زیرا َقِلَقًه که حال مفرد و مؤنث است با الطفلۀ که فاعل است مطابقت دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها :

 
گزینه ي  : ضالّین با النّاس که مفعوٌل به است مطابقت دارد.

گزینه ي  :  نادمًا با ضمیر «ُه» که مفرد مذکر است مطابقت دارد که این ضمیر، مفعوٌل به است.
گزینه ي  :  مظلومیَن، حال جمع مذکر براي اخوان که صاحب حال است و اخوان مفعوٌل به است.

 
در گزینه چهارم الواحدة صفت براي اسم الید می باشد . 24. گزینه 4

 
در گزینه ي  اثَنین = مفعول است و موصوفی ندارد که صفت باشد.

 
در گزینه ي  نیز واحداً موصوف ندارد و در نقش مفعوٌل به است.

 
در گزینه ي  العاشرة مجرور به حرف جّر است و موصوف ندارد که صفت باشد.

صورت صحیح آن: ُدِعیَت (یا ُدِعیِت) إلي حفلة عرُس اُختي. زیرا زمانی که مفعوٌل به ضمیرمتصل باشد فعل مجهول به 25. گزینه 3
صیغه ي هم شماره ي آن به ضمیرمتصل مرفوع می آید َك = شماره ي    ُدعیَت شماره ي 

معدود  «خمسۀ» به صورت جمع و مجرور می آید لذا «نبّی» نادرست است. 26. گزینه 4
بررسی  سایر گزینه ها: 27. گزینه 4

- «أن یُخلق» مضارع هاي منصوب هستند. - «لن یُسرف» و در گزینه ي  - «أن َتْسَعوا» . در گزینه ي  در گزینه ي 
(ماداما یسقیان) با توجه به مؤنث بودن جمله ي ما قبل نادرست است و باید مثنّاي مؤنث غایب باشد و مادامتا تُسقیاِن 28. گزینه 1

 
باشند.

بررسی  سایر گزینه ها: 29. گزینه 1
- (لم نلتفت) جمله ي - (لم یستطع) جمله ي وصفیه براي (مسألۀ) و در گزینه ي  - (الجمیلۀ) صفت مفرد و در گزینه ي   در گزینه ي 

وصفیه براي (صورة) می باشد.
جائزَتیِن: مفعوٌل به و منصوب / اثَنتیِن: عدد دو و تابع معدود / طالباٍت فائزاٍت: معدود براي عدد سه.که باید جمع و 30. گزینه 4

مجرور باشد و فائزة صفت براي طالبۀ است که باید به صورت مونث باشد.
ـٍـ می گیرد  31. گزینه 3  «أیدی» اسم منقوص است و چون «ال» ندارد و همچنین مضاف نیست، بنابراین «ي» آن حذف می شود و 

 
  أیٍد

 
بررسی گزینه ها: 32. گزینه 3

 
: «معلّموهم» ← «معلّمیهم» (مضاف¬الیه و مجرور بالیاء) گزینه 

ترجمه: دانش¬آموزان هرگز نیکی معلّم¬هایشان را در طول زندگی فراموش نخواهند کرد!

 
: «الفلّاحاَت» ← «الفلّاحاِت» (مفعول به و منصوب بالکسره) گزینه 

ترجمه: کشاورزان را دیدم در حالی که هر روز به سوي کارهایشان می رفتند.

 
: «الوالدیِن»: مضاف الیه و مجرور بالیاء گزینه 

 
ترجمه: از آرزوهاي والدین موفقیت فرزندان در همه زمینه هاست!

 
: «الحاضرون» ← «الحاِضرین» (مضاف الیه و مجرور بالیاء) گزینه 

 
ترجمه: یکی از حاضران نسبت به بقیه حّضار در حضور (خود) تأخیر کرد!

فاعل فعل «لن أنسی» ضمیر مستتر «أنا» است و نائب فاعل فعل «ُجِرحُت» ضمیر بارز «ُت» است. 33. گزینه 2
ترجمه: هرگز آن عملیاتی را که در آن به شدت مجروح شدم، فراموش نخواهم کرد!

