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2 صفحهآزمون عمومی

معنی واژه های زیر، به ترتیب، در کدام گزینه درست است؟- 1
»تازی، اُسوه، نثار، فراز آمدن«

2( عرب، سرمشق، باران، نزدیک آمدن  1( عرب، نمونءه پیروی، افشاندن، رسیدن 
4( عربی، پیشوا، فرو ریختن، نزدیک آمدن 3( تاختن، شایسته، پیشکش کردن، رسیدن 

کدام گزینه، می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟- 2
»وبال، وزر، صباحت، فرود سرای، محجوب، خنیده«

2( بار سنگین، اندرونی، مستور، پژواک صدا  1( سختی و عذاب، خوب رویی، پوشیده، مبارک 
4( گناه، خوش نوا، اتاق مخصوص زن و فرزند، پنهان 3( بار گناه، بیرونی، سفیدی رنگ انسان، مشهور 

معنِی چند واژه »غلط« است؟- 3
)صنعت: پیشه( )شبه: سایه( )انابت: دعاکردن( )روی: چاره( )مستعِجل: شتاب زده( )طفیلی: وابسته( )نمط: بساط شطرنج( )تعبیر: قابل تأّمل(

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
در متِن زیر چند »غلط امالیی« یافت می شود؟- 4

»چون دندان قهر و غدر تیز کرد، زبان به کام چرْب نرمی بازنهاد و گردن آذرم پیچیده و گره مخاصمت بر ابروی معاندت زد، لب به خندءه 
مسالمت بگشاد بر رأی سلطانی مسطور نبَود که عداوت با غزای گردنده وزر و وبال است.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
در کدام بیت »غلط امالیی« وجود دارد؟- 5

م��پ��ر ب����ی����رون  س���ب���ب  گ���رف���ت���ار  ای   )1 
بجنبد خ��ی��ل��ش  چ���و  ای�����ران  اق��ل��ی��م  در   )2 
ام���ان خ���واه���د  زم��ی��ن  در  ض��ع��ی��ف��ی  گ���ر   )3 
خالف انگشت  مملکت  این  در  که  خواهد  که  هر   )4

م��ب��ر ظ�����ّن  م���س���ّب���ب،  آن  ع�����زل   ل���ی���ک 
ن��م��ای��د ت��������وران  اق���ل���ی���م  در   ه����زاه����ز 
آس���م���ان س����پ����اه  در  اف����ت����د   غ���ل���غ���ل 
ب��ر خ��ط��ای��ی ب��ن��ه��د گ��و ب���رو ان��گ��ش��ت ب��خ��وای

در متِن زیر، چند »غلط امالیی« وجود دارد؟- 6
»اگر لشکری را در تحت فرمان او کنند و او را ثروتی و استظهاری حاصل شود، باز او را مصروف نتواند کرد و بیشتر آن باشد که خود به طغیان 

و عصیان بیرون آیند و هرگاه که عظیمت و حزیمت دشمنی کنند ماه ها و سال ها باید تا ترتیب لشکری دهند.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام آثار »همگی« منظوم اند؟- 7
2( لیلی و مجنون، اتاق آبی، مثنوی معنوی 1( هفت پیکر، الهی نامه، تحفة االحرار   

4( در حیاط کوچک پاییز در زندان، تیرانا، دری به خانءه خورشید 3( تذکرة االولیا، پیامبر و دیوانه، مثل درخت در شب باران 
ترتیِب ابیاِت زیر، با توّجه به آرایه های »حسن تعلیل، ایهام، اغراق، مجاز و استعاره« کدام است؟- 8

 الف( برآنم که ابر گرینده از این پس پیش اشک من
آتشیم دم  ک��ه  کوبم  چ��ه  س��رد  آه��ن   ب( 
عشق بازان اس���رار  نیاید  داس��ت��ان  در   ج( 
نمی آید بیرون  آن  از  فرهاد  بیستون  کوه  ز   د( 
گفتم ب��دی��دم  ب��ام  ل��ب  ز  چ��ون  ن��و  م��اه  ه( 

دارد حیا  گر  نراند  سیل افشان  چشم   حدیث 
او آه���ن  چ���ون  دل  در  اث���ر  ه��ی��چ   نکند 
دارد کار  چه  دستان  است  عشق  قاف  که   کان جا 
را عاشق  کهسار  در  ناله  باال  دو  می گردد   که 
جست خواهی  کجا  م��اه  ای��ن  چنبر  از  دل  ای 

4( د، ج، الف، ب، ه 3( د، ب، الف، ه، ج  2( الف، ج، د، ب، ه  1( الف، ج، ب، د، ه 
در کدام بیت، تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟- 9

دام ش��د  ت��و  زل��ف��ی��ن  و  دان���ه  ت��ا  ت��و  خ���ال   )1 
اس��ت م��ن  دالرای  ل��ف��ظ  خ���رد  ب��س��ت��ان  گ��ل   )2 
نشاید ه���دف  دل  ج��ز  را  او  ب���الی  ت��ی��ر   )3 
چ��راغ ی��ا  َم��ه  ی��ا  اس��ت  دل اف����روز  بناگوش  آن   )4

ب��رآم��د دام  از  دل����ش  م����رغ  ک���ه   ک��ی��س��ت 
 ب��ل��ب��ل ب���اغ س��خ��ن م��ن��ط��ق گ��وی��ای م��ن اس��ت
نباشد س��پ��ر  ج���ان  ج���ز  را  او  ج��ف��ای   ت��ی��غ 
است تافته  شبستان  شمع  چ��ون  تو  زل��ف  شب  کز 

آرایه های ادبی بیِت زیر، تماماً در کدام گزینه درست است؟- 10
دارم حیرتی  دندان  عقد  زان  دهن  تنگ  آن  شد«»در  پنهان  پاره  سی  این  موهوم  نقطءه  در  چون  که 

2( پارادوکس، تشبیه، کنایه، مجاز 1( ایهام، اغراق، استعاره، کنایه  
4( حسن تعلیل، واج آرایی، استعاره، مجاز 3( اغراق، استعاره، تشبیه، واج آرایی  
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آرایه های مقابل همءه ابیات »کامالً« درست است؛ به جز:- 11
سخن شیرین  ل��ب  زان  گ��ف��ت��ه ام  سخنی  ت��ا   )1 
ق��ص��ور ان��دی��ش��ءه  و  ح����ورم  خ��ی��ال  در  ت���ا   )2 
ملک ت��م��اش��ای  ب��ه��ر  ف��ل��ک  ن��ّق��اش  دس���ت   )3 
میان ب��ه  ب��اش��د  ت��و  ب���االی  ج��ل��وءه  ک��ج��ا  ه��ر   )4

 خ��س��رو ای�����ران ن��م��ود گ���وش ب���ه گ��ف��ت��ار من
 ج����ز م���ای���ءه ق���ص���ور ن����گ����ردد ن���م���از م��ن
عجبی ن��گ��ار  پ����رده  در  آراس���ت���ه  ش���ب   ه���ر 
دارد م�����وزون  ق���ام���ت  ک��ج��ا  س����رو  راس���ت���ی 

)حس آمیزی، ایهام(
)جناس، حسن تعلیل(

)جناس، واج آرایی(
)ایهام تناسب، تشبیه(

در کدام بیت، »صفت مضاٌف الیه« یافت نمی شود؟- 12
گرامی ج��ان  ه��الک  خوش تر  تو  دس��ت  به  م��را   )1 
توست ن��ه��ان  راز  ح��ّق��ءه  ک��ه  دل���م  مشکن   )2 
صنم آن  ج��ور  از  کنم  م��ش��ورت  ک��ه  ه��ر  ب��ا   )3 
باشی آن گ����ه  م��ن  دی����دار  ص����ادق  ع��اش��ق   )4

ب��ه حمایت دی��گ��ری  ب��ه  رف��ت��ن  ب���اره، ک��ه   ه���زار 
اوف��ت��د ن��ام��ح��رم  ک���ف  در  راز  ک���ه   ت���رس���م 
ب��رگ��رف��ت ک���ار  ای���ن  از  دل  ب��ب��ای��دت   گ��وی��د 
ک���ه ب���ه دن��ی��ا و ب���ه ع��ق��ب��ی ن��ب��ود پ��روای��ت

کدام بیت، فاقد واژءه »هم آوا« است؟- 13
ن��دی��د دی���ن���ش  و  آدم  ط���ی���ن  دی�����د   )1 

نیست م��ای��ل  ع��ش��ق  ب���ه  ک���او  دل���ی  ه���ر   )2 

ش��ادم��ان ن���ب���ودم  دم  ی���ک  ج��ه��ان  در   )3 

چنگ زد  او  ط��ّرءه  در  دل  چ��ون  بشد  دس��ت  از   )4

ن��دی��د ج��ه��ان ب��ی��ن��ش  آن  دی����د  ج��ه��ان   ای����ن 

نیست دل  آن  ک���ه  خ�����وان  دی����و   ح���ج���رءه 

گ��رف��ت ج���ان���ان���م  ان������دوه  ک���ه  زم�����ان   زان 

دست بیابد  چ��ه  ه��ر  در  ح��ی��رت  از  زن��د  غ��رق��ه 

نقِش واژه های مشخص شده در بیِت زیر، به ترتیب کدام است؟- 14
رسوا محک  سنگ  از  یارب  را  ناقصان  ما  تو«»مکن  از  غیر  نیست  عیاری  کامل  را  بوته  نُه  این  که 

4( مفعول، مسند، مفعول، مسند 3( بدل، قید، متّمم، مسند  2( مفعول، مسند، متّمم، نهاد   1( بدل، مسند، متّمم، نهاد 
اجزای جمله های کدام بیت، همانند اجزای جمله های بیِت زیر است؟- 15

خسیس گردون  که  کن  خواهش  روی  آب  می کند«»حفظ  سایل  روی  آب  به  تر  را  خ��ود  ن��ان 
خبر را  مجنون  عالمگیر  حسن  از  م��ی ده��د   )1 
می کند تحّمل  و  صبر  زب��ون،  را  غالب  خصم   )2 
ق��در ای���ن  دی����دار  ن��ع��م��ت  ن��داش��ت  ی��وس��ف   )3 
می کند؟ ساغر  س��ی��راب  کجا  را  ج��ان��ان  تشنه   )4

می کند محمل  تغییر  نفس  ه��ر  لیلی   ای��ن ک��ه 
می کند پ��ل  خ���ود  م��غ��ل��وب  را  س��ی��ل  ت��واض��ع   از 
م��ی ک��ن��د س��ی��ر  را  آی���ن���ه  چ��ش��م  ت���و   ح��س��ن 
می کند ب��ر  را  بحر  خ���وردن  آب  ی��ک  در  ری��گ 

با توّجه به بیِت زیر همءه گزینه ها کامالً درست است؛ به جز:- 16
عشق مذهب  در  که  میاموز  غمزه  از  دارد«»ستم  ج��زای��ی  ک��رده  ه��ر  و  اج��ری  عمل  ه��ر 

2( در بیت یک ترکیب اضافی دو ترکیب وصفی یافت می شود.  1( در بیت »یک نهاد و دو فعل« به قرینه محذوف است.  
4( بیت از یک جملءه غیرساده تشکیل شده است و »که« حرف پیوند است. 3( جملءه اّول از »نهاد + مفعول + متّمم + فعل« تشکیل شده است.  

مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟- 17
برهی دی��وم��ردم  دس��ت  ز  ک��ه  ب��اش«»خ��واه��ی  پ��ن��ه��ان  آدم���ی���ان  ز  پ���ری  م��ان��ن��د 

نمی ماند پنهان  آن  که  رویی  بر  پرده  پوشی  چه   )1 
دهر اب��ن��ای  تهمت  خ��ار  ک��ه  ک��ن  پنهان  روی   )2 
ساخت دی��وان��ه  م��را  چ��ون  آش��ک��ارا  م��ردم  پیش   )3 
تشّبه ت��و  ده����ان  ب��ه  ح��ی��وان  س��رچ��ش��م��ءه   )4

نمی ماند ج��ان  را  کسی  م���ی داری  پ��رده  در  گ��ر   و 
ش��وی م��ری��م  دام���ن  گ��ر  را  ت��و  ه��م  از   م����ی درد 
رفت و  ک��رد  پنهان  دی��ده  از  پ��ری  آن  را  خ��ود   روی 
شد ن��ه��ان  روی  آن  از  م����ردم  ن��ظ��ر  از  ک���رد 

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 18
ب��ودی ج��ان  ه��زار  مویی  س��و  ه��ر  ب��ه  سرش«»گ��رم  و  جان  به  کردمی  سرش  و  جان  ف��دای 

مپیچ کمندش  ز  س��ر  ب��ی دل��ی  اگ��ر  ت��ن  ای   )1 
بتاب ع��ن��ان  زل��ف��ش  ز  ک��ه  نگفتمت  دل  ای   )2 
غریب ج��ان��ان  رخ  ب��ر  نباشد  مشکین  ط���ّرءه   )3 
ب��اد بگسیخته  س��وخ��ت��ه  م��ن  ج���ان  رش��ت��ءه   )4

متاب م��ه��رش  ز  روی  ع��اش��ق��ی  اگ���ر  دل   وی 
ب��ه��ر م��ش��ک ن��اب از  ب���ود   ک��آه��ن��گ چ��ی��ن خ��ط��ا 
غریب بستان  در  س��ی��راب  سنبل  ن��ب��ود  ک��ه   زان 
گ��ر ز ع��ش��ق س��ر زل��ف��ت ن��ده��م ج���ان ه��م��ه شب
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مفهوِم کدام بیت با بیِت زیر، یکسان نیست؟- 19
نیز او  ک��ه  مگویید  عیب  محتسبم  است«»ب��ا  م��دام  عیش  طلب  در  ما  چو  پیوسته 

ساقی م��خ��ور  غ��م  ش��ه��ر  محتسب  س��ن��گ  ز   )1 
داش��ت بسیار  پیمانءه  و  شیشه  م��ی  مجلس   )2 
محتسب و  مفتی  و  حافظ  و  شیخ  که  خ��ور  می   )3 
نشست خ��م  پ��ای  ب��ا  صومعه  کنج  ز  ص��وف��ی   )4

 س���پ���رده ای���م ب���ه پ��ی��ر م��غ��ان س��ب��وی ت���و را
نریخت و  نشکست  مستانه  محتسب  چون   هیچ  کس 
می کنند ت���زوی���ر  ه��م��ه  ب��ن��گ��ری  ن��ی��ک   چ���ون 
دوش ب��ه  م��ی ک��ش��د  س��ب��و  ک��ه  محتسب  دی���د  ت��ا 

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 20
نیست ه��ی��چ  ظ��اه��ر  زی��ب��ای  ب��ی��ار«»ص����ورت  زی���ب���ا  س���ی���رت  ب������رادر  ای 

کرد بند  مویی  به  نتوان  را  دیوانه  جهان  یک   )1 
نیست م��ن  ش��ی��دای��ی  ب��ه  ت��و  زل��ف  س��ر  ب��وی   )2 
تفاوت هاست بسی  معنی  و  ص���ورت  م��ی��ان   )3 
دارد میانی  و  م��وی��ی  ک��ه  نیست  آن  ش��اه��د   )4

 زل���ف ج��ان��ان ب���ار دل ه���ا ب��رن��ت��اب��د ب��ی��ش از ای��ن
نیست م���ن  رس���وای���ی  ب���ه  ت���و  ح��س��ن   آوازءه 
اس��ت اه��رم��ن  م��گ��وی  ت��ص��ّور  ب��ه  را   ف��رش��ت��ه 
دارد آن����ی  ک���ه  ب����اش  آن  ط��ل��ع��ت  ب���ن���دءه 

مفهوم کنایی »گندم نمای جوفروش« از کدام بیت، دریافت می شود؟- 21
هّمتم از  ب��اد  ش��رم  ف��ق��رم  گ���رد آل���وِد  گ��رچ��ه   )1 
م��ی آی��د خ���ود  آل�����ودءه  خ��رق��ءه  از  ش��رم��م   )2 
است انداخته  گ��ره  در  را  م��ا  ک��ار  خودنمایی   )3 
سالک ع���ارف  ای  زدی  آت��ش  چ��و  خ��رق��ه  در   )4

کنم ت��ر  دام���ن  خ��ورش��ی��د  چشمءه  آب  ب��ه   گ��ر 
 ک��ه ب��ر او وص��ل��ه ب��ه ص��د ش��ع��ب��ده پ��ی��راس��ت��ه ام
می شود دری��ا  خویش  از  دست  برداشت  چون   قطره 
ج��ه��دی ک��ن و س��رح��ل��ق��ءه رن����دان ج��ه��ان ب��اش

مفهوم همءه ابیات یکسان است؛ به جز:- 22
آرزو چ��ی��ن  ص��ورت��گ��ر  را  ت��و  ت��ص��وی��ر  ک���رد   )1 
است دی���ده  ت��و  ادای  حسن  ک��ه  ص��ورت��گ��ری   )2 
نظر در  آورد  ص��ورت��ش  چ��و  چ��ی��ن  ن��ّق��اش   )3 
کشیده اند م���وزون  ق��د  آن  ک��ه  ص��ورت��گ��ران   )4

آرزو ای��ن  نبست  ص��ورت  و  ص��ورت  چندین   بست 
 ت��ص��وی��ر ن��اک��ش��ی��ده خ��ج��ال��ت ک��ش��ی��ده اس��ت
ما م��ی ک��ش��ی��م  چ��ه ه��ا  ک��ه  ق��ل��م  زم��ی��ن  ب��ر   زد 
ک��ش��ی��ده ان��د چ���ون  را  ت��و  ن���از  ک��ه  ح��ی��رت��م  در 

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 23
نیست آگ��اه  ما  ح��ال  از  ظاهرپرست  نیست«»زاه��د  اکراه  هیچ  جای  گوید  چه  هر  ما  حق  در 

زن��ه��ار غ��ی��رت  ب���ازی  از  م��ش��و  ای��م��ن  زاه���د   )1 
مکن عیب  م��غ��ان  پیر  از  خواستم  م��دد  گ��ر   )2 
درد ز  دل  سازم  پاره  صد  اگر  است  آسان  من  بر   )3 
کشت خ��واه��د  ب���اده  ذوق  را  پشیمان  زاه���د   )4

نیست همه  ای��ن  مغان  دی��ر  ت��ا  صومعه  از  ره   ک��ه 
نبود ه��ّم��ت  ص��وم��ع��ه  در  ک��ه  گ��ف��ت  م��ا   ش��ی��خ 
است مشکل  پ��اره ک��ردن  گریبان  ب���ی دردان   پیش 
ع���اق���ال م��ک��ن ک�����اری ک������آورد پ��ش��ی��م��ان��ی

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 24
کرد خسته  را  آزادگ��ان  دون  گ��ردون  نیست«»ضربت  مجروح  او  تیغ  کز  آزاده ای  دل  کو 

م��ی س��ازد س��ی��اه  ح��س��ودان  چشم  ب��ه  ج��ه��ان   )1 
ن��گ��ذاری ج��ه��ان  ت��م��اش��ای  ب��ه  دل  ت��ا  ک��وش   )2 
سفله طبع ب��دخ��وی  زم��ان��ءه  کاین  اس��ت  دی��ری   )3 
پنهان آن  و  این  از  جست وجو  را  آزادگ��ان  مکن   )4

 چ����و الل�����ه ب����ا ج���گ���ر داغ��������دار خ��ن��دی��دن
ن���گ���ذاری ج����ان  آی��ی��ن��ءه  ب���ر  اف���س���وس   داغ 
رم��ی��د آزادگ�������ان  ز  و  چ��م��ی��د  س��ف��ل��گ��ان   ب���ا 
پنهان ک���اروان  ای��ن  پ��ی  س��ب��ک ب��اری  از  باشد  ک��ه 

مفهوم بیِت زیر از کدام ابیات، دریافت می شود؟- 25
شاید برسد  را  م��ا  رنجی  طلبت  در   »گ��ر 
است شب  چون  روزم  تو  عالم آرای  جمال  بی   الف( 
زمان در  گردد  شهد  عاشق  کام  اندر  زهر   ب( 
خواهد ره���روان  ع��ذر  مگر  کعبه  جمال   ج( 
گردم سرت  گرد  بر  بگذار  سوختی  چون  مرا  د( 

بیابان ها« اس��ت  سهل  باشد  ح��رم  عشق   چ��ون 
شمع چو  نقصانم  عین  در  تو  عشق  کمال   با 
عشق نی های  از  دم  هر  روید  که  شکرهایی   زان 
بیابانش در  س��وخ��ت  زن����ده دالن  ج��ان   ک��ه 
عاشق خاکستر  عافیت  حصار  م��ی گ��ردد  که 
4( ج، د 3( الف، د  2( ب، ج  1( الف، ب 
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  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة )26 � 35(.
⒉أنزَل من السماء ماٌء فأخرج به من الثّمرات رزقاً لکم⒈: - 26

1( آب را از آسمان نازل کرد و از میوه ها روزی برای شما قرار داد!
2( از آسمان آب را نازل کرد و از ثمره ها روزی برای شما بیرون آمد!

3( آبی از آسمان فروفرستاد و به وسیلءه آن ثمره های رزق را برای شما خارج ساخت!
4( از آسمان آبی فروفرستاد پس به وسیلءه آن از میوه ها رزقی را برای شما خارج ساخت!

»ال تَِعش في الماضي و ما وقع فیه حّتی ال یُضیَّع مستقبُلك!«:- 27
1( در گذشته و آن چه در آن رخ داده است زندگی مکن تا آینده ات تباه نشود!

2( در گذشته ها و چیزهایی که در آن ها رخ داده بود زندگی مکن تا آیندءه تو ضایع نگردد!
3( برای این که آیندءه خود را تباه نسازی، در گذشته و آن چه در آن روی داد، زندگی مکن!

4( برای تباه نساختن آیندءه خویش، در گذشته و چیزی که در آن واقع می شود، زندگی منمای!
»هناك ال إنساَن بدون خطأ، ولکنّه یفشل عندما یَعّد نفَسه عالماً یَعرُف کلَّ شيء!«:- 28

1( هیچ انسانی نیست که خطا نکند، ولی هنگامی که خود را دانای همه چیز به شمار آورد، شکست خواهد خورد!
2( انسان بدون اشتباه، هیچ گاه وجود ندارد، اما او می بازد هرگاه خود را دانایی فرض کند که هر چیزی را می دانسته است!

3( هیچ انسانی بدون خطا وجود ندارد، ولی زمانی که خودش را عالمی به شمار آورد که همه چیز را می داند، شکست می خورد!
4( انسان هیچ گاه بدون اشتباه نیست، اما زمانی می بازد که نفس خود را عالمی به حساب آورد که بر هر چیزی آگاه است!

»کان ذلك العالُم یُمضي أوقاتَه بالمطالعة و الّدراسة و ال یبتعد عن النّشاط لحظًة علی رغم الظّروف القاسیة!«:- 29
1( تمام وقت آن عالم در مطالعه و پژوهش می  گذشت، و با وجود شرایط سخت یک لحظه از فعالّیت دور نمی شد!

2( آن دانشمند اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می گذرانْد و با وجود شرایط سخت، لحظه ای از فعالّیت دور نمی شد!
3( وقت آن دانشمند به مطالعه و تحقیق می گذشت، در حالی که علی رغم شرایط سخت لحظه ای از کار دور نمی شود!

4( آن عالم اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می گذراند، در حالی که علی رغم شرایط سختش حّتی یک لحظه از کار دور نمی شود!
ره!«:- 30 »کاد المعّلُم یبدأ تدریسه إذ دخل الصفَّ أحُد الطاّلب و قطع کالَم المعّلم و هو َخِجٌل من تأخُّ

1( معّلم تدریسش را شروع می کرد که یکی از دانش آموزان با شرمندگی از تأخیر خود، وارد کالس شد و سخن معّلم را بُرید!
2( نزدیک بود معّلم درس خویش را آغاز کند که دانش آموزی ناگهان داخل کالس شد و کالم معّلم را با خجالت از دیرکردنش قطع نمود!

3( نزدیک بود معّلم درس خود را آغاز نماید زمانی که یک دانش آموز به کالس داخل شد و سخن معّلم را برید و او از تأخیر خویش شرمنده شد!
4( معلّم تدریس خود را داشت شروع می کرد، که ناگهان یکی از دانش آموزان وارد کالس شد و در حالی که از تأخیر خود شرمنده بود، سخن معلّم را قطع کرد!

غری أن نذهب غداً رأس الساعة التاسعة و النّصف إلی المتحف لمشاهدة اآلثار التاریخّیة!«:- 31 »َقّررُت مع اُختي الصُّ
1( با خواهر کوچکم قرار گذاشتیم فردا سر ساعت نه و نیم برای بازدید از آثار باستانی به موزه برویم!
2( من با خواهر کوچک ترم قرار گذاشتم؛ سر ساعت نه و نیم فردا به دیدار آثار باستانی موزه ها برویم!

3( من و خواهرم صغری قرار گذاشتیم رأس ساعت نه و نیم فردا به مشاهدءه آثار تاریخی موزه ها برویم!
4( با خواهر کوچک ترم قرار گذاشتم که فردا رأس ساعت نه و نیم برای مشاهدءه آثار تاریخی به موزه برویم!

»عامل الناس مثلَما تُحبُّ أن یُعاملوك، و ال تَکن ذا وجهین!«:- 32
1( با مردم آن طور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند، و دورو مباش!

2( طوری با مردمان معامله نمای که دوست داری با تو داد و ستد شود، پس دوچهره نباش!
3( با مردم همان طور معامله کنید که دوست داشته اید با شما عمل کنند، پس از دورویان نباشید!
4( به گونه ای با مردم رفتار کنید که دوست می دارید با شما رفتار شود، و دارای دو چهره مباشید!

عّین الّصحیح:- 33
1( إّننا محتاجون إلی تجارب المتقاعدین لتقّدمنا: ما به تجربءه بازنشستگان نیازمندیم تا پیشرفت کنیم!

ع الاّلعبون: اگر تماشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان را تشویق می کنند! 2( إن کان المتفّرجون في الملعب، یُشجَّ
3( قد تَبدأ آالُف الصعوبات بعد لحظة إهماٍل: گاهی بعد از یک لحظه سهل انگاری هزاران مشکل شروع می شود!

4( َمن یَتجّسس في أعمال اآلَخرین فال أمَن و ال راحَة له: کسی که در مورد دیگران جاسوسی کند امنّیت و راحتی ندارد.
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عّین الّصحیح:- 34
1( أفضُل سالِح المرء کالُمه و کأّنه حساٌم: بهترین سالح انسان کالمی است که چون شمشیر می باشد!

2( عیُن البومة ثابتة و هي ال تقدر أن تدیر إاّل رأَسها: چشم جغد ثابت است و فقط سر آن حرکت می کند!
3( هناك ُعشٌّ صغیر فوق تلك الشجرة المرتفعة ال فرَخ فیه: باالی آن درخت بلند آشیانءه کوچکی هست که هیچ جوجه ای در آن نیست!

4( طُلب من الطاّلب أن یأتوا بوالدیهم یوم الخمیس إلی المدرسة: از دانش آموزان خواست که روز پنج شنبه با والدین خود به مدرسه بیایند!
»امروز کتابی خریدم که قبالً آن را دیده بودم!«:- 35

2( اشتریت الیوم کتاباً قد رأیته من قبل! 1( هذا یوم اشتریت الکتاب و رأیت قبل هذا! 
4( قد اشتریت الیوم الکتاب و رأیته من قبل! 3( هذا الیوم اشتریت کتاباً رأیت قبل هذا! 

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36 � 42( بما یناسب النّص:
العلُم یُحیي في اإلنسان اُموراً مختلفة، منها الّشعور باالعتماد علی النّفس، فَمن اتّخذه رفیقاً في طریقه في الحیاة یری أنّه ال یَقدر أن یَعیش 
غافالً َعّما یَجري حولَه، بل یَسعی للحصول علی غایة یَرسُمها لنفسه. لِنَنظْر إلی حیاة العلماء في التاریخ. فهم لَم یَستطیعوا أن یعیشوا ألنفسهم 

فقط ألنّهم َرأوا غایًة ُعلیا في الحیاة و حاولوا أن یَصلوا إلیها و کذلك قاموا بدعوة اآلخرین إلیها أیضاً!
إّن العلم یَبني حصاراً یُحافظ علی کّل مَن یختاره من الوقوع في الخطایا و یَمنعه من ارتکاب الجرائِم و التبعّیة الخاطئة؛ ولکن هیهات هیهات 
من االعتماد علی العلم أکثر من طاقته، فإنّه یُهّیئ للمجتمع طرَق التقّدم و یُحّقق له ارتقاًء شامالً یضمن ُمستقبالً ُمضیئاً؛ ولکّن المهّم في هذا 

األمر هو أّن العلم بوحده ال یُحقِّق هذه الغایات الجمیلَة بل بحاجة إلی رفیق آخر و هو »اإلیمان«!
لماذا ال تُصبح الغفلُة مالِزمَة العالم؟ عّین الّصحیح: ألّن ...............- 36

2( التقّدم و المستقبل المضيء ال یَسمحان بذلك! 1( رفیقه اآلخر و هو اإلیمان یمنعه من هذا األمر! 
4( اّتخاذ الغایة في الحیاة یمنعه من ذلك! 3( االعتماد علی الّنفس هو السبب لمنع ذلك! 

عّین الّصحیح حسب النّص:- 37
2( من أخطر االُمور هو تحمیل العلم أکثر من طاقته! 1( مفتاح التقّدم الحقیقي هو اکتساب العلم وحیداً! 

4( العلم من دون مساعٍد آخر یحافظ علی الجمهور من الخطایا و الّزلل! 3( إّن الغایة الوحیدة اّلتي یَرسمها العلماُء هي االعتماد علی النفس! 
بم نحصل علی مستقبل مضيٍء ألبنائنا؟ عّین الخطأ: بعلٍم ...............- 38

2( یُساعدهم علی اّتخاذ غایاٍت رفیعٍة في الحیاة! دهم عن الّسلوکیات السّیئة!  1( یزیدهم أخالقاً تُبعِّ
4( یحتاج إلی حصول جناح آخر للطّیران و هو اإلیمان! 3( ال یُصاحبه أمٌر آخر و هو الکفیل وحیداً للتقّدم! 

عّین ما ال یناسب موضوع النّص:- 39
راس���ت���ی و  دان������ش  و  ب���ای���د  خ�����رد   )1 
داد و  دان������ش  اه�����ل  ه���رگ���ز  ن��ک��ن��د   )2

ک���اس���ت���ی! در  ب���ک���وب���د  ک��������ّژی   ک�����ه 
گ���ن���ج  آب������اد! و  خ�������راب  م�������ردم  دل 

3( علم تنها، تو را به ره آورد!
4( علم اگر تنها بَود رهزن بود!

  عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )40 � 42(.

»یَرسم«:- 40

1( فعل مضارع � للغائب � ماضیه »َرسم« و کلُّ حروفه أصلّیٌة/ فاعله »ها« و الجملة فعلیٌة

2( للمذّکر الغائب � حروفه کّلها أصلّیة )= مجرّد ثالثي( � معلوم/ فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة

3( للغائب � له ثالثة حروف أصلّیة و حرف واحد زائد )= مزید ثالثي(/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة

4( مضارع � لیس له حرٌف زائد )= مجّرد( � مجهول/ مع فاعله جملٌة فعلیة، و ضمیر »ها« مفعول

»یُحافظ«:- 41

1( مضارع � للمذّکر الغائب � ماضیه »حافظ« علی وزن »فاعل«/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة

2( فعل مضارع � ماضیه »حافظ« من وزن »فاعل« و مصدره »حفظ«/ الجملة فعلیة و وصفیة
3( للغائب � ماضیه »حافظ« و مصدره »محافظة« من باب »مفاعلة« � مجهول/ مع فاعله جملٌة فعلیة

4( للمفرد المذّکر الغائب � له حرفان زائدان )= مزید ثالثي(/ الجملة فعلیة و صفة الموصوف النکرة »حصاراً«
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»شامالً«:- 42
1( اسم � مفرد مذّکر � اسم فاعل )من فعل »شمل« المجّرد(/ صفة للموصوف »ارتقاء«

2( مفرد مذّکر � اسم فاعل )فعله »شمل« بدون حرف زائد( � نکرة/ صفة و موصوفه »یحّقق«
3( مفرد مذّکر � معرفة � اسم فاعل )فعله »شمل« بدون حرف زائد(/ صفة و موصوفه »ارتقاء«

4( اسم � اسم فاعل )مأخوذ من فعل »شاَمل« علی وزن »فاعل«(/ صفة أو نعت للموصوف النکرة
  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )43 � 50(.

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43
2(  لَیَس َشيٌء أثَقَل في المیزاِن من الُخلُق الَحَسن! 1( عالٌَم یُنَتَفع بِعلمِه َخیر مِن ألف عابَد! 

لم! الفین َدوراً ُمهماً في الَحرِب و السِّ 4( تُؤّدي الدَّ 3( علی ُکلِّ الّناس أَن یََتعایَشوا تَعایُشاً ِسلمّیاً! 
عّین الخطأ:- 44

ع الالعَب في المسابقة! ج: اّلذي یُشجِّ 2( الُمتفرِّ 1( األرجل: یمشي اإلنسان بها!  
4( المشکاة:  زجاجة فیها مصباح ینتشر الضوُء من داخلها! ح الّناس لزیارة اآلثار التاریخیة!  3( السائح: من یُفرِّ

عّین المناسب للفراغین: »أیّام األسبوع ............... و الیوم الوسط منها ...............!«.- 45
4( سابعة � ثالثاء 3( سابعة � االثنین  2( سبعة � الثالثاء  1( سبعة � اثنین 

عّین وزن »أفعل« لیس اسم تفضیل:- 46
2( هذه الّسورة أعظم الّسور في القرآن الکریم! 1( الّسکوت أبلغ کالمٍ مقابل الجاهل!  

4( الِغنی األکبر الیأُس من کّل ما في أیدي اآلخرین! 3( َمن أحسن إلیك فأحِسن إلیه، و هذا العمل حسٌن! 
عّین ما فیه »نون الوقایة«:- 47

2( هل تعرف أّن الّنملة تَبني بَیَتها تحت األرض و له نوافذ؟ 1( أیّتها التلمیذة المجتهدة! بیِّني لزمیالتك اُسلوب قراءة الدروس! 
4( أنَقذني أحُد أصدقائي قبل أن أغرق في الّشدائد! ی أن نَصل إلی أهدافنا دون تعب؛ و هذا محال!  3( نَتمنَّ

عّین کلمة »ما« مضاٌف  إلیه )بالنظر إلی المعنی(:- 48
2( لَم تقول ما لیس لك به علٌم؟ 1( أعظُم ما في الحیاة أن یبقی العقُل شابّاً! 

4( اُنظر إلی الّسماء لیالً حّتی تُشاهد ما رأیُته أنَا! 3( العلُم ما ینفعك و العقُل ما یوصلك إلیه! 
عّین »ما« شرطّیة:- 49

2( ما تقول عنه في هذا األمر غیر صحیح! 1( ما فعلُت هذا لك حّتی أتوّقع أجره!  
4( ما تطلب من الخیر لآلخرین فإّنك تری نتیجته! 3( ما تزرع في الدنیا حّتی تری نتیجته في اآلخرة! 

عّین حرف المشّبه بالفعل یختلف )في المعنی(:- 50

2( أیّها اإلنسان ال تحزن علی ما فاتك، اّن الیأس یُبعدك من اهلل! 1( قد جاء في التاریخ اّن إبراهیم ⒔ أنقذ قومه من عبادة األصنام! 
4( إلهنا و ربّنا نعلم اّنك مع عبادك دائماً! 3( أ یظّن اإلنساُن اّن اهلل یترکه سًدی و وحیداً؟ 
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مطابق آیات قرآن کریم چه کسی »با خواری و سرافکندگی« در جهان آخرت وارد دوزخ می شود؟- 51
1( از خداوند نیکی در زندگی دنیایی خواسته و از آخرت بی بهره مانده است. 

2( به زندگی دنیا و آرایش و زینت آن پرداخته و در آسایش زندگی کرده است. 
3( فقط به دنبال زندگی زودگذر دنیا بوده است و به مقداری از آن دست یافته است. 

4( زندگی پایدار اخروی را فراموش کرده و به همءه نصیب خود در این جهان رسیده است.
هُْر کدام است؟- 52 غرض اصلی کسانی که می گویند ！َو مَا یُهِْلکُنَا ِإالَّ الدَّ

1( اثبات اثر مرور زمان در زندگی و حیات انسان ها
2( انکار وجود آفرینندءه حکیمی که این جهان را خلق نموده

3( ابطال گفته های موحدان در وجود آثار ماتأخر اعمال انسان
4( تأیید نظر منکرین معاد در زمینءه متالشی شدن جسم و روح انسان

َماَواِت َو اأْلَْرَض َو مَا بَیْنَُهَما اَلِعِبیَن استداللی مشابه با کدام مورد، برای پاسخ به ادعای کافران است؟- 53 عبارِت ！َو مَا َخلَقْنَا السَّ
1( ！َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی أَعَْمُل َصالِحاً فِیَما تََرْکُت

ُکْم ِإلَیَْنا اَل تُْرجَُعوَن َما َخلَْقَناُکْم َعبَثاً َو أَنَّ 2( ！أَ فََحِسبُْتْم أَنَّ
ُکْم ِإلَی یَْومِ الِْقیاَمِة اَل َریَْب فِیِه 3( ！اهللُ اَل ِإلهَ ِإالَّ هَُو لََیْجَمَعنَّ

4( ！َمْن آَمَن بِاهلِل َو الَْیْومِ اآْلِخرِ َو َعِمَل َصالِحاً فَلَُهْم أَجُْرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم
کناررفتن پرده از حقایق عالم چه ثمره ای خواهد داشت و کدام عبارت، نمونه ای از روشن شدن حقیقت عمل را بیان نموده است؟- 54

ًَما یَأُْکلُوَن فِی بُطُونِِهْم نَارا ِذیَن یَأُْکلُوَن أَْمَواَل الَْیَتاَمی ظُلْماً ِإنَّ 1( شهادت اعضای بدن انسان � ！ِإنَّ الَّ
ًَما یَأُْکلُوَن فِی بُطُونِِهْم نَارا ِذیَن یَأُْکلُوَن أَْمَواَل الَْیَتاَمی ظُلْماً ِإنَّ 2( آشکارشدن واقعیت همه چیز � ！ِإنَّ الَّ

3( شهادت اعضای بدن انسان � ！الَْیْوَم نَْختُِم َعلَی أَفْواِهِهْم َو تَُکلُِّمَنا أَیِْدیِهْم َو تَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن
4( آشکارشدن واقعیت همه چیز � ！الَْیْوَم نَْختُِم َعلَی أَفْواِهِهْم َو تَُکلُِّمَنا أَیِْدیِهْم َو تَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن

کدام مورد، یکی از آثار اراده و تصمیم قوی برای انجام کارها را بیان نموده و حاِل صاحبان این ارادءه قوی در مقابل مشکالت چگونه است؟- 55
1( ！َو اْصبِْر َعلَی َما أََصابََك � سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت قدم برمی دارند.

2( ！فِِإْن أََصابَُه َخیٌْر اطَْمَأنَّ بِِه � سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت قدم برمی دارند.
3( ！َو اْصبِْر َعلَی َما أََصابََك � راه رستگاری را که همان قرب به خداست شناخته و در آن مسیر قدم برمی دارند.

4( ！فَِإْن أََصابَُه َخیٌْر اطَْمَأنَّ بِِه � راه رستگاری را که همان قرب به خداست شناخته و در آن مسیر قدم برمی دارند.
چه چیزی به زندگی آدمی جهت می دهد و از نظر امیرالمؤمنین ⒔ میزان ارزش واقعی انسان، کدام است؟- 56

2( تصمیم ها و عزم ها � آن چیزی که برای آن تالش می کند. 1( محبت ها و دلبستگی ها � آن چیزی که برای آن تالش می کند. 
4( تصمیم ها و عزم ها � آن چیزی که دوست می دارد. 3( محبت ها و دلبستگی ها � آن چیزی که دوست می دارد. 

آیءه 90 سورءه مبارکءه مائده به چند مورد از محرمات اشاره نموده است و از همراه آمدن این گناهان کدام مطلب، فهمیده می شود؟- 57
1( 4 چیز � مردار همءه حیوانات نجس است و برای عبادت باید از آن دوری شود.

2( 11 چیز � مردار همءه حیوانات نجس است و برای عبادت باید از آن دوری شود.
3( 11 چیز � شرابخواری از گناهان بزرگ و مانند عمل بت پرستی است.
4( 4 چیز � شرابخواری از گناهان بزرگ و مانند عمل بت پرستی است.

احساسات لطیف زنان بیانگر وجود کدام ویژگی در آنان می باشد و عرضءه نابه جای آن چه عاقبتی خواهد داشت؟- 58
1( زیبایی های باطنی � تحقیر روح بلند و دورماندن از نگاه نااهالن
2( آراستگی ظاهری � تحقیر روح بلند و دورماندن از نگاه نااهالن

3( آراستگی ظاهری � از دست رفتن گوهر مقدس خانواده
4( زیبایی های باطنی � از دست رفتن گوهر مقدس خانواده

کدام مورد، به عوامل مؤثر در معرفت و محبت به امام زمان ⒌ و از بین رفتن تردیدها اشاره دارد؟- 59
1( آشنایی با شیوءه حکومت داری ایشان به هنگام ظهور � شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی
2( آشنایی با شیوءه حکومت داری ایشان به هنگام ظهور � پیروی از فرمان های امام عصر ⒌

3( آماده کردن خود و جامعه برای ظهور � پیروی از فرمان های امام عصر ⒌
4( آماده کردن خود و جامعه برای ظهور � شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی
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اصل تقیه، یادآور کدام مسئولیت مردم نسبت به رهبر می باشد؟- 60
2( مشارکت در نظارت همگانی 1( وحدت و همبستگی اجتماعی  

4( استقامت و پایداری در برابر مشکالت 3( افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی 
بیِت زیر، بیانگر کدام آیءه شریفه است؟- 61

علم ش��ی��ر  ول���ی  ش���ی���ران  ه��م��ه  دم ب�����ه دم«»م���ا  ب��اش��د  ب���اد  از  ح��م��ل��ه م��ان 

اُر 2( ！ُقِل اهللُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َو هَُو الَْواِحُد الَْقهَّ  َُماَواِت َو اأْلَْرِض ُقِل اهلل 1( ！ُقْل َمْن َربُّ السَّ
 اِس َمْن یَْعبُُد اهللَ َعلَی حَْرٍف فَِإْن أَصابَُه َخیٌْر اطَْمَأنَّ 4( ！َو مَِن النَّ  اُس أَنُْتُم الَْفَقراُء ِإلَی اهلِل َو اهللُ هَُو الَْغنِیُّ الَْحِمیُد 3( ！یَا أَیَُّها النَّ

از آیءه شریفءه ！ُقْل َأ َغیَْر اِهللا َأبْغی َربّاً َو ُهَو َربُّ کُلِّ َشْیٍء ...  کدام مفهوم، دریافت می شود؟- 62

1( تدبیر انسان ها در طول ربوبّیت الهی قرار دارد، یعنی هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست.

2( چون خداوند خالق و مالک و ولی جهان است تنها رّب هستی نیز می باشد، انسان نقشی در پرورش ندارد.

3( اگر خداوند را مدبّر اصلی بدانیم و در عرض ربوبّیت الهی برای انسان تدبیر قائل شویم دچار شرک نشده ایم.

4( خداوند صاحب اختیاری است که تدبیر مخلوق به دست اوست، بنابراین تدبیر انسان در کنار ربوبّیت الهی قرار دارد.

پیام کدام آیءه شریفه، بیانگر شرک عملی است و آن ها به چه صفت ناپسندی دچار شده اند؟- 63

ِة ... � تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی ُکْم أَْولَِیاَء تُلُْقوَن ِإلَیِْهْم بِالَْمَودَّ ی َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ 1( ！اَل تَتَّ

ِة ... � توجه به تمایالت دانی و ارضاء آن ها ُکْم أَْولَِیاَء تُلُْقوَن ِإلَیِْهْم بِالَْمَودَّ ی َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ 2( ！اَل تَتَّ

اِس َمْن یَْعبُُد اهللَ َعلَی حَْرٍف فَِإْن أََصابَُه َخیٌْر اطَْمَأنَّ بِِه ... � توجه به تمایالت دانی و ارضاء آن ها 3( ！َو مَِن النَّ

اِس َمْن یَْعبُُد اهللَ َعلَی حَْرٍف فَِإْن أََصابَُه َخیٌْر اطَْمَأنَّ بِِه ... � تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی 4( ！َو مَِن النَّ

64 -   اِغِریَن از آیءه شریفءه ！َقالَْت َفٰذلِکُنَّ الَِّذی لُْمُتنَِّنی فِیِه َو لََقْد َراَوْدتُُه َعْن نَْفِسِه َفاْسَتعَْصَم َو لَئِْن لَْم یَْفَعْل مَا آُمُرُه لَُیْسَجنَنَّ َو لََیکُونا ِمَن الصَّ
کدام مفهوم، دریافت می شود؟

1( کسی که به مقام مخلصین رسیده بود، در برابر وسوسه های شیطان نفوذناپذیر شده بود.

2( همسر عزیز مصر، دام هایی برای کشاندن حضرت یوسف ⒔ به سوی گناه و فساد گسترده بود.

3( همسر عزیز مصر، از زنان مصر برای تحریک حضرت یوسف ⒔ به سوی گناه و فساد استفاده کرد تا خود را تبرئه نماید.

4( حضرت یوسف ⒔ به درجه ای از باور رسیده بود، که می توانست در شرایط سخت، حق را از باطل تشخیص دهد.

»توبه« در اصطالح دینی به چه معناست و مطابق روایت نبوی خداوند چه کسانی را بسیار دوست دارد؟- 65

1( بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خداست. � بسیار توبه کننده

2( بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خداست. � جوانان توبه کار

3( ایستادگی در برابر موانع بیرونی و درونی که همان نفس اّماره است. � جوانان توبه کار

4( ایستادگی در برابر موانع بیرونی و درونی که همان نفس اّماره است. � بسیار توبه کننده

کدام آیءه شریفه، گویای مطلب زیر است؟- 66

»هر کس که نگران عاقبت کار خود است به روشنی درمی یابد که تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آینده 

را از بین می برد.«

َم َس بُْنَیانَُه َعلَی َشَفا ُجُرٍف هَارٍ فَانَْهاَر بِِه فِي نَاِر جََهنَّ 2( ！أَْم َمْن أَسَّ  ً1( ！ُکاّلً نُِمدُّ هُؤاَلِء َو هَُؤاَلِء مِْن َعطَاِء َربَِّك َو َما َکاَن َعطَاُء َربَِّك َمحْظُورا

َس بُْنَیانَُه َعلَی تَْقَوی مَِن اهلِل َو ِرْضَواٍن َخیٌْر 4( ！أَ فََمْن أَسَّ  ِذیَن أََمُنوا بِاهلِل َو اعَْتَصُموا بِِه فََسُیْدِخلُُهْم فِي َرحَْمٍة مِْنُه ا الَّ 3( ！فََأمَّ

در داستان دزدی از باغ، بیِت زیر برای توجیه کدام مورد، بیان شده است؟- 67
خ��دا ب���ن���دءه  خ����دا  ب����اغ  از  عطا«»گ���ف���ت  ک���ردش  ح��ق  ک��ه  خ��رم��ا  م��ی خ��ورد 

2( انکار اختیار و ارادءه انسان در انجام کارها 1( غیراختیاری بودن بسیاری از امور در عالم هستی 

4( وجود امور خارج از اختیار و تابع قوانین طبیعی 3( تصمیم گیری بر مبنای اختیار و پذیرش عاقبت امور 

مطابق آیءه شریفءه 178 سورءه آل عمران، سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه کدام است و سرانجام آنان چه خواهد بود؟- 68

2( ابتالء � ！َو لَُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن   1( امالء � ！َو لَُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن

4( ابتالء � ！اَل یَْهِدی الَْقْوَم الظَّالِِمیَن   3( امالء � ！اَل یَْهِدی الَْقْوَم الظَّالِِمیَن
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اگر کسی به شناخت مناسب از این که »دوست نزدیک تر از من به من است« دست یابد، چه رفتاری خواهد داشت و کدام ثمره را خواهد دید؟- 69
ِ1( گرایش به حق با تفّکر در جهانی که به حق خلق شده است. � ！أََشدُّ ُحّباً هلِل

ِ2( پیروی از دستورات خداوند که توسط پیامبر ارسال شده است. � ！أََشدُّ ُحّباً هلِل
3( گرایش به حق با تفّکر در جهانی که به حق خلق شده است. � ！یَغِْفْر لَُکْم ُذنَوبَُکْم

4( پیروی از دستورات خداوند که توسط پیامبر ارسال شده است. � ！یَغِْفْر لَُکْم ُذنَوبَُکْم
کدام آیات شریفه، برای پرسش هایی که در پی می آیند، پاسخ مناسبی می باشند؟- 70

 اگر معجزءه جاوید توسط یکی از دانشمندان جامعه آورده می شد، ممکن بود چه شبهه ای ایجاد شود؟
 قرآن کریم از چه جهتی معجزه است؟

ُقْل فَأْتُوا بُِسوَرٍة مِثْلِِه ...！ � ... ً1( ！َو لَْو َکاَن مِْن ِعْنِد َغیْرِ اهلِل لََوجَُدوا فِیِه اْختاِلفاً َکثِیرا
ُقْل فَأْتُوا بُِسوَرٍة مِثْلِِه ...！ � ... 2( ！َو َما ُکْنَت تَتْلُو مِْن قَبْلِِه مِْن کَِتاٍب َو اَل تَُخطُُّه بَِیِمینَِك

ٌة اِس َعلَی اهلِل ُحجَّ 3( ！َو لَْو َکاَن مِْن ِعْنِد َغیْرِ اهلِل لََوجَُدوا فِیِه اْختاِلفاً َکثِیراً ... � ！... لِئاَلَّ یَُکوَن لِلنَّ
ٌة اِس َعلَی اهلِل ُحجَّ 4( ！َو َما ُکْنَت تَتْلُو مِْن قَبْلِِه مِْن کَِتاٍب َو اَل تَُخطُُّه بَِیِمینَِك ... � ！... لِئاَلَّ یَُکوَن لِلنَّ

این سخن رهبر کبیر انقالب اسالمی »ما موظفیم آثار شرک را از جامعءه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم« در مقام تبیین - 71
مفهوم مندرج در کدام آیه می باشد؟

ً2( ！َما لَُهْم مِْن ُدونِِه مِْن َولِیٍّ َو اَل یُْشرُِك فِی ُحْکِمِه أَحَدا  ً1( ！أَ َرأَیَْت َمِن اتََّخَذ ِإلَهُه هََواُه فََأنَْت تَُکوُن َعلَیِْه َوکِیال

... 4( ！أَ لَْم تََر ِإلَی الَِّذیَن یَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما أُنْزَِل ِإلَیَْك َو َما أُنْزَِل مِْن قَبْلَِك  ... ّناِت َو أَنَْزلَْنا َمَعُهُم الْکِتَاَب َو الِْمیَزاَن 3( ！لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَیِّ

کدام عبارت، با اعالم والیت حضرت علی ⒔ از جانب رسول خدا ④ مرتبط می باشد، تا امکان مخفی کردن آن توسط مردم نباشد؟- 72

... ً2( ！... ما اِن تمّسکتم بِهما لَن تضّلوا ابدا  ... جَْس أَهَْل الْبَیِْت 1( ！... لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ

... اِس 4( ！... فََما بَلَّغَْت ِرَسالََتُه َو اهللُ یَْعِصُمَك مَِن النَّ  ... اَلَة ِذیَن یُِقیُموَن الصَّ ِذیَن آَمُنوا الَّ 3( ！... َو الَّ

سخن امام صادق ⒔ که فرمودند: »ای مردم! رسول خدا ④ امام و رهبر بود، پس از او علی ⒔ و سپس حسن و حسین و علی بن حسین - 73

و محمد بن علی ⒔ به ترتیب امام بودند و اکنون من امام هستم.« در تبیین کدام عنوان، مورد استناد قرار گرفته است؟

2( حفظ سخنان و سیرءه پیامبر ④ 1( استمرار و پیوستگی در دعوت  

4( اقدام مربوط به مرجعیت دینی 3( اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان 

به ترتیب، هر یک از موارد زیر با کدام برنامه در مورد تشکیل خانواده ارتباط دارند؟- 74

 فرزند، تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد است.

 بلوغ دورءه پذیرش مسئولیت های زندگی است.

 با تشکیل خانواده می توان مهر و عشق به همسر و فرزندان را پرورش داد.

1( تقویت عفاف و پاکدامنی � توجه به اهداف ازدواج � توجه به اهداف ازدواج

2( توجه به اهداف ازدواج � تقویت عفاف و پاکدامنی � تقویت عفاف و پاکدامنی

3( توجه به اهداف ازدواج � شناخت معیارهای همسر مناسب � شناخت ویژگی های روحی زن و مرد

4( تقویت عفاف و پاکدامنی � شناخت معیارهای همسر مناسب � شناخت ویژگی های روحی زن و مرد

یِّئَِة َفاَل یُْجَزی ِإالَّ ِمثْلََها َو ُهْم اَل یُظْلَُموَن کدام مفهوم دریافت می شود و - 75 از آیءه شریفءه ！مَْن َجاَء بِالَْحَسنَِة َفلَُه َعْشُر َأمْثَالَِها َو مَْن َجاَء بِالسَّ

با کدام سنت مرتبط است؟

1( کارهای نیک و بد همراه انسان است و در قیامت از او جدا نمی شود. � سبقت رحمت بر غضب

2( کارهای نیک و بد همراه انسان است و در قیامت از او جدا نمی شود. � تأثیر اعمال در زندگی انسان

3( اگر کسی در دنیا کار نیکی یا بدی انجام داد، قطعاً در دنیا نتیجه اش را می بیند. � سبقت رحمت بر غضب

4( اگر کسی در دنیا کار نیکی یا بدی انجام داد، قطعاً در دنیا نتیجه اش را می بیند. � تأثیر اعمال در زندگی انسان
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11 صفحهآزمون عمومی

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. When you go to university or college you may be surprised by the amount ……………. to do.

1) to read and expect it   2) of reading you are expected 

3) you expect to read it and 4) in reading when you expect

77. In the past two decades, libraries ………….. the difficult task of making faithful digital copies of the books, 

images and recordings that keep the intellectual effort of humankind.

1) began 2) would begin 3) were begun 4) have begun

78. Dolphins lack vocal cords but they have a large, oil-filled organ called the “melon”, ………….. they can pro-

duce a variety of sounds.

1) that 2) which 3) with which  4) that by it

79. Modern motorcycles are lighter, faster, ………….. than motorcycles of thirty years ago.

1) more efficient 2) or as efficient 3) and efficient 4) and more efficient

80. If they know the cause of the problem, they might be able to ………….. how to prevent it happening again.

1) keep on 2) figure out 3) care for 4) take part in

81. ………….. a topic you are reading about in a second language makes it easier to guess the meaning of new 

vocabulary.

1) Ability of  2) Diversity in 3) Familiarity with 4) Uncertainty about

82. It is unbelievable that we human beings do not seem to attach as much importance as we should to the 

………….. effect our activities have on the ozone layer.

1) natural 2) invisible 3) unique 4) harmful

83. Parent Network believes that parenting can be learned, and that improved communication can do 

………….. for family happiness.

1) gifts  2) wonders 3) treasures 4) functions

84. I am happy to be in an international conference among a group of ………….. professors in my field from all 

over the world.

1) distinguished 2) reflected 3) identified 4) magnified

85. We sometimes wrongly  ………….. brief people as less capable than those who talk a lot.

1) remind 2) respect 3) regard 4) compare

86. Studies have shown that people who include ………….. amounts of fruits and vegetables in their daily diets 

have lower rates of cancers. 

1) available 2) different 3) generous 4) intermediate

87. Science advances by ………….. old theories with new once that make better predictions.

1) replacing  2) informing  3) recommending 4) surrounding
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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.

Ecology is the science of how living creatures and plants (88) ………….. together and depend on each other 

and (89) ………….. the local environment. Where an environment is untouched, the ecology of an area is in 

balance, but if a creature (a plant or animal) is destroyed or a non-native species (90) ………….., then the ecol-

ogy of the area will be (91) ………….. – in other words, the balance of nature will be disturbed. Man is a part 

of the environment and has done more to upset the ecology during his short span on earth (92) …………... . He 

has done  this by his ignorance, his greed, his thoughtlessness and his wanton wastefulness.   

88. 1) add 2) exist 3) compile 4) influence

89. 1) in 2) for 3) into 4) on

90. 1) risen 2) joined 3) left 4) introduced

91. 1) upset 2) lain 3) held 4) fought

92. 1) lives any creature  2) than any other living creature

3) and any other creature living 4) as any other creature that lives does

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 choke (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

PASSAGE 1:
We hear about stress all the time. It’s on the news, in the newspapers, people talk about it and often when 

we ask someone how they are, their answer is, ‘Oh, I’m just so stressed!’ We see it manifesting in people and 

ourselves in many different ways. Some people get nervous and lose their sense of humor, some withdraw 

or become irritable, others feel tired and helpless.

Stress is the body’s response to what is happening in our lives and can take many forms. Some stressful 

situations in our lives are sudden and difficult, others life changing, but most are just part of our everyday 

life. With everyday stress, we deal with it along the way and it doesn’t necessarily negatively affect our well-

being. But it is when the demands or pressures of our days exceed our ability to cope that we find ourselves 

out of balance. That’s why we need to take this seriously; if we realize that the pressures of our lives are 

greater than our capacity to cope, then we need to take responsibility to make the changes in our lives to 

protect our wellbeing. 

93. What is the purpose of the last sentence in paragraph 1?

1) To correct a wrong belief  

2) To support an earlier statement

3) To show what causes people to get stressed out 

4) To emphasize that stress does not have one definition only

94. The word “others” in paragraph 2 refers to ………….. .

1) lives 2) forms 3) people 4) situations

95. The word “exceed” in paragraph 2 is closest in meaning to ………….. .

1) go beyond 2) develop 3) fill in 4) force
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96. The passage implies that people who suffer from stress ………….. .

1) are to be avoided   2) should see a doctor

3) can take positive steps to control it 4) are socially irresponsible people

PASSAGE 2:
With age come changes in the structure and quality of our sleep. After about age 60, we have less deep (slow-

wave) sleep and more rapid sleep cycles; we awaken more often, and we sleep an average of two hours less at 

night than we did as young adults. It was once thought that older people didn’t need as much sleep as younger 

ones, but experts now agree that’s not the case. Regardless of age, we typically need seven-and-a-half to eight 

hours of sleep to function at our best. So if you’re not getting enough sleep at night, what about daytime naps? 

Or does napping disrupt the sleep cycle, ultimately yielding less sleep and more daytime drowsiness?

These questions were addressed by researchers in a study conducted in 2011. The authors concluded that 

napping not only increases older individuals’ total sleep time - without producing daytime drowsiness - but 

also provides measurable cognitive benefits. This small but well-designed study involved 22 healthy women 

and men ages 50 to 83 who agreed to be evaluated in a sleep laboratory. During a one - or two - week pre-

liminary period, participants kept sleep logs at home and wore monitors to track their nighttime movements. 

They were then brought into the sleep laboratory for three nights and two days and given a thorough sleep 

evaluation (using polysomnography and other techniques) and a battery of cognitive tests. After this initial 

laboratory session, participants started a month-long daily napping routine at home: half took short (45- 

minute) naps, and half took longer (two- hour) naps. After the second and fourth weeks, all returned to the 

lab for repeat assessments.

97. The study mentioned in paragraph 2 was primarily carried out to determine ………….. .

1) the effect of napping on people’s overall sleep pattern 

2) the difference in men’s and women’s need for daily naps

3) if age had any effect on people’s need for afternoon naps

4) young and old people’s general attitude towards daily naps

98. Which of the following statements about the time length people need to sleep every day is supported by 

the passage?

1) It is disturbed by the amount of time people nap during the day. 

2) It varies from person to person, depending on their health. 

3) It is longer in young people than in old ones.

4) It is independent of people’s age.

99. The people who took part in the study reported ………….. .

1) included more men than women 2) knew that they were part of the study

3) were used to napping on a daily basis 4) had problems with thinking and concentration 

100. There is enough information in the passage to answer which of the following questions?

1) What made the 22 participants decide to be part of the study?

2) Why do people experience changes in the structure and quality of their sleep as they age?

3) Why is it argued that people in general need seven-and-a-half to eight hours of sleep per day?

4) What are some of the cognitive benefits old people get if they manage to take naps during the day?
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این متن - 6 واژءه عظیمت و حزیمت در  امالی دو   
نادرست است و شکل صحیح آن ها، به ترتیب عزیمت )عزم و قصد، 
آهنگ( و هزیمت )شکست، گریختن( است. »عزیمِت هزیمت دشمنی 
کنند« یعنی قصد کنند تا دشمن را شکست دهند و تار و مار سازند.
ُمخِلّ معناست و  واژه در متن،  این دو  البّته کاربرد »و« در میان   

ترکیب صحیح، »عزیمِت هزیمت« است.

هر سه اثر این گزینه منظوم و در قالب مثنوی و - 7  
به ترتیب از نظامی گنجه ای، عطّار نیشابوری و جامی هستند.

 سنایی هم یک اثر با نام »الهی نامه« به نظم دارد.
بررسی آثار سایر گزینه ها:

 »اتاق آبی« منثور است.
 »تذکرة االولیا« به نثر است.
 »تیرانا« اثری منثور است.

در - 8 می کنیم.  تعلیل شروع  بررسی حسن  با  ابتدا   
نشده،  ذکر  پدیده ای طبیعی  برای  شاعرانه ای  دلیل  هیچ  »الف«  بیت 
من  اشک چشم  فراوانی  پیش  در  بارنده  ابر  که  است  معتقد  و شاعر 
که همچون سیل است باید شرمسار باشد. پس گزینه های  و  
حذف می شوند. از بین آرایه های باقی مانده استعاره را بررسی می کنیم.
در بیت »ج« هیچ استعاره ای به کار نرفته و قاف عشق اضافءه تشبیهی است.

بررسی آرایه ها براساس 
»الف«: اغراق: اشک من چون سیل است و ابر بارنده نباید در برابر من 

اّدعایی داشته باشد.
»ب«: مجاز: »دم« مجاز از سخن است.

»ج«: ایهام: واژءه دستان در این بیت در دو معنی »1- حکایت، افسانه  
2- مکر، حیله« به کار رفته است.

»د«: حسن تعلیل: عّلت این که فرهاد از کوه بیستون بیرون نمی آید 
برابر  دو  و  می پیچد  کوهستان  در  عاشقان  نالءه  که صدای  است  آن 

می شود.
»ه«: استعاره: »ماه« استعاره از زیبارو است. مخاطب قراردادن دل هم 

تشخیص و استعاره دارد.

در  سه تشبیه وجود دارد و در سایر گزینه ها - 9  
چهار تشبیه.

بررسی تشبیه  در گزینه ها:
)اضافءه  دل  مرغ   -3 دام  به  تو  زلفین   -2 دانه  به  تو  خال   -1  

تشبیهی(  3 تشبیه
 1- لفظ به گل 2- بستان خرد )اضافءه تشبیهی( 3- منطق گویا 

به بلبل 4- باغ سخن )اضافءه تشبیهی(  4 تشبیه

معنای درست واژه ها: تازی: عرب، عربی ـ اُسوه: - 1  
ـ  افشاندن  پیشکش کردن،  نثار:  ـ  پیروی  نمونءه  سرمشق،  پیشوا، 

فرازآمدن: رسیدن، نزدیک آمدن 

معنای صحیح واژه ها: َوبال: سختی و عذاب، گناه ـ - 2  
ِوزر: بار سنگین، گناه، بار گناهـ  صباحت: خوب رویی و سفیدی رنگ انسان، 
زیباییـ  فرود سرای: اندرونی، اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده 
باشد، مخصوص زن و فرزند و خدمت گزاران ـ محجوب: پنهان، مستور، 
پوشیدهـ  خنیده: مشهور، معروف در نزد همه کس، نامدار؛ صدا و آوازی که 

در میان دو کوه و گنبد و مانند آن پیچد.
، معنای ارائه شده برای سه واژه )َوبال، َصباحت، محجوب( صحیح  در 
، هر چهار معنی ارائه شده برای واژه ها )وِزر، فرود سرای،  است. در 
محجوب، خنیده( مناسب و صحیح است. در  معنای سه واژه )وِزر، 
صباحت، خنیده( درست نوشته شده و در  نیز معنای ذکر شده برای 

سه واژه )َوبال، فرود سرای، محجوب( صحیح و مناسب است.
 با توّجه به واژه نامءه کتاب درسی »گناه« معنی »وبال« و »وزر« هر 
دو می تواند باشد، پس در  هم چهار واژه درست معنی شده است؛ 

ولی در هر حال  گزینءه درست تری است.

معنای صحیح واژه هایی که غلط معنی شده اند:- 3  
ِشبه: مانند، مثل، همسان، همانند )َشبَح یعنی »سایه، آن چه به صورت سیاهی 
توبه، پشیمانی ـ  بازگشت به سوی خدا،  انابت:  به نظر می آید، کالبد«( ـ 

مستعِجل: زودگذر، شتابنده ـ تعبیر: بیان کردن، شرح دادن، بازگویی 

صحیح - 4 شکل  و  متن  در  موجود  امالیی  غلط های   
آن ها:

1- آذرم  آزرم )شرم، حیا( 
با  )نگاشته شده(  مسطور  پوشیده(؛  )پنهان،  مستور  مسطور    -2
در نظر گرفتن معنای جملءه »بر رأی سلطانی ...«، وجه و تناسبی با 

عبارت ندارد و مستور صحیح و مناسب است.
واژءه  همراهی  و  پایانی  عبارت  معنای  به  توّجه  با  قضا؛  غزا    -3
تقدیر و  قضا )ُحکم،  از  گردنده )متغّیر(، می توان دریافت که سخن 

سرنوشت، مشّیت( است نه غزا )پیکار، نبرد(.

است - 5 نادرست  بخوای  امالی   ، بیت  در   
دندان  به  )جویدن،  خاییدن  مصدر  از  بخای  آن،  صحیح  صورت  و 
افسوس  و  »حسرت  از  کنایه  »انگشت خاییدن«،  است.  نرم کردن( 

خوردن، ندامت و پشیمانی« است.
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 1- تیر بال )اضافءه تشبیهی( 2- دل به هدف 3- تیغ جفا )اضافءه 
تشبیهی( 4- جان به سپر  4 تشبیه

)اضافءه  زلف  به چراغ 3- شب  بناگوش   -2 به مه  بناگوش   -1  
تشبیهی( 4- بناگوش به شمع  4 شبیه

، و با حسن تعلیل،  - 10 ، با مجاز  با ایهام   
را رد می کنیم.

بررسی آرایه های 
نقطءه  را  آن  و  کرده  اغراق  معشوق  دهان  کوچکی  در  شاعر  اغراق: 

موهوم دانسته است. 
استعاره: سی پاره استعاره از دندان های معشوق، و نقطءه موهوم هم 

استعاره از دهان اوست.
و  زیبایی  در  دندان ها  تشبیهی(،  )اضافءه  دندان  عقد  تشبیه: 

درخشان بودن و چینش درست کنار هم به گردنبند تشبیه شده اند.
واج آرایی: تکرار صامت / ن / در کّل بیت )11 بار(، صامت / د / در 

مصراع اّول )6 بار(
در - 11 )قصرها(  قصور  واژه های  بین  بیت  این  در   

مصراع اّول و قصور )کوتاهی( در مصراع دوم جناس تام برقرار است. 
ولی بیت حسن تعلیل ندارد. 
بررسی آرایه ها در سایر ابیات:

و  چشایی  حّس  دو  آمیختن  شیرین سخن  لِب  حس آمیزی:   
شنوایی است و حس آمیزی دارد./ ایهام: خسرو در دو معنی 1- پادشاه 

و 2- خسروپرویز قابل جای گذاری در بیت است.
َملَک )ناهمسان(/ واج آرایی: تکرار مصّوت/ ـِ/  َو  فَلَک   جناس: 

در مصراع اّول
در  واقعاً(  )به راستی،  قیدی  معنای  در  »راستی«  تناسب:  ایهام   
این بیت قابل جای گذاری است ولی در معنای راست بودن با سرو و 
قامت و باال تناسب دارد ـ »میان« هم در معنای »وسط« در بیت قابل 
جای گذاری است ولی در معنای »کمر« با باال و قامت تناسب دارد./ 
تشبیه: در بیت تشبیه پنهان وجود دارد، قامت معشوق شاعر به سرو 

تشبیه شده و حّتی بر آن برتری داده شده است.

صفت مضاٌف الیه در سه گزینءه دیگر:- 12  
 هالک جان   گرامی
مضاٌف الیه   صفت 
مضاٌف الیه

 حّقءه  راز  نهان
مضاٌف الیه  صفت 
مضاٌف الیه

 جور  آن   صنم
صفت مضاٌف الیه

مضاٌف الیه

بررسی سایر گزینه ها:- 13  
 طین )گل(، تین )زیتون(

 خوان )= فعل امر، سفره(، خان )رئیس، سرور، خانه(
 زمان )وقت، هنگام(، ضمان )ضمانت(

نوعی دیگر از هم آوایی، بین واژه هایی هست که امال و تلّفظ یکسان و 
معنای متفاوت دارند؛ مانند »شیر و شیر«؛ بر این اساس واژءه »چنگ« 
دور  طّراح  از چشم  که  دارد  هم آوا  نیز،  در   پنجه(  ساز،  )نوعی 

مانده است.

14 -

یا رب، ما  ناقصان را از سنگ محک رسوا مکن )= مگردان(
  مسندنهاد  بدل از نهاد

معنای  در  »نیست«  فعل  و  است  اضافه  حرف  »را«  دوم،  مصراع  در 
»وجود ندارد« به کار رفته و غیراسنادی است.

کامل عیاری غیر از تو، برای این نُه بوته وجود ندارد.
متّممنهاد

15 - + »نهاد  و   سؤال  بیت  اّول  جملءه  اجزای   
مفعول + فعل« است:

]تو[ آب روی خواهش ]را[ حفظ کن/ یوسف این  قدر نعمت دیدار نداشت
فعل      مفعولنهاد       فعلمفعول نهاد

اجزای جملءه دوم بیت سؤال و مصراع دوم  »نهاد + مفعول + مسند + 
فعل« است:

گردون خسیس، نان خود را به آب روی سایل تر می کند
فعلمسندمفعولنهاد

حسن تو چشم آینه را سیر می کند
فعلمسندمفعولنهاد

هر - 16 است:  محذوف  فعل  یک  فقط  بیت  این  در   
عمل اجری ]دارد[ و هر کرده جزایی دارد. 

نهاد محذوف: ]تو[ ستم از غمزه میاموز.
بررسی سایر گزینه ها:

 ترکیب اضافی: مذهب عشق
ترکیب وصفی: 1- هر عمل 2- هر کرده

 ]تو[     ستم  از  غمزه    میاموز
فعلمتّمممفعولنهاد

 کّل بیت یک جملءه غیرساده )مرّکب( است:
ستم از غمزه میاموز که  در مذهب عشق هر عمل اجری ]دارد[ و 

پیوند جملءه هسته 
وابسته ساز

جملءه وابسته                          پیوند 
هم پایه ساز

هر کرده جزایی دارد.
هم پایه با جملءه وابسته

مفهوم مشترک  و بیت سؤال کناره گرفتن از - 17  
مردم و دوری کردن از آنان است. شاعر تنها راه در امان ماندن از مردم 

را پنهان شدن از آنان می داند.
مفهوم سایر گزینه ها:

 حسن یار را نمی توان پنهان کرد. 
 پنهان شدن معشوق بعد از دل بردن از عاشق

 پنهان شدن آب حیات از شرمسارِی آن است که خود را به دهان 
یار تشبیه کرده است.
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 کسیکهتعلّقاتظاهریوریاکاریراکناربگذاردبهکمالمیرسد.
 توّجه کنید در  ریاکاریوتزویر وجود دارد؛ اما در  سخن 

از کنارگذاشتنتظاهروریاست.

،  و  سخن از این است 2 22 در گزینه های   
که کسینمیتواندحسنیارراتوصیفکند، ولی در  صورتگران 
معشوق و ناز او را به تصویر کشیده اند و از اظهار ناتوانی آنان سخنی 

گفته نشده است.

مفهوم مشترک بیت سؤال و  این است که 2 23  
بیدردانوزاهدانازحالعاشقخبرندارند.

مفهوم سایر گزینه ها:
 کسیازبازیهایروزگارخبرندارد./روزگارشایدجایکافرو

زاهدراعوضکند!
 برتریمستیومعرفتبرزهدورزیوشریعت
بهرهنبردنازلّذتهاپشیمانیبهبارمیآورد.

ناسازگاری2 24 و   سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
تقدیرباآزادگان است.
مفهوم سایر گزینه ها: 

 شادبودنباوجوددردوغم،مایءهناامیدیحسوداناست.
 نکوهشسرگرمشدنبهتماشایجهانوغرقشدندرآن

 سبکباروبینشانبودنآزادگان

مفهوم مشترک بیت سؤال و ابیات »ب« و »ج« 2 25  
آسانولّذتبخشبودنسختیهایراهعشقاست.

مفهوم سایر ابیات:
»الف«: دردوریازیارروزعاشقفروغیندارد./ سختیفراق

»د«: عاشقبعدازفداکردنجاندرراهمعشوقآرزوداردبالگرداناوشود.

جانبازی2 18 و   سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
عاشقانه است و شاعر در  می گوید: اگر من همه شب در عشق تو 

جان ندهم، رشتءه جان مِن سوخته، گسسته بشود.
مفهوم سایر گزینه ها:

 عاشقراستینازجفایمعشوقدورینمیکند.
 برحذرداشتندلازگرفتارشدندرعشق

 توصیفزلفورخیار

سختگیریها2 19 به توّجهنکردن از  سخن  در    
گزینه ها  سایر  در  است.  آنها  دانستن بیاثر و ومالمتهایمحتسب
همگان مانند محتسب که  است  این  از  سخن  سؤال  بیت  همانند 

شرابنوشومستاست.

مفهوم مشترک بیت سؤال و  برتریباطنبر2 20   
ظاهر است و شاعر در  می گوید: معشوق کسی نیست که ظاهر 
زیبایی دارد، بلکه بندءه کسی باش که زیبایی او درونی و غیر قابل 

وصف است.
مفهوم سایر گزینه ها:

 تصویرگرفتارشدندلدیوانءهعاشقاندرزلفمعشوق
آوازءه از بیشتر عشق در را خود رسوایی و شیدایی آوازءه عاشق  

زیباییمعشوقمیداند.
 صورتومعنیاشیاوموجوداتمتفاوتاست.

مفهوم ضرب المثل سؤال ریاکاریوتزویر است 2 21  
که در  نیز این مفهوم دیده می شود.

مفهوم سایر گزینه ها:
 مناعتطبعوبلندنظری

به ماّدیخویشگذشت وجود از کسیکه نکوهشخودنمایی/   
عّزتوکمالمیرسد.
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کلمات مهم: »أنزَل«: فروفرستاد ـ »من السماء«: - 26  
از آسمان ـ »ماًء«: آبی ـ »فأخرج«: پس خارج ساخت ـ »به«: به وسیلءه 

آن ـ »من الثمