
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی ریاضی - 10812

ام اس بوك

در کدام ابیات به مفاهیم محوري ادبیات انقالب اسالمی اشاره شده است؟ - 1

 یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه  الف ) ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه  ب ) شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

اي محسن شهید من اي حسن بی  گناه  ج ) حسن شهادت از همه حسنی فراتر است

 از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه  د ) دارد اسارت تو به زینب اشارتی

الف - ج ج - د ب - ج الف - د 

کلمات «تعظیم، زخمی، ضروري، وجود» معنی و مفهوم کدام گروه از واژه ها هستند؟ - 2

عظیم – جریح – الزم – هستی نماز – خسته – فرض – وجه تکریم – افگار – چاره  سازي – جوهر احترام – مجروح – ضرورت – ذات

در کدام گزینه دو غلط امالیی دیده می شود؟ - 3

 دلبر شادي فزاي و مهوش غمکاره را  کو کسی کز من بگوید ماه بی اشباح را

 به خاك ما گذري کن که خون مات حالل  قتیل عشق تو شد حافظ قریب ولی

 از بهر آتشین گذرد نی سوار عشق  این جا مدار کارگذاري به همّت است

 ز بند خویش به این تازیانه بیرون آي  سفیر مرغ سحر تازیانۀ شوق است

نقش کلمات مشخص شده در کدام گزینه درست است؟ - 4

 آورده مرگ  گرم به آغوش تو پناه»  «لبریز زندگی است نفس هاي آخرت

نهاد - مسند - مفعول - صفت مسند - نهاد - نهاد - قید نهاد - مسند - نهاد - صفت مسند - مسند - نهاد - قید

در عبارت زیر به ترتیب چند «واو» عطف و چند «واو» ربط دیده می شود؟ - 5

«تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که به هر بهار سراپا شکوفه باشی و پاي تا سر گل و با هر تابستان از

میوه هاي شیرین و سایه دلپذیر، خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پاي فرسودگان آفتاب زده را نوازشگري درمان بخش دردها.»

چهار - سه دو - چهار سه - چهار سه - سه

منظومۀ زیر با کدام گزینه نزدیکی و تناسب دارد؟ - 6

«سورت سرماي دي بیدادها می کرد / و چه سرمایی! چه سرمایی! / باد برف و سوز وحشتناك»

 خلق آزرده از این ظلم و ستم، بیدادي  هرکس از ره برسد طرح ستم می ریزد

 که بر نیزه ها گردد افسرده دست  زمستان و سرما به پیش اندرست

 ز سرما همی لب به دندان فسرد  یکی ابر تند اندر آمد چو گرد

 هیزم دریغت آید هیزم به است یا تن  سرما چوگشت سرکش هیزم بنه در آتش

آرایه هاي رباعی زیر در کدام گزینه درست است؟ - 7

 با زخم نشان سرفرازي نگرفت  « کس چون تو طریق پاك بازي نگرفت

 حیثیت مرگ را به بازي نگرفت »  زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت

تشبیه - تشخیص - جناس - مجاز کنایه - تناسب - مجاز - جناس تشبیه - کنایه - مجاز - ایهام تشبیه - کنایه - تشخیص - تناسب
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از کدام بیت، مفهوم بیت زیر استنباط می شود؟ - 8

قطرة باران ما گوهر یکدانه شد» «گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت

نور بینش همچو شمع از چشم گریان یافتم گریۀ دل هاي شب آیینه ام را صاف کرد

که هر مژگان او در عالم دیگر کند بازي مرا چون اشک هر سو می دواند چشم پرکاري

تاك را در گریه کردن عقده از دل وا نشد گریۀ مستانه نگشود از رگ جانم گره

کجا دیدي که بی آتش کسی را بوي عود آید بسوز اي دل که تا خامی نیاید بوي دل از تو

معنیِ چند واژه «غلط» است؟ - 9

(زخمه: زرد)  عقرب  (جرّاره:  بردن)  باال  (اسرا:  قوي هیکل)  شتر  (هیون:  پادشاه)  (کی:  وحشی)  پستۀ  (بَن:  عبرت آموزي)  (تعبیر:  زودگذر)  (مستعجل: 

ضربه زننده) (سعد: خوشبختی)

پنج چهار سه دو

کدام مفهوم از بیت زیر دریافت نمی شود؟ - 10

 یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه »  « ترسم تو (شهید) را  ببیند و شرمندگی کشد

نقص  زیبایی یوسف در مقابل شهید جلوه گري و خود نمایی حضرت یوسف زیبایی شهید  زیبایی یوسف

کدام بیت با مفهوم بیت زیر تقابل دارد؟ - 11

 من می روم سوي دریا جاي قرار من و تو»  «چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم

 رخت خود باز برآنم که همان جا فکنم  جان که از عالم علوي است یقین می دانم

 اگر پر لولوي گویا کسی دیده است دریایی  یکی دریاست این عالم پر از لولوي گوینده

 چون تختگاه عالم جان متکاي توست  بر فرش خاك تکیه زدن شرط عقل نیست

 برتر از چرخ برین منزل و مأواي من است گرچه در عالم خاك است مقامم لیکن

در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟ - 12

 پر از گلشن و باغ و پالیز بود  جهان چون بهشتی دالویز بود

 نگیرد قدر باز اندر نشیمن  نگردد مرد مردم جز به قربت

 بربط ز کجا نالد بی زخمۀ زخم آور  چون بربط شد مؤمن در ناله و در زاري

 چون صورت اگر به قاش زین چسبیده  از اسب به رنگ سایه افتد به زمین

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند ؟ - 13

مهر(مهربانی)- محض(تمام)-  کانون(محفل)-  کننده)-  نقال(نقل  همگنان(کوشش)-  پناه(پناهگاه)-  سر  سورت(فریاد)-  خوان(مرحله)-  آبله(تاول)- 

عیار(ابزار سنجش)

1234

آرایه هاي منظومۀ زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ - 14

«گرد بر گردش به کردار صدف برگرد مروارید / پاي تا سر گوش»

تشبیه - حس آمیزي - واج آرایی - تضاد واج آرایی - تشبیه - کنایه

تناسب - تشبیه - استعاره - حس آمیزي مجاز - واج آرایی - کنایه - تناسب

آرایه مقابل کدام بیت نادرست  آمده است؟ - 15

 نظامی می شوم در قصر شیرین (ایهام تناسب)  نه در شیراز و نه در شهر گنجه

 حیثیت مرگ را به بازي نگرفت(کنایه)  زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت

 از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه(جناس)  دارد اسارت تو به زینب اشارتی

 که دوستی و ارادت هزار چندان است(تشبیه)  هزار سختی اگر بر من آید آسان است

2

1
0

8
1

2
 -

ی 
ض

ی ریا
وم

م
ع

ام اس بوك





رابطه معنایی بین جفت واژه ها در کدام گزینه همگی «تضمن» است؟ - 16

طلوع و دمیدن – جنون و دیوانگی – بدو و ختم – نماز و تعظیم میوه و سیب – تیر و سالح – باره و سمند – خورشید و منظومه شمسی

اعمی و بصیر – زخم و مرهم – طواف و کعبه – جام و شراب کرند و کهر – سیمینه و زرینه – تار و تنبور – دوك و کالف

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسید. - 17

«هفت خوان را زاد سرو مرو / یا به قولی ماخ ساالر آن گرامی مرد / آن هریوة خوب و پاك آیین روایت کرد / خوان هشتم را من روایت می کنم اکنون، من

که نامم ماث»

نهاد - صفت - معطوف - مسند نهاد - صفت - صفت - مسند مفعول - نهاد - صفت - مضاف الیه نهاد - بدل - معطوف - مسند

در کدام گزینه «تشبیه» دیده نمی شود؟ - 18

صداي شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پیچید

مرد نقال از صدایش ضجه می بارید و نگاهش مثل خنجر بود

آن که هرگز - چون کلید گنج مروارید، گم نمی شد از لبش لبخند

 مردِ مرستان در تگ تاریک چاه پهناور، گم بود  آري اکنون شیر ایران شهر، تهمتن... کوهِ کوهان

یکی از آرایه هاي مقابل کدام گزینه نادرست  آمده است؟ - 19

اي مسلم شرف به کجا می  کنی نگاه ← (تلمیح-استعاره) از دور می رسد آیا کدام پیک

 از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه ← (تناسب - کنایه)  دارد اسارت تو به زینب اشارتی

 اي محسن شهید من اي حُسن بی  گناه ← (مجاز-استعاره)  حسن شهادت از همه حسنی فراتر است

آورده مرگ گرم در آغوش تو پناه ← (پارادوکس - تشخیص) لبریز زندگی است نفس هاي آخرت

کدام کلمه با کلمات دیگر هم معنی نیست؟     - 20

(آزمایشی سنجش – 76)

مشرعه منتشا عصا تعلیمی

در دستگاه معرفتی قرآن کریم و دین اسالم ستم بر خویش به چه معناست و انقالب بر علیه آن چگونه محقق می شود؟ - 21

انجام گناه و سرپیچی از فرمان هاي خدا - پیروي از عقل و قیام علیه تمایالت ناپسند

آسیب رساندن به خود، بدون توجه به مالکیت خدا - بازگشت فطرت و جبران گذشته

انجام گناه و سرپیچی از فرمان هاي خدا - بازگشت فطرت و جبران گذشته

آسیب رساندن به خود، بدون توجه به مالکیت خدا - پیروي از عقل و قیام علیه تمایالت ناپسند

کدام قضاوت صحیح است نسبت به کسی که در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد، کاش این کار را نمی کردم، چرا به - 22

فرمان خدا بی توجهی کردم»؟

از آنجایی که چنین انسانی قلباً توبه نکرده پس توبه اش مقبول نیست. توبه براي چنین شخصیتی انجام شده است و گناه او بخشیده می شود.

چنین انسانی واقعاً در دل «استغفراهللا» را نگفته است و ذکر زبانی کافی نیست. توبه انجام شده است اما باید براي بخشیده شدن آن گام هاي بعدي را بردارد.

مقصود از عبارت « مَنافِعُ لِلنّاسِ » در آیۀ « یسئَلُونَک عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِمَا... » کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ - 23

منافعی که خداي متعال در ترك قمار کردن و شراب خوردن قرار داده است.

منافعی که دین داري و توجه به محرمات الهی براي حرکت به سوي کمال در پی دارد. 

منافع احتمالی که در قمار و شراب می تواند مد نظر انسان قرار گیرد.

منافع بیشتر توجه به دین داري در برابر مبادرت به هوس هاي دنیایی.
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طلیعۀ  آیه اي که خداوند در آن به غلبه زیان شراب و قمار بر نفع این دو مورد اشاره دارد، چه نکته اي را نشان می دهد؟ - 24

نشان دهنده ي این است که پذیرش حرمت شراب و قمار براي مردم آسان بوده است.

نشان  می دهد که شراب خواري و قماربازي بین مردم آن زمان رواج چندانی نداشته است.

مبین این است که کنار گذاشتن شراب و قمار براي اعراب آن زمان کار ساده اي نبوده است.

مبین این است که مردم از این دو عمل خسته شده و از پیامبر درخواست حرمتش را داشتند. 

»  را بیان نموده است؟ کدام مورد، مفهوم عبارت  «قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَۀِ اهللاِ - 25

 هر دو عالم  پر ز نور و دیده  نابینا چه  سود  مهر رخسار تو می تابد ز ذرّات  جهان 

تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم  چند آید این خیال و رود در سراي دل

 گر کافر و گبر و بت پرستی، بازآ  بازآ بازآ، هر آن چه هستی بازآ 

 توحید محض کز همه رو در خدا کنیم  روي از خدا به هر که کنی شرك خالص است

خداوند در مورد کدام دو گناه فرموده اند:  «قل فیهما اثم کبیر و منافع للّناس و اثمهما اکبر من نفعهما» ؟ - 26

شراب و قمار شراب و زنا قمار و زنا زنا و غیبت

علیت حرمت موسیقی لهوي کدام است و تولید و توزیع و تبلیغ فیلم ها و لوح هاي فشرده و...، به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با - 27

تهاجم فرهنگی و  ابتذال فرهنگی در بردارنده چه حکمی است؟

تحریک کننده و تقویت کننده بی بندوباري و شهوت-واجبات کفایی تحریک کننده و تقویت کننده بی بندوباري و شهوت-مستحب

از امور زیان آور روحی و اجتماعی-مستحب از امور زیان آور روحی و اجتماعی-واجبات کفایی

براي مصونیت دائمی خانواده از تند باد تزلزل، باید در مقابل کدام دستور الهی گردن نهاد و این فرمانبرداري براي انسان، چه سود دیگري می رساند؟ - 28

 «ال تعبدوا الشیطان» -فراهم کردن زمینه اي براي آگاهی دیگران نسبت به اسالم «ال تعبدوا الشیطان» - به خطر نیفتادن سالمت جسمی و روحی انسان

 «وال تقربوا الزنی» - به خطر نیفتادن  سالمت جسمی و روحی انسان «وال تقربوا الزنی» فراهم کردن زمینه اي براي آگاهی دیگران نسبت به اسالم

گناه به  باعث عادت جوان  و کدام حیلۀ شیطان  است  توبه  دربارة  مورد  مؤید کدام  است»  کافی  پشیمانی  توبه کردن  «براي  که  (ع)  باقر  امام  فرمودة  - 29

می گردد، به طوري که ممکن است ترك آن برایش سخت گردد؟

توبه و پاکی- امروز و فردا کردن توبه توبه و پاکی- گام به گام و آهسته به سمت گناه کشاندن

حقیقت توبه- گام به گام و آهسته به سمت گناه کشاندن حقیقت توبه- امروز و فردا کردن توبه

چه عاملی تشدید کنندة فاصلۀ طبقاتی است که بی اعتمادي عمومی مردم را به دنبال دارد و براي پیشگیري از آن، دولت مردان باید کدام هدف را در - 30

صدر برنامه هاي اقتصادي کشور قرار دهند؟

اشرافی گري و تجمل گرایی مسئولین-عدم تسلط و نفوذ بیگانگان اشرافی گري و تجمل گرایی مسئولین- حرکت به سوي عدالت و قسط

وابستگی اقتصادي به کشورهاي استعمارگر- حرکت به سوي عدالت و قسط وابستگی اقتصادي به کشورهاي استعمارگر- عدم تسلط و نفوذ بیگانگان

«شرط بندي در بازي ها و ورزش هاي معمولی» و «ضرورت یافتن ورزش ها و بازي هاي ورزشی براي دور شدن جامعه از فساد» به ترتیب داراي چه حکمی - 31

است؟

حرام- واجب کفایی حرام- واجب عینی جایز- واجب عینی جایز- واجب کفایی

نتیجه و بازتاب اعتماد به غیر خداوند یا عمل بر اساس خواسته هاي دل و یا تقلید از دیگران در کدام عبارت قرآنی مشهود است و تعبیر قرآنی «اثم - 32

کبیر» براي کدام گناه کبیره به کار رفته است؟

 «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - قمار «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - زنا

 «واهللا ال یهدي القوم الظالمین» - زنا «واهللا ال یهدي القوم الظالمین» - قمار
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ظرف زمان توبه کدام است و  کدام حیله شیطان بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود؟ - 33

تمام عمر- امروز و فردا کردن توبه دوره جوانی-مأیوس کردن از رحمت الهی

دوره جوانی- امروز و فردا کردن توبه تمام عمر- مأیوس کردن از رحمت الهی

در بیان قرآن کریم، خداوند متعال چه کسانی را در جوار رحمت و فضل خویش در می آورد و چه پیامدي براي آنان خواهد داشت؟ - 34

«عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ»- «وَیَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا» «عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ»- «إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا»

«فاما الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ»- «إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا» «فاما الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ»- «وَیَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا»

حیله ..................  شیطان، بیشتر براي سوق دادن جوانان به گناه مورد استفاده قرار می گیرد و بازگشت بندة گناهکار موجب می شود، خداوند نیز به - 35

سوي او باز گردد و  ..................  و .................. .

تسویف- او را از امداد خاص خود بهره  مند کند- به بهشت راهنمایی کند.

مأیوس کردن- درهاي رحمتش را بر روي او بگشاید- آرامش را به قلب او باز گرداند.

تسویف- درهاي رحمتش را بر روي او بگشاید- آرامش را به قلب او باز گرداند.

مأیوس کردن- او را از امداد خاص خود بهره مند کند- به بهشت راهنمایی کند.

خداوند در قرآن کریم دربارة چه موضوعی می فرماید: « خدا می داند و شما نمی دانید»؟ - 36

اسالم در هر دوره و زمان قابل اجرا است.

فرهنگ و تمدن امروزي بشر بر اساس دستورات الهی شکل نگرفته و بسیاري از عادت ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است.

خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم.

گاهی ما حکمت برخی از دستورات خداوند را می دانیم و گاه از آنها مطلع نیستیم.

در چه صورتی لطف و مهربانی خداوند مشمول فرد تائب جبران کننده معاصی خود می شود؟ حقیقت توبه چیست؟ - 37

تالش حداکثري توبه کار - پشیمانی قلبی از گناه تالش حداکثري توبه کار - تصمیم بر عدم  تکرار گناه

به جا آوردن قضاي عبادات ترك شده - تصمیم بر عدم  تکرار گناه به جا آوردن قضاي عبادات ترك شده - پشیمانی قلبی از گناه

نسنجیدن بایدها و نبایدهاي الهی با قوانین بشري معلول چیست؟ و با توجه به علم الهی، اینکه یک گناه مانعی بزرگ بر سر راه سعادت و نعمت هاي - 38

ابدي است، پاسخ کدام گره اعتقادي است؟

زندگی دینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتماد پیش روي هر انسان فکور است - چرا در اسالم این قدر منع و حرام کردن رایج است؟

زندگی دینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتماد پیش روي هر انسان فکور است - چرا خداوند براي فالن گناه چنین مجازاتی قرار داده است؟

قوانین دین اسالم زندگی سالم دنیا و نیک بختی آخرت را تضمین می کند - چرا خداوند براي فالن گناه چنین مجازاتی قرار داده است؟

قوانین دین اسالم زندگی سالم دنیا و نیک بختی آخرت را تضمین می کند - چرا در اسالم این قدر منع و حرام کردن رایج است؟

و اندیشه هاي کفرآمیز  با  مقابله  و  اسالمی  و معارف  اشاعۀ فرهنگ  منظور  به  اجتماعی در فضاي مجازي  اینترنتی و شبکه هاي  پایگاه هاي  ایجاد  حکم  - 39

ابتذال اخالقی چیست؟

واجب کفایی واجب عینی مستحب در مواردي واجب کفایی مستحب در مواردي واجب عینی

توبۀ حقیقی در کدام حدیث شریف به درستی تبیین شده است؟ نتیجۀ توابین و تکرار واقعی آن در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟ - 40

توبه دل ها را پاك می کند و گناهان را می شوید- لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَۀِ اللَّهِ  توبه دل ها را پاك می کند و گناهان را می شوید- یُحِبُّ المُتَطَهِّرینَ

براي توبه کردن پشیمانی کافی است- یُحِبُّ المُتَطَهِّرینَ براي توبه کردن پشیمانی کافی است- لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَۀِ اللَّهِ 

- عَیّن الصحیح فی اسلوب االستثناء: 41

 حاجاتی ال یقضیها إلّا کرمَک! ال ینجح النّاس إلّا المُجتهدین منهم. اُعلنت نتائج المسابقات إلّا واحدةٌ منها. ما شاهدت فی المجلس إلّا جماعتان
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 ! - عیّن المستثنی منه محذوفاً 42

 ما کان المدیر قد قبل جمیع الموظفین إلّا واحداً منهم!  ال یثور ضدّ الظلم و الظالمین فی العالم إلّا المؤمنون! 

   لم یتأمّل أغلب الناس حول خلقتهم إلّا العقالء منهم!    ما راقبت االُمّ أعمال أوالدها الیوم إلّآ لعبهم الکثیر! 

- عیِّن األصحّ و األدقّ فی الجواب للتّعریب:  43

«وقتی فقط بر دیگري اعتماد کنی هیچگاه کار مهمّی براي زندگی خود نخواهی کرد!»

 ! حینما ال تعتمد إلّا غیر نفسک فال تعمل عمالً هامّاً لحیاتک أبداً  لمّا تعتمد علی غیرك فقط لن تعمل شیئاً مهمّاً للحیاة بنفسک! 

حین اعتمادك علی غیر نفسک فقط فال تعمل شیئاً هامّاً لحیاة نفسک!   ! عندما ال تعتمد إلّا علی غیرك لن تعمل عمالً مهمّاً لحیاتک أبداً

- عَیّن التّرجمه الصَّحیحۀ:  44

 «وُلدَ و نَشأَ العقّاد فی مُحافظۀ أَسوان و قد تَعَلّم االنجلیزیه مِنَ السُیّاح الذینَ کانوا یأتون إلی مصر لزیارة اآلثار التأریخیّه.»

عقاد در استان أسوان متولد شد و رشد کرد و توانست انگلیسی را از گردشگرانی که به مصر می آمدند یاد بگیرد.

عقاد در استان أسوان به دنیا آمد و بزرگ شد و انگلیسی را از گردشگري که براي دیدن آثار تاریخی آمده بود، یاد گرفت.

عقاد در استان أسوان به دنیا آمد و رشد کرد و انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار تاریخی به مصر می آمدند یاد گرفته است.
عقاد در استانِ أسوان که در آن انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار تاریخی آمده بودند، یاد می گرفت، به دنیا آمد.

- ما هِیَ التّرجمۀُ الصَّحیحۀُ؟  45

  «أَعتقد أَنَّ الفکرَةَ الواحِدَةَ إذا طَرَحَها أَلف کاتِبٍ، أَصبَحَت أَلفَ فِکرَةٍ.»

معتقدم که یک ایده را اگر هزار نویسنده مطرح کنند، تبدیل به هزار ایده می شود.

اعتقاد داشته ام که هر ایده اي که هزار نویسنده آن را طرح کنند؛ به هزار ایده تبدیل می شود.
اعتقاد دارم که تنها یک فکر که توسط هزار نویسنده مطرح می شود، تبدیل به هزاران ایده می شود.

اعتقادم بر این است که یک ایده اگر توسط هزار نویسنده مطرح شود، به هزاران ایده مبدل می شود.

-ما هُوَ التّرتیبُ الصَّحیحُ للکلمات لتشکیل عبارةٍ صَحیحۀٍ؟  46

 «الطّالبُ، جمیعُهم، حَضَرَ، إلّا، طالبَینِ، فی، اإلِمتحان، إثنینِ، صالة»

اَلطّالبُ حَضَرَ فی صالۀ اإلمتحان جمیعهُم إلّا إثنینِ طالبَینِ.  حَضَرَ الطُلّابُ جمیعُهم فی صالۀِ اإلمتحانِ إلّا طالبَیْنِ إثنینِ. 

حَضَرَ الطُالّب فی صالۀ اإلمتحانِ جمیعهم إلّا إثنینِ طالبَینِ.  حَضَرَ الطُلّابُ إلّا طالبَینِ إثنینِ جمیعُهم فی صالۀِ اإلمتحانِ. 

-عَیّنِ العبارة الّتی فیها أسلوبُ االِستِثناء: 47

رَأیتُ جمیعَ زُمالئی فی حَفلَۀِ التَخَرّجِ إلّا زمیالً واحِداً.  هذا األمر ال یُدرِکهُ أَحَدٌ حَتّی أنتَ. 

لی معلوماتٌ عَن ذلک المشروع ال یَعرِفُهُ شخصٌ آخَرُ.  ال تکذِبْ أبداً و إلّا تُحتَقَر عندَ النّاسِ. 

- عیّن ما فیه «الحصر»: 48

 لم نشاهد األفالم من التلفاز إلّا ما یُفیدنا منها!  ما صعدنا إلی الجبال المرتفعۀ إلّا األقویاء منّا! 

 ما أتذکّر من أیّام طفولتی إلّا قصص أبی الجمیلۀ!  لم تبلع األسماك صغارَها فی هذا الفلم إلّا سمکۀ واحدة! 

-عیِّن األصَحّ واألدَقّ فی الترجمۀ: 49

«کان هذا المُفکرِّ الیري الجمال إالَ الحرّیۀ و لهذا لم نُشاهِد فی حیاته إلّا النّشاط»

این اندیشمند زیبایی را فقط آزادي می دید و براي همین در زندگی اش فقط فعالیت را دیدیم.

این متفکّر زیبایی را نمی بیند مگر آزادي و به همین خاطر در زندگانی او نمی بینیم مگر فعالیت را.

این متفکّر زیبایی را فقط آزادي می بیند بنابراین در زندگانی اش جز فعالیت دیده نمی شود.

این اندیشمند نمی دید زیبایی را جز آزادي و براي همین در زندگی او ندیده بودیم به جز فعالیت.
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-عیِّن ما لم یُذکر فیه المستثنی منه: 50

لم یحضر أصدقائی فی الحفل إلّا ثالثۀ منهم!   ! تُحافظ طالباتُ مدرستنا علی النّظم إلّا واحدة منهنّ

یَهتمّ مواطنونا بنظافۀ البیئۀ إلّا قلیالً منهم!  ال یُربّی أبی فی مزرعته إلّا الطّیور األهلیّۀ! 

-عیِّن ما فیه (المستثنی منه): 51

ال یُسأل االنسانُ إلّا عن عمله.  و إذْ قُلنا للمالئکۀ اُسجدوا آلدم فسجدوا إلّا ابلیس. 

ال ترجو إلّا ربّک و ال تخَفْ إلّا ذنبک.  الرّعیۀ الیصلحها إلّا العدلُ. 

-يّ عبارةٍ ماحُذِفَ فیها المستثنی منه؟ 52

کلّ شیءٍ یرخص إذا کثُرَ إلّا األدب.  ال یقول الحقَّ إلّا المؤمنُ. 

لقد انزلنا آیات بیّنات و ما یکفر بها إلّا الفاسقونَ.  رُبَّ صائمٍ لیس له من صیام إلّا الجوعَ و العطشَ. 

-عَیِّن العبارة الّتی فیها الحصر: 53

ما کان لِعَمّی عِندَ الوَفاةِ أموالٌ إلّا بَیْتاً صغیراً.  ال یُسْمَعُ فِی الْغابَۀِ صَوتٌ إلّا صَوتَ الطّیور. 

ال تُکْتَسَبُ الحُریَّۀُ إلّا بالدیمقراطیّۀ.  لَمْ یُشارِكْ فِی مُسابقۀ کرة القدم أَحَدٌ إلّا طالباً واحِداً. 

-عیِّن المستثنی منه مذکوراً: 54

ال تطلب من النّاس حاجۀ إلّا قدر استطاعتهم!   ! لَم تکن هذه القضیّۀ إلّا سرّاً غامضاً

ما أنشد الشاعر إلّا قصیدة رائعۀ فی مدح الرّسول (ص)!  لَم یتذوّق فی الدّنیا المرّ و الحلو إلّا من یجتنب الخمول! 

-عیِّن عبارة لَیس فیها توصیفٌ للنّکرة: 55

کلّ عین باکیۀ إلّا عین غضّت عن محارم اهللا!  هناك طائر یبنی عشّه فوق جبال مرتفعۀ! 

أنا واثق أنّ کلّ کاتب قد وصف نابلئون بأوصاف مختلفۀ!  رُبّ کتاب یتصفّحه قارئۀ فیؤثّر نفسه! 

-عیِّن مستثنی و مستثنی منه إسمی فاعل: 56

 ! حَضَر الطلّاب فی قاعۀ المدرسۀ إلّا حامِداً اِستشیروا النّاس فی أُمورکم إلّا الجاهلین! 

 ! تنجح التّملیذات فی اإلمتحان إلّا المُتکاسالت منهنّ وقف الجنود کلّهم أمام القائد إلّا واحداً منهم! 

-عیِّن المستثنی منه لیس محذوفاً: 57

ما شاهدت هناك إلّا جماعتین من النّاس  ال تطلبوا من اهللا فی الحیاةِ إلّا الخیرات  ما ساعدتنی فی المدرسۀ إلّا المعلّمات.  لَمْ یُصَفِّق الحُضّار إلّا جماعۀ منهم. 

-عیِّن أُسلوب االستثناء؛ 58

المؤمنون ال یخافون إلّا ربّهم الّذي خلقهم.  ال یسرّنی هذه االیّام إلّا خبر نجاحک فی الجامعۀ. 

تنجح الطالبات فی اإلمتحان إلّا واحدة منهنّ.  لن ینجح فی مباراة کرة القدم إلّا فریق برسبولیس. 

-عیِّن «إلّا» للحصر و االختصاص 59

الرعیّۀُ ال یُصلِحُها إلّا العدلُ.  یعمل المُزارعونَفی هذه القریۀ بِجِدٍّ إلّا إثنینِ منهم. 

المؤمنُ کالماً إلّا الصّدقَ  شاهَدَ أخی الکبیرُ جمیعَ المسابقات فی الملعبِ إلّا واحدةً منها 

-عیِّن اُسلوب االستثناء معناه الحصر: 60

 ! ما أعاننی أحدً فی مشاکل الحیاة إلّا اهللا الّذي خَلقنی فیرحمنی دائماً ما اِشتري والدي شیئاً من المتجر الکبیر إلّا نوعًا من الفاکهۀ! 

ما استطاع أن یذهب إلی الحجّ هذا العام إلّا الحجّاج الّذین کانوا مستطیعین!  ما شکر أکثرُ النّاس نعمۀ اهللا علیهم إلّا الّذین یعرفون أنّها من جانبه! 

61 - I was not listening. Can you tell me the  .................. point of the discussion?

main local perfect sharp
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62 - Once the car gets cool, then you can obviously switch off the .................. and let the fan rotate the
cool air.

wind machine air conditioner wind turbine airplane

63 - This .................. device enables deaf people to telephone the hospital by typing a message instead of
speaking.

forbidden necessary portable common

64 - An expert recently noted that the world has gradually moved toward cleaner .................. from wood
to coal, from coal to oil, and from oil to natural gas.

fuels supplies powers formulas

65 - When I arrived home, I realized that someone .................. all of my furniture. 

had stolen has steal have steal stole

66 - The makers of the car claim that hybrid cars use up to 50% less .................. than other similar cars.

fuel heat pollution power

67 - She needs to have an emergency operation on her eyes to save her .................. because she has been
blind as a result of a heavy accident.

power sight hearing life

68 - When I arrived to the classroom, the teacher .................. the lesson already.

had been started has already had started have started

69 - While European football is often mixed up with American football, the two sports are not ..................
. 

joint basis component equivalent 

70 - Walt Disney’s imagination and ............. resulted in the production of some wonderful animated
films.

introduction production creativity  arrangement

71 - A group of teachers spoke to the students about the .......... of a college education.

role validity sense value

72 - I felt really tired when I took the train to work yesterday because Sarah and I  ..................  to a party
the evening before.

had been was being have been was been

73 - If my father had a farm in the village, some animals .................. there.

will be raised could be raised would raise are raised

74 -
The world is still rich with natural .................. that could be used for a long time.

benefits resources opinions shelves

75 -
The problem with fossil fuels is that they are not …………………… .

shiny renewable fond visible
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76 - My classmate and I decided to …………….. for membership in the library.

apply consume power remind

77 - Recent studies suggest that .................. factors, rather than heredity, play the major role in whether
or not a person develops most types of cancer.

principal global environmental essential

78 - Using graphics software nowadays, you can .................. the image so easily on the screen.

hatch donate revolve inform

79 - As far as I know, more than 20 shops will be selling a wide ………………… of local crafts including
artwork, paintings, woodcarvings and food.

proportion station source variety

80 - Don't like to ..................  any weight? Then try this quite a magic drink. It will boost your metabolism.

transfer carry gain elicit
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« مفاهیم شهادت و مضامین عاشورایی » که از مفاهیم ادبیات انقالب است از گزینه هاي (ج و د) دریافت می شود. گزینه 3 - 1

گزینه  :  تعظیم ?  یکی از معانی نماز است. گزینه 3 - 2

زخمی ? از معانی خسته است.

ضروري ? از معانی واژه  فرض است.

وجود ? از معانی واژه وجه است.

کارگذاري  کارگزاري، بهر  بحر گزینه 3 - 3

بررسی سایر گزینه ها:

»: اشباح  اشباه گزینۀ «

»: قریب  غریب گزینۀ «

»: سفیر  صفیر  گزینۀ «

شرح گزینۀ  : نفس هاي آخرت لبریز زندگی است. گزینه 3 - 4

                                         نهاد                مسند

مرگ، به آغوش تو گرم (با شوق)  پناه آورده است.

نهاد           متمم             قید                  فعل 

گزینۀ  صحیح است. گزینه 2 - 5

واو عطف:  ) گشاده دستی و کرامت

 ) بوستان و پالیز    

 ) میوه هاي شیرین و سایه دلپذیر

واو ربط: گشاده دستی را بیاموز  ... سراپا شکوفه باشی  پاي تا سر گل (باشی)  ... میزبانی کریم باشی  پاي فرسودگان ... .

شرح سوال  شعر صورت سؤال اشاره دارد به ظلم و بیداد در جامعه که از بیت گزینۀ  ظلم و ستم دریافت می شود. (در عبارت مرجع «سرما» نماد ظلم و ستم است.) گزینه 1 - 6

بررسی سایر گزینه ها:

: سرماي زمستان در راه است. گزینۀ 

: توصیف ظاهري سرماست در زمستان گزینۀ 

: گرماي آتش هیزم در برابر سرما گزینۀ 

بررسی گزینۀ  : [ تشبیه ← زخم مثل نشان (مدال) است. گزینه 1 - 7

کنایه ← به بازي گرفتن مرگ ← مسخره کردن

تشخیص ← حیثیت مرگ

تناسب ← زخم و نشان

» به این مفهوم اشاره دارند که ارزش و اعتباري که حاصل شده به علت گریه ها و اشک هایی است که ریخته شده. در اصل اشک به آن ها اعتبار بیت آمده در صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 1 - 8

بخشیده است.

بیان کردن، شرح دادن، بازگویی/ اسرا: در شب سیر کردن، هفدهمین سورة  قرآن کریم/ جرّاره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمّی که دُمش روي زمین کشیده گزینه 3  غلط ها: تعبیر:  - 9

می شود./ زخمه: ضربه

بیت توصیه می کند که یوسف خود نمایی نکند. گزینه 3 - 10

بررسی سایر گزینه ها : [ گزینۀ  :  یوسف نماد زیبایی است.

گزینۀ  :  شهید زیباتر از یوسف است.

گزینۀ  :  توصیه می کند که یوسف خود نمایی نکند چون حججی زیباتر است.

: بیت سؤال به مفهوم بازگشت انسان به اصل و رفتن به جهان روحانی اشاره دارد. گزینۀ  گزینه 2 - 11

ولی این مفهوم از بیت  دریافت نمی شود. (عالم را به لولو تشبیه کرده و توصیف کرده است.)

بررسی سایر گزینه ها:

): شاعر از اینکه در این جهان گرفتار است شکایت دارد و میل رفتن به عالم علوي را دارد و با سؤال تناسب بیشتري دارند. در هر سه گزینۀ دیگر( و  و 

امالي صحیح واژه در گزینۀ  «غربت» است. گزینه 2 - 12

دوري و غربت انسان ها را مرد می کند همچنان که باز شکاري اگر پرواز نکند ارزش نمی یابد.
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سورت=تندي گزینه 3 - 13

همگنان=همگی

محض=خالص

شرح ← واج آرایی ← (ر) گزینه 1 - 14

تشبیه ← گرد بر گردش ←  صدف برگرد مروارید

کنایه ← پاي تا سرگوش ← شنونده خوب

مجاز ← پاي تا سر ← مجاز از همه وجود

در گزینۀ    تناقض وجود ندارد.  گزینه 4 - 15

هم واژه هاي گزینۀ  با هم تضمن دارند. گزینه 1 - 16

سایر گزینه ها :  گزینۀ    طلوع و دمیدن + جنون و دیوانگی + نماز و تعظیم  ترادف

بدو و ختم  تضاد

گزینۀ    کرند و کهر +  تار و تنبور + دوك و کالف  تناسب

سیمینه و زرینه   تضاد و تناسب

گزینۀ   اعمی و بصیر + زخم و مرهم  تضاد

طواف و کعبه + جام و شراب  تناسب

گزینه 1 روایت کرد.  - 17

آن گرامی مرد ←  بدل از زاد سرو

پاك آیین ← معطوف به خوب

ماث ← مسند

گزینۀ  صحیح است و تشبیه ندارد. گزینه 4 - 18

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ  ← چاهسار گوش ← گوش مثل چاه

گزینۀ  ← نگاه مثل خنجر

گزینۀ  ← لبخند مثل کلید گنج مروارید

شرح گزینۀ   :  در گزینۀ   (مجاز) دیده نمی شود. گزینه 3 - 19

آرایه هاي بیت : [ تکرار ← حسن

جناس اشتقاق ← حسن - حسنی - محسن

استعاره ← حسن بی گناه  ← شهید حُججی

تشخیص ← بی  گناهی حسن

واج آرایی ← / ن /

مشرعه به معناي «آبشخور» است. گزینه 4 - 20

در میان مخلوقات، انسان موجودي است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدین معنا که گزینه 1 - 21

هم می تواند با پیروزي از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم می تواند با پیروي از نفس امّاره و انجام گناه، از فرمان هاي خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا دارد.

همین که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد!کاش این کار را نمی کردم، چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟» توبه انجام گزینه 1 - 22

شده و گناه بخشیده می شود. امام باقر (ع) می فرماید: «براي توبه کردن پشیمانی کافی است.»

بنابر آیۀ شریفۀ مذکور در شراب و قمار منافعی براي مردم وجود دارد؛ اما زیان هاي آن به مراتب بیشتر است. از همین رو خداوند متعال شراب و قمار را حرام کرده است. گزینه 3 - 23

سؤالی که در ابتداي این آیه آمده، نشان می دهد که براي مردم پذیرش حرمت شراب و قمار  آسان نبوده است و از این جهت سؤال پرسیده اند. گزینه 3 - 24

«ال تقنطوا مِن رَحمَۀِ اهللا»  بخشایش گناهان بندگان از جانب خداوند گزینه 3 - 25

آیۀ  سورة بقره: «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للّناس و اِثمهُما اکبر من نفعهما» :از تو دربارة شراب و قمار می پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منفعت هایی گزینه 4 - 26

براي مردم است اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است. 

مجالت، فشرده،  لوح هاي  و  فیلم ها  تبلیغ  و  توزیع  تولید،  است.  حرام  است،  لعب  و  لهو  مجالس  متناسب  و  می کند  تحریک  و  تقویت  را  شهوت  و  بی بندوباري  که  موسیقی  نوع  آن  گزینه 2 - 27

روزنامه ها، کتاب ها و انواع آثار هنري به  منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال فرهنگی از مصادیق فهم عمل صالح و از واجبات کفایی و داراي پاداش اخروي

است. 

قرآن کریم در همان زمان نزول که ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع فراوان بود، در مقابل آن ایستاد و آن را گناه کبیره شمرد و راه هاي آسان و بدون گناه براي ارتباط جنسی گزینه 3 - 28

پیشنهاد داد. این حکم نه تنها براي دیروز بلکه براي امروز و فرداي انسان ها باقی است تا هیچ گاه موقعیت خانواده متزلزل نشود و سالمت جسمی و روحی انسان ها به خطر نیفتد.

 «وال تقربوا الزنی انه کان فاحشه و ساء سبیال»: « به زنا نزدیک نشوید قطعا آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است.» 

حقیقت توبه آن است که انسان بعد از انجام گناه در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که «چقدر بد شد، چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم»، توبه انجام شده و گناه گزینه 3 - 29

بخشیده می شود. امام باقر (ع) می فرماید: «براي توبه کردن پشیمانی کافی است.»

شیطان انسان را به تسویف می کشاند. «تسویف» از ریشۀ «سوف» و به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است. به عبارت دیگر، فرد گنهکار دائماً به خود می گوید: «به زودي
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توبه می کنم» و این گفته را آن قدر تکرار می کند تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می شود.

اشرافی گري و تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداري و مالی یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادي و فاصلۀ طبقاتی است که سبب بی اعتمادي مردم می شود و مقابله با آن گزینه 1 - 30

در راستاي حرکت به سوي عدالت و قسط است.

شرط بندي از امور زیان آور روحی و اجتماعی است و انجام آن، حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام می باشد و اگر ورزش ها و بازي هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه گزینه 4 - 31

از فساد و بی بند و باري دنیاي کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است.

نتیجۀ اعتماد به غیر خدا یا عمل بر اساس خواسته هاي دل و... در آیۀ شریفۀ «اَفمن اسّس بنیانه ... علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم واهللا ال یهدي القوم الظالمین»  بیان شده است و گزینه 4 - 32

تعبیر قرآنی «اثم کبیر: گناه کبیره» براي قمار و شراب در آیۀ  سورة بقره به کار رفته است.

سراسر عمر ظرف زمان توبه است اما بهترین زمان براي توبه، دوره اي است که امکان توبه بیشتر و انجام آن آسانتر و جبران گذشته راحت تر  است، شیطان انسان را به «تسویف» گزینه 2 - 33

می کشاند، تسویف از ریشه «سوف» و به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است، یعنی فرد گناهکار دائما به خود می گوید: «به زودي توبه می کنم» و این گفته را آن قدر تکرار

می کند، تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می شود و این حیله شیطان، بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود، و به او می گوید تو هنوز جوانی  و فرصت توبه داري.

قرآن کریم در آیۀ  سورة نساء می فرماید: «فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَۀٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَیَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا» و اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسک گزینه 3 - 34

جستند، به زودي (خدا) آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد و ایشان را به سوي خود، به راهی راست، هدایت کند.

با بازگشت بندة گناهکار انداختن است. این حیله بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کارمی رود.  یکی از حیله هاي شیطان تسویف است که در لغت به معناي کار امروز را به فردا  گزینه 3 - 35

خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند.

ممکن است منع هاي الهی در احکام دینی را برخی دوست نداشته باشند، اما خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم. قرآن کریم می فرماید: « ... و گزینه 3 - 36

بسا چیزي را خوش نمی دارید و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست می دارید و آن براي شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.» 

خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است اگر ببیند که شخص توبه کار تالش خود را کرده و نتوانسته همۀ گناهان را جبران کند، بقیه موارد را خود جبران نموده و عفو می کند. گزینه 2 - 37

امام باقر(ع): براي توبه کردن پشیمانی کافی است. همین که انسان بعد از انجام گناه در دل و قلب احساس پشیمانی کند، گناهش بخشیده می شود.

چون احکام و قوانین دین اسالم عالوه بر اینکه زندگی سالم در دنیا را تضمین می کند، سعادت و نیک بختی اخروي و ابدي را نیز تأمین می کند؛ پس نمی توان بایدها و نبایدهاي دینی و گزینه 3 - 38

الهی را با قوانین بشري که اهداف محدود و کوچکی دارند، مقایسه کرد و مثالً گفت چرا خداوند براي فالن گناه چنین مجازاتی قرار داده است (گره اعتقادي) (پاسخ) چون که خداوند می داند (علم

الهی) آن گناه مانعی بزرگ بر سر راه سعادت و نعمت هاي ابدي است.

ایجاد پایگاه هاي اینترنتی و شبکه هاي اجتماعی در فضاي مجازي به منظور اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی و مقابله با اندیشه هاي کفرآمیز و ابتذال اخالقی، مستحب است و در مواردي گزینه 2 - 39

واجب کفایی.

حقیقت انسان بعد توبه از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی می کند و زبان حالش این باشد که «چقدر بد شد!» امام باقر می فرماید: «براي توبه کردن پشیمانی کافی است» گزینه 4 - 40

تکرار توبه (توابین) اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود. خداوند می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ وَیُحِبُّ

» خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد. المُتَطَهِّرینَ

در این گزینه چون  «مستثنی منه» (النّاس) آمده لذا بعد از «إلّا» منصوب بوده و صحیح است، چون النّاس مستثنی منه است. گزینه 2 - 41

در این عبارت مستثنی  منه محذوف است، تعریف مستثنی و مستثنی  منه: مستثنی کلمه اي است که بعد از «إلّا» قرار می  گیرد، مستثنی منه کلمه  اي است که قبل از «إلّا» آمده و مستثنی از گزینه 2 - 42

آن گرفته شده است.

ترجمه: فقط مؤمنان ضدّ ستم و ستمگران در جهان برمی  خیزند!

بررسی سایر گزینه ها:

: «واحداً»: مستثنی/ «جمیع»: مستثنی منه گزینۀ 

ترجمه: مدیر همه کارمندان را قبول نکرده بود، مگر یکی از آن  ها!

: «العُقالء»: مستثنی/ «النّاس»: مستثنی منه گزینۀ 

ترجمه: اغلب مردم پیرامون خلقتشان فکر نکردند، مگر عاقالن از میان آن ها!

: «لعب»: مستثنی/ «أعمال»: مستثنی منه گزینۀ 

ترجمه: مادر امروز مراقب کارهاي فرزندانش نبود، مگر بازي کردن بسیارشان!

) / «زندگی خود» داراي ضمیر ) / «هیچگاه» تعریب نشده است.(رد گزینۀ  «کار مهمّی نخواهی کرد»: آیندة منفی است و «لَن» به مضارع چنین معنایی می دهد (رد گزینه هاي  و  گزینه 3 - 43

( ) «اعتماد کنی»: تعتمد، ال تعتمد إلّا (رد گزینۀ  است (رد گزینۀ 

گزینۀ  ترجمۀ درستی از عبارت عربی است. گزینه 3 - 44

بررسی گزینه هاي دیگر:

: براي دیدن آثار تاریخی ترجمه نشده است. گزینۀ 

: سُیّاح به صورت مفرد ترجمه شده است و همین طور فعل یأتون. گزینۀ 

: جمله به صورتی ترجمه شده است که گویی (الذي) بعد از محافظه اسوان وجود دارد. گزینۀ 

گزینۀ  ترجمۀ صحیحی از عبارت اصلی است و بقیۀ ترجمه هاي مطابقت کامل ندارند. گزینه 1 - 45

ترجمۀ عبارت: همۀ دانش آموزان در سالن امتحان حاضر شدند جز دو دانش آموز. گزینه 1 - 46

ترتیب درست کلمات در جمله هاي دیگر رعایت نشده است.

ترجمۀ گزینۀ درست: در جشن فارغ التحصیلی همۀ همکالسی هایم را دیدم جز یک همکالسی. /  «إِلّا» ادات استثناء است، «جمیعَ» مستثنی منه و «زمیالً» مستثنی است. گزینه 2 - 47

بررسی سایر گزینه ها:

»: این موضوع را هیچکس درك نمی کند، حتی تو. گزینۀ «

219

175

1

3

4

241

14

3

1

2

4

1

1

12

1
0

8
1

2
 -

ی 
ض

ی ریا
وم

م
ع

ام اس بوك





در این عبارت اصالً ادات استثناء وجود ندارد.

»: هیچگاه دروغ نگو وگرنه نزد مردم تحقیر می شوي. گزینۀ «

جمله با نفی شروع شده است و مستثنی منه حذف شده است؛ بنابراین اسلوب حصر به کار رفته است.

»: اطالعاتی در مورد آن پروژه دارم که شخص دیگري آن را نمی داند.  گزینۀ «

در این عبارت اصالً ادات استثناء وجود ندارد.

سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن حصر باشد. گزینه 3 - 48

در این عبارت قِصَص مستثنی است و مستثنی منه آن محذوف می باشد. (از ایام کودکی ام فقط قصه هاي زیباي پدرم را به خاطر می آورم)

تشریح سایر گزینه ها:

»: ما مستثنی و االفالم مستثنی منه است. گزینۀ «

»: األقویاء مستثنی و ضمیر «نا» مستثنی منه است. گزینۀ «

»: سَمکۀ مستثنی و األسماك مستثنی منه است. گزینۀ «

) /   لم نُشاهِد: ندیدیم، فقط دیدیم (رد سایر گزینه ها) کان  الیري: نمی دید، فقط می دید (ماضی استمراري) (رد گزینه هاي  و  گزینه 1 - 49

ترجمه: پدرم در مزرعه فقط پرندگان اهلی پرورش می دهد. (مستثنی منه محذوف است.) گزینه 3 - 50

بررسی سایر گزینه ها:

»: طالبات: مستثنی منه  ترجمه: دانش آموزان مدرسۀ ما نظم را رعایت می کنند به جز یکی از آنان. گزینۀ «

»: أصدقائی: مستثنی منه  ترجمه: دوستانم در جشن حضور نیافتند مگر سه نفر از آنان گزینۀ «

»: مواطنونا: مستنثی منه  ترجمه: هم وطنان ما به پاکیزگی محیط زیست توجه می کنند به جز عدة کمی از آنان. گزینۀ «

تنها گزینه اي که مثبت است و صددرصد مستثنی منه دارد همین گزینه است! (المالئکۀ) گزینه 1 - 51

بررسی سایر گزینه ها:

»: از انسان فقط دربارة کارش سؤال می شود. گزینۀ «

»: رعیت را فقط عدالت اصالح می کند. گزینۀ «

»: فقط به پروردگارت امیدوار باش و فقط از گناهت بترس. گزینۀ «

چون جمله مثبت است پس قطعاً مستثنی منه نیز وجود دارد (کلّ شیءٍ) و اسلوب استثناء است نه حصر. گزینه 2 - 52

سایر گزینه ها همگی منفی و بدون مستثنی منه (حصر) می باشند.

در این عبارت که با نفی آغاز شده است، مستثنی منه (بِشیءٍ) حذف شده است. بعد از «إلّا» جارّ و مجروري آورده که در جملۀ قبل از «إلّا» وجود ندارد. ترجمه: آزادي تنها با دمکراسی گزینه 4 - 53

به دست می آید.

» مُستثنی منه می باشند. » و «أَحَدٌ در گزینه هاي دیگر: «صوتٌ»، «أَموالٌ

بررسی سایر گزینه ها:

»: در جنگل جز صداي پرندگان صدایی شنیده نمی شود. (صوتٌ: مستثنی منه) گزینۀ «

»: عمویم هنگام مرگ اموالی جز یک خانۀ کوچک نداشت. (أموالٌ: مستثنی منه) گزینۀ «

»: کسی جز یک دانش آموز در مسابقۀ فوتبال شرکت نکرد. (احدٌ: مستثنی منه) گزینۀ «

در این گزینه (حاجۀ) مستثنی منه است و در جمله وجود دارد. (از مردم نیازي را نخواه مگر به اندازة توانایی شان) گزینه 2 - 54

در سایر گزینه ها اسلوب حصر داریم و مستثنی منه محذوف می باشد.

در این گزینه جملۀ وصفیه نداریم و (قد وصف) خبر أنّ می باشد. گزینه 4 - 55

در سایر گزینه ها (یبنی، غضّت، یتصفّحه) جملۀ بعد از نکره یا جملۀ وصفیه محسوب می شوند.

در این گزینه (حامداً) مستثنی و الطلّاب: مفرده (الطالِب) مستثنی منه است و هر دو اسم فاعل می باشند. گزینه 2 - 56

بررسی سایر گزینه ها:

»: مستثنی: الجاهلینِ گزینۀ «

»: مستثنی: واحداً گزینۀ «

»: مستثنی: المُتکاسالت گزینۀ «

«جماعۀ» مستثنی و مستثنی منه آن «الحُضّار» می باشد. گزینه 1 - 57

ترجمۀ گزینه: حاضرین تشویق نکردند به جز گروهی از آنها (به جز گروهی از حاضرین تشویق نکردند)

سایر گزینه ها: مستثنی منه ذکر نشده است و همگی به منظور حصر به کار رفته اند.

واحدةً"» مستثنی است و «الطالبات» مستثنی منه می باشد. گزینه 4 - 58

ترجمۀ گزینه: دانش آموزان در امتحان موفق شدند به جز یکی از آنها.

سایر گزینه ها: همگی حصر را نشان می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: این روزها فقط خبر موفقیت تو در دانشگاه مرا خوشحال می کند. گزینۀ «

»: مؤمنان فقط از پروردگارشان که آنها را آفرید می ترسند. گزینۀ «
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»: در مسابقات فوتبال فقط تیم پرسپولیس موفق خواهد شد. گزینۀ «

» به منظور اختصاص به کار رفته است و جمله به صورت «فقط «عدل» » منفی و مستثنی  منه آن محذوف باشد حصر و اختصاص به کار می رود. در این گزینه «العدلُ هرگاه جملۀ قبل از «اِالّ گزینه 2 - 59

رعیت را اصالح می کند» ترجمه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

»: کشاورزان در این روستا به جدّیت کار می کنند به جز دو نفر از ایشان (إثنینِ مستثنی است و مستثنی منه المُزارعونَ است) گزینۀ «

»:برادر بزرگم همۀ مسابقات را در ورزشگاه مشاهده کرد به جز یکی از آنها را (واحدةً مستثنی است و جمیعَ المسابقات مستثنی منه است) گزینۀ «

»: مؤمن سخنی به جز راست نمی گوید. (الصّدقَ مستثنی و کالماً مستثنی منه است) گزینۀ «

حصر وقتی اتفاق می افتد که مستثنی منه ما محذوف باشد که در این گزینه «الحجّاج» استثناء بوده و مستثنی منه آن محذوف است. گزینه 4 - 60

«فقط حاجیانی که توانا بودند امسال توانستند به حج بروند»

بررسی سایر گزینه ها:

) مستثنی منه: شیئاً  / مستثنی: نوعاً (پدرم از مغازة بزرگ چیزي جز نوعی از میوه نخرید.) گزینۀ 

) مستثنی منه: أحدٌ  / مستثنی: اهللا (کسی در مشکالت زندگی جز خدایی که مرا آفرید و همیشه به من مهربانی می کند مرا کمک نکرد.) گزینۀ 

) مستثنی منه: أکثرُ النّاس / مستثنی: الذین (بیشتر مردم نعمت خدا بر خودشان را شکر نکردند مگر کسانی که می دانند که آن در کنارش است.) گزینۀ 

گزینه 1 - 61

معنی جمله: من گوش نمی کردم. آیا ممکن است لطفاً نکته اصلی بحث را به من بگوئید؟

)  تیز  )  کامل                           )  محلی                             )  اصلی                           

هنگامی که ماشین خنک می شود، شما به طور کامل می توانید سیستم خنک کنندة هوا را خاموش کرده و فن بگیرید (به فن این امکان را دهید) تا هوا را خنک کند.  گزینه 2 - 62

- هواپیما  - توربین بادي           - ماشین بادي، دستگاه باد          

این وسیله قابل حمل، افراد ناشنوا را قادر می سازد تا به جاي صحبت کردن، یک پیام را به بیمارستان بفرستند. گزینه 3 - 63

- مشترك، رایج، متداول - ضروري           - ممنوع          

اخیراً یک متخصص خاطر نشان کرد که جهان به تدریج به سمت سوخت هاي پاك تر از چوب به زغال سنگ، از زغال سنگ به نفت و از نفت به گاز طبیعی در حال حرکت است.  گزینه 1 - 64

- فرمول ها  - نیروها           - ضروریات          

وقتی وارد خانه شدم، متوجه شدم که همۀ مبلمان من به سرقت رفته بود. گزینه 1 - 65

when+گذشته ساده + ماضی بعید 

سازندگان خودرو ادعا می کنند که اتومبیل هاي هیبریدي کمتر از  نسبت به سایر خودرو هاي مشابه سوخت مصرف می کنند. گزینه 1 - 66

- نیرو - آلودگی                 - گرما                

او براي نجات بینایی چشمانش به یک عمل جراحی فوري نیاز دارد، براي اینکه به علت یک تصادف وحشتناك در حال کور شدن است. گزینه 2 - 67

- نیرو، قدرت

- شنوایی

- حیات، زندگی

وقتی به کالس درس رسیدم، معلم قبالً درس را شروع کرده بود. گزینه 3 - 68

در حالی که اغلب فوتبال اروپایی با فوتبال آمریکایی اشتباه گرفته می شود، این دو ورزش مشابه هم نیستند. گزینه 4 - 69

- اتصال، مفصل

- مبنا، اساس

- بخش، جزء

«تصورات و خالقیت والت دیزنی منجر به ساخت انیمیشن هاي فوق العاده  شد.» گزینه 3 - 70

) چیدمان ) خالقیت         ) تولید         ) مقدمه        

«گروهی از معلمان با دانش آموزان در مورد ارزش تحصیالت دانشگاهی صحبت کردند.» گزینه 4 - 71

) ارزش ) حس                  ) اعتبار                ) نقش              

براي بیان توالی دو عمل در گذشته کاري که اول انجام می شود را به گذشتۀ کامل had + pp بیان می کنیم. گزینه 1 - 72

وقتی دیروز با قطار سرکار رفتم واقعاً احساس خستگی کردم، زیرا من و سارا شب قبل به یک مهمانی رفته بودیم.

اگر پدرم در روستا مزرعه اي می داشت، تعدادي حیوان می توانستند در آن  جا پرورش داده شوند. گزینه 2 - 73

این جمله یک جملۀ شرطی نوع دوم است زیرا جملۀ شرط به زمان گذشتۀ ساده (had)  بیان شده است، در نتیجه باید در جملۀ نتیجۀ شرط از would/could/might  استفاده کنیم یعنی یکی

از گزینه هاي  یا  می توانند پاسخ درست باشند. در ضمن دقت کنید که جملۀ نتیجۀ شرط مجهول است زیرا حیوان «پرورش داده می شود» و «پرورش نمی دهد» پس ساختار فعل آن باید شامل

شکلی از to be به همراه قسمت سوم فعل باشد یعنی گزینۀ  درست است.

گزینه 2 - 74

دنیا هنوز سرشار از منابع طبیعی است که می توانند براي مدتی طوالنی مورد استفاده قرار گیرند.
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- قفسه ها - نظرها    - منابع    - سودها  

مشکل سوخت هاي فسیلی این است که آن ها تجدیدپذیر نیستند. گزینه 2 - 75

- مشتاق، شیفته         - مرئی - تجدیدپذیر         - براق            

من و همکالسی ام تصمیم گرفتیم براي عضویت در کتابخانه درخواست بدهیم. گزینه 1 - 76

- به یاد انداختن - قدرت-توان-برق    - مصرف کردن         - درخواست دادن        

«مطالعات جدید نشان داده اند فاکتورهاي محیط زیستی بیش از عوامل موروثی در ابتالي افراد به انواع گوناگون سرطان مؤثر هستند.» گزینه 3 - 77

) ضروري ) محیط زیستی         ) جهانی          ) بنیادي        

ترجمه: امروزه با استفاده از نرم افزار گرافیکی می توانید تصویر را روي صفحه به راحتی بچرخانید. گزینه 3 - 78

. سر از تخم بیرون آوردن

. اهدا کردن

. چرخیدن

. اطالع دادن

تا جایی که من می دانم بیش از  فروشگاه طیف متنوعی از صنایع دستی شامل کارهاي هنري، نقاشی منبت کاري و غذا خواهند فروخت. گزینه 4 - 79

) سهم، نسبت

) ایستگاه

) منبع

) تنوع

دوست نداري اضافه وزن داشته باشی؟ پس این نوشیدنی جادویی شگفت انگیز رو امتحان کن. این نوشیدنی سوخت و ساز بدنت رو باال می بره. گزینه 3 - 80

. استخراج کردن/ درآوردن . حمل کردن 3. به دست آوردن     .انتقال دادن     

نکته: عبارت gain weight به معنی وزن اضافه کردن (چاق شدن) است.
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1 - 3

2 - 3

3 - 3

4 - 3

5 - 2

6 - 1

7 - 1

8 - 1

9 - 3

10 - 3

11 - 2

12 - 2

13 - 3

14 - 1

15 - 4

16 - 1

17 - 1

18 - 4

19 - 3

20 - 4

21 - 1

22 - 1

23 - 3

24 - 3

25 - 3

26 - 4

27 - 2

28 - 3

29 - 3

30 - 1

31 - 4

32 - 4

33 - 2

34 - 3

35 - 3

36 - 3

37 - 2

38 - 3

39 - 2

40 - 4

41 - 2

42 - 2

43 - 3

44 - 3

45 - 1

46 - 1

47 - 2

48 - 3

49 - 1

50 - 3

51 - 1

52 - 2

53 - 4

54 - 2

55 - 4

56 - 2

57 - 1

58 - 4

59 - 2

60 - 4

61 - 1

62 - 2

63 - 3

64 - 1

65 - 1

66 - 1

67 - 2

68 - 3

69 - 4

70 - 3

71 - 4

72 - 1

73 - 2

74 - 2

75 - 2

76 - 1

77 - 3

78 - 3

79 - 4

80 - 3
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