 
بررسی سایر گزینه ها:

: تُکتسب: نائب فاعله «تجارب». ترجمه: در مدرسه زندگی تجربه هاي باارزش و مفیدي به دست آورده می شود! گزینه ي 
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صفحه 2

 
: الیُعرف: نائب فاعله «من». ترجمه: کسی که به بیچارگان کمک می¬کند، شناخته نمی شود اگر مؤمن باشد! گزینه ي 

 
: تُعلَّم: نائب فاعله «طریقُه». ترجمه: در جلسه اي شرکت کردم که در آن راه حل مشکالت زندگی آموزش داده می شد! گزینه ي 
زیرا در گزینه ي  "القاضَی" اسم لیَت و منصوب با اعراب اصلی و در گزینه ي  "القاضَی" مفعوٌل به و منصوب با 34. گزینه 4

اعراب اصلی و در گزینه ي  "القاضی" اسم اِنَّ و منصوب با اعراب اصلی است در صورتی که در گزینه ي  " القاضی" مضاٌف الیه و

 
مجرور با اعراب تقدیري است.

زیرا "َینسی" مضارع ناقص و مختوم به حرف علّه است و فعل شرط است و باید مجزوم شود که جزم مضارع ناقص 35. گزینه 3
مختوم به علّه ، با حذف حرف علّه صورت می گیرد. یعنی  "َمن َینَس"

 
 از ادات شرط (جازمه)     مجزوم با حذف عله

« یکتسبوا » فعل متعدي است و قابلیت مجهول شدن را دارد. 36. گزینه 2

 
بررسی  سایر گزینه ها:

 
» : « تعّجبت » به معنی  «تعجب کردم»  الزم است و مجهول نمی شود.  گزینه ي «

 
» :  «یفرح»  به معنی  «خوشحال می شود» الزم است و مجهول نمی شود. گزینه ي «

» :  «یصبر»  به معنی  «صبر می کند»  و  «یقترب من» به معنی  «نزدیک می شود» الزم هستند و مجهول نمی شوند. گزینه ي «
صورت سوال می خواهد گزینه اي را انتخاب کنیم که فعل آن بتواند مجهول شود. باید توجه کرد تنها فعلی می تواند 37. گزینه 1

مجهول شود که متعدي باشد. پس ما گزینه ي  را انتخاب می کنیم که در آن فعل اَْکَمَل متعدي است و دین مفعول به است و در سایر

 
گزینه ها فعل متعدي وجود ندارد و فعل هاي موجود الزم هستند و مفعول به ندارند.

 
زیرا در این گزینه فعل «تعملَّن» جمع مؤنث است و نونش ضمیر فاعلی است. 38. گزینه 1

 
در گزینه  هاي دیگر به ترتیب فعل  هاي َتْجَتِهدیَن، یُسافران، َیْعَتِبُرون داراي نون اعراب هستند.

زیرا فعل در این گزینه یعنی «َتتَِّخ۫ذَن» جمع مؤنث و مبنی و فعل نهی است و محًال مجزوم. 39. گزینه 2

 
معناي عبارت: «نگیرید انسان دورو را دوست براي خودتان»

زیرا «شعوٌب» نکره و مرفوع است و جمله ي «ال تستسلم ...» که بعد از آن است، جمله ي وصفیه می باشد و به تبع آن 40. گزینه 2
محًال مرفوع است.
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زیرا امکان و موضع خودنمایی نفس قرار گرفتن بر سر دوراهی گناه و پاکی است که پیام آیه ي شریفه ي   و ما ابرُئ 41. گزینه 2
نفسي ان ّ النفس ألّمارة بالسوء االّما رحم ربّي...  حاکی از آن است.

زیرا جمله ي «اگر به دنیا بازگردید همان شیوه قبل را پیش می گیرید» در عالم  قیامت به  بدکاران معّذب به عقوبت که 42. گزینه 3
گویا  ولکن حقت کلمة العذاب علي الکافرین  می باشند، خطاب می شود.دوزخیان به خداوند می گویند پروردگارا شقائت بر ما چیره باشد
و ما مردمی گمراه بودیم ما را از این جا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم عمل صالح انجام می دهیم. به آن ها می گویند که اگر به دنیا

بازگردید همان شیوه ي قبل را پیش می گیرید.
کسانی که در همه حال یاد خدا می کنند و در آفرینش آسمان و زمین، تفکر می کنند و می گویند، پروردگارا این ها را 43. گزینه 2

بیهوده نیافریده اي، و این موضوع حکایت از هدف و غایت داشته که بدون آن مجموعه داراي شکل نظام شکل نمی گیرد. در این آیه ي

 
کریمه تدبیر حکمت آمیز خداوند را که هدف مندي است، نشان می دهد.

و به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یک دیگر بودید و 44. گزینه 4
او در میان دل هاي شما الفت ایجاد کرد تا به لطف او با یک دیگر برادر شوید.

زیرا سه گزینه ي دیگر مربوط به پیروي و اطاعت از خداوند بوده و گزینه ي «4» مربوط به محبت به خداست. پس با 45. گزینه 4

 
سایر گزینه ها متفاوت است.

ً زیرا این سخن امام خمینی (ره) مربوط است به برائت و تنفر از باطل و دشمنان خدا و آیه ي کریمه ي ال تَِجَد قوما 46. گزینه 4
یؤمنوَن با� ... نیز همین مفهوم را می رساند. یواّدون = واّد = محبت و عشق، حاّد = نفرت و بغض.

زیرا آیه ي معروف به«جلباب» علت پوشش را دو مورد ذکر کرده، یکی این که به عفاف شناخته شوند و دوم این که 47. گزینه 3
مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.

زیرا از آیه ي اَْم نَْجَعل الّذیَن ءآمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین في اآلرض ضرورت معاد در پرتو عدل الهی مستفاد می  48. گزینه 1
گردد.

معاد الزمه ي حکمت الهی بر ضرورت معاد داللت داشته و عقلی است، و میل به جاودانگی مانند همه امیال باید داراي ما 49. گزینه 3
به ازایی باشد و همین امر دلیل بر حکمت الهی است.

خداوند در آیات  و  سوره ي کهف، زیان کارترین مردم را معرفی می کند و می فرماید: «قل ھل ننبّئکم 50. گزینه 1
باالخسرین اعماالً الّذین ضّل سعیھم في الحیاة الّدنیا و ھم یحسبون انّھم یحسنون صنعاً اولئک کفروا بایات ربّھم و لقائھ فحبطت اعمالھم : بگو
آیا به شما خبر دهیم که زیان کارترین (مردم) در کارها چه کسانی هستند؟ کسانی که تالششان در زندگی دنیا گم و تباه شد درحالی که
می پندارند که بهترین عملکرد را دارند. آن ها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و دیدار او کافر شدند؛ از این رو اعمالشان تباه و

 
نابود شد﴾ بنابراین از دقت در ادامه ي آیه بدین سؤال پاسخ داد. 

قرآن کریم در آیه ي  سوره ي اعراف، سرنوشت کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش می کنند، چنین ترسیم می کند: الّذین
اتّخذوا دینھم لھواً و لعباً و غّرتھم الحیاة الّدنیا فالیوم ننساھم کما نسوا لقاء یومھم ھذا: آنان که دین خود را به سرگرمی و بازي گرفتند و

 
زندگی دنیا آنان را فریفت، پس امروز آنان را از یاد ببریم، همانطورکه آنان دیدار امروزشان را از یاد بردند.

خداوند در آیه ي  سوره ي ممتحنه می فرماید: قد کانت لکم اسوة حسنة في ابراھیم و الّذین معھ اذ قالوا انّا برءاء منکم و 51. گزینه 2
مّما تعبدون من دون هللا کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابداً حتّي تؤمنوا با� وحده : همانا که براي شما نمونه ي نیکویی بود

در ابراهیم و کسانی که با او بودند، در آن هنگام که به قوم خود گفتند: به حقیقت که ما از شما و از آنچه به جز خدا می پرستید، بیزاریم.
نسبت به شما کافرین و میان ما و شما، دشمنی و کینه تا ابد آشکار شده است تا آن زمان که به خداي یگانه ایمان بیاورید. از دقت در
معناي آیه، مفهوم تبري از بت پرستان و معبودانشان از عبارت انّا برءاء منکم و مّما تعبدون من دون هللابرداشت می شود و از توجه در

ادامه ي آن، تنها راه برطرف شدن خشم و دشمنی هاي ریشه دار براي الگوگیرندگان از حضرت ابراهیم (ع)، ایمان به خداي واحد است

 
که عبارت حتّي تؤمنوا با� وحده به آن اشاره دارد.

پیامد دوم دیدگاه الهیون نسبت به مرگ، نهراسیدن از مرگ و آمادگی براي فداکاري در راه خداست. خداپرستان 52. گزینه 3

 
حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند؛ از این رو، مرگ را ناگوار نمی دانند.

آیه ي شریفه ي «إِنِّي َرأَْیُت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا»، من در خواب دیدم که یازده ستاره (بر من سجده می کنند.) خواب 53. گزینه 1
حضرت یعقوب (ع) است و تعبیر کننده آن خود یوسف پیامبر بوده است. آیه ي شریفه ي «إِنِّي أََرانِي أَْحِمُل فَْوَق َرْأِسي ُخْبًز»، من در

خواب دیدم که بر روي سرم نان می برم خواب زندانی محکوم به مرگ عزیز مصر است و تعبیر کننده آن یوسف پیامبر (ع) بوده است.
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محدودیت عمر انسان، در دریافت پاداش اعمال، بیانگر ضرورت معاد بر اساس عدل الهی است. از آن جا که پاداش 54. گزینه 4
بسیاري از اعمال در این دنیا ممکن نیست و اگر جهان دیگري نباشد که افراد پاداش شایسته ي اعمالشان را دریافت کنند، بر نظام

عادالنه ي خداوند ایراد وارد می شود، عدل خدا ایجاب می کند که رستاخیزي باشد. چون هر انسانی میل به کماالت بی نهایت دارد، به
دنبال پایان ناپذیرها و افول ناشدنی هاست. این امر بیانگر ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی است.

قرآن کریم پیرامون «مبارزه با دشمنان خدا» از آثار محبت به خدا، از قول ابراهیم (ع) می فرماید: (  قد کانت لکم اُسوة 55. گزینه 1
حسنةٌ في ابراھیم و الّذین معھ : همانا که براي شما نمونه ي نیکویی بود در ابراهیم و کسانی که با او بودند) و ایشان و پیروان هم گام با او
را «اسوه حسنه: الگوي پسندیده براي پیروان پیامبر اسالم (ص) می داند، از آن جهت که دوستی خدا را با تنفر از ضد او یک جا دارند. به
همین جهت در ادامه می فرماید: ( اذ قالوا لِقومھم انّا بَرآُء منکم و مّما تَعبُدون من دون هللا : آن هنگام که به قوم خود گفتند: به حقیقت که

ما از شما بیزاریم و از آن چه که به جز خدا عبادت می کنید.)
حمِن ِمنک إِن ُکنَت تَقِیاَ» : و مریم گفت من از تو، به خداي رحمان پناه می برم آیه  سوره مریم: « قالت إنی أعوُذ بِالرَّ 56. گزینه 1

 
اگر پرهیزکاري . بیانگر عفاف حضرت مریم(س) است.

وقتی کافران در مرحله دوم قیامت از قبرها خارج می شوند می گویند: «قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد 57. گزینه 2
الرحمن و صدق المرسلون» (درس  سال دوم بخش اندیشه و تحقیق)

 
از آیه  ي شریفه  ي: 58. گزینه 3

 
) سوره  ي تغابن:  «یَُسبُِّح ِ�ّ ما فِی السَّماواِت َو ما فِی االَرِض» ، تسبیح نظام واحد جهانی مفهوم می  گردد.

) تغابن:  «َخلََق السَّماواِت َواالَرَض بِالَحقِّ و صورکم فاحسن صورکم وهللا المصیر»  جهان هم هدفمند و حکیمانه و هم به بهترین شکل
و در بهترین نظم آفریده شده و به سوي خداوند که کمال مطلق است در حرکت است، مفهوم می  گردد.

پس تمام عالم در عین هدفمندي در تسبیح خدا و به سوي او در حرکت است.

 
، اعراف: از دقت در آیه  ي شریفه  ي  59. گزینه 1

 
زِق» َم َزینَةَ هللاِ الَّتی اَخَرَج لِِعباِده َوالطَّیِّباِت ِمَن الرَّ «قُل َمن َحرَّ

 
بگو چه کسی حرام کرده زیورهایی را که خدا براي بندگانش پدید آورده و روزي  هاي پاکیزه را

نیا                        بگو این  ها براي کسانی است که ایمان دارند در زندگی دنیا  «قُل ِھَی لِلَّذیَن ءاَمنوا فِی الَحیاِة الدُّ

 
 خالَِصةً یَوَم القِیاَمِة                                                               و روز قیامت خاص آنان می  باشد.

ُل األیاِت لِقَوِم یَعلَموَن»                                این گونه آیات را به روشنی بیان می  کنیم براي کسانی که می  دانند.»  َکذلَِک نُفَصِّ

 
مفاهیم زیر دریافت می  گردد:

 
- خداوند، زینت  ها و نعمت هاي دنیایی را بر بندگانش حرام نکرده است.

- مؤمنان باید از روزي  هایی که از راه درست و پاك به دست آورده  اند، استفاده کنند.

 
- زینت  ها و روزي  هاي پاك در آخرت، اختصاص به مؤمنان دارد.

- دیدگاه متعادل اسالم، نسبت به بهره  وري از نعمت  هاي دنیایی و معنوي که یکی از مظاهر تمدن اسالمی است، مفهوم می  گردد.
کسی که روزه است و پیش از ظهر مسافرت می کند، با رسیدن به حد ترخص می تواند روزه اش را افطار کند ولی تا 60. گزینه 4

قبل از رسیدن باید روزه اش را نگه دارد.
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61. گزینه 2
معنی جمله: فقط زندگی در یک کشور که همیشه گرم و آفتابی است را تصور کن. چه خواهی کرد؟

بعد از فعل imagine فعل همراه با ing به کار می رود.
62. گزینه 1

 
معنی جمله:  دکترها ملزم هستند بیماري هاي جدي خاص را گزارش کنند.

)  برداشتن،  منع کردن )  آزاد کردن                        )  اشاره کردن به                       )  ملزم کردن                  
63. گزینه 3

 
معنی جمله: انتظار عمومی مردم بر این بود که او در بازي برنده خواهد شد.

)  نتیجه )  انتظار                          )  اتحادیه                    )  تناسب،  نسبت                   
64. گزینه 1

constantly به معنی به طور دائم عبارتست از continuously مترادف
65. گزینه 4

معنی جمله : من همیشه قبل از امتحان به طور تعجب آوري احساس آرامش می کنم بدون اینکه هیچ نوع فشار روحی احساس کنم.
)  با آرامش )  نا امید                    )  گیج کننده                      )  شوکه                   

معنی جمله: عملکرد کاري او انتظارات کارفرمایش را برآورده نکرد. 66. گزینه 2

 
)  موقعیت  )  ویژگی                           )  انتظار                       )  مقدار                  

 
معنی جمله: شما مجبورید یاد بگیرید که چگونه از عهده مشکالت در این کار بربیاید. 67. گزینه 1

)  شامل شدن  )  آموزش دادن                            )  شامل بودن                         )  از عهده برآمدن                          
معنی جمله: دولت باید افراد را تشویق کند تا با یکدیگر در استفاده از چیزها بطور مکرر رقابت داشته باشند. 68. گزینه 2

) مبارزه ) مشاهده                              ) رقابت                          ) شکار                      
69. گزینه 3

 
معنی جمله: من نامه ي را که بعداً می خواستم بنویسم را ابتدا در ذهنم نگارش کردم.

)  از لحاظ جسمی ) از لحاظ روحی، ذهنی                ) به طور ذهنی،  از لحاظ ذهنی               ) به طور مرکزي              
70. گزینه 2

 
معنی جمله: پلیس در جستجوي مردي است که یک ماشین را دزدیده است.

) انجام دادن تحقیق در مورد چیزي ) مراقبت کردن                 ) جستجو کردن                ) اقدام کردن              
71. گزینه 3

فعل invite (دعوت کردن) متعدي بوده و بعد از نقطه چین مفعول بکار نرفته است بنابراین ساختار مجهول پیدا می کند و با توجه به
مفهوم جمله که به زمان گذشته اشاره دارد گزینه ي  پاسخ صحیح تست می باشد.

72. گزینه 2
معنی جمله: چگونه توانستی بفهمی آنچه او گفت درست نیست؟  «شانسی»

) ترك کردن ) برداشتن                          ) فهمیدن                     ) بیرون زدن           
73. گزینه 1

 
معنی جمله: مقاله ي او درباره ي بحثی در روش هاي استفاده شده در تحقیق می باشد. 

) مشاهده ) رقابت                   ) دستورالعمل، آموزش                   ) بحث و گفتگو                  
74. گزینه 3

 معنی جمله: می خواهم یک پاسخ فوري به پیشنهادم داشته باشم.
) قبلی ) فوري      ) انعکاس یافته        ) آرام        

75. گزینه 1
 معنی جمله: او سریع می دوید، به همین دلیل است که اکنون به سختی نفس میکشد. 

) به طورمناسب ) به طور خاص           ) به شدت           ) به سختی          
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صفحه 2

 
توضیح گرامري: بعد از کلمات پرسشی در وسط جمله ابتدا فاعل میآید. 76. گزینه 2

77. گزینه 3 معنی جمله: توافق عمومی اجزاي مختلف چیزي که ساخته می شود، مثل ساختمان، کتاب، ماشین و غیره طرح نامیده

 
می شود.

) کاتالوگ ) طراحی - طرح                    ) پروژه                    ) اساس                 

 
78. گزینه 4 معنی جمله: رئیس جمهور کامًال از پبشرفت هاي اخیر مطلع شده است. 

) اطالع دادن ) آزاد کردن                         )  حرکت کششی انجام دادن                       ) مقایسه کردن با                       
79. گزینه 1

 
 ترتیب صفات ازچپ به راست:

 
رنگ + اندازه + کیفیت  

 
بعد از کلمه ي پرسشی در وسط جمله ابتدا فاعل می آید.  80. گزینه 3

......  +   + wh words   جمله

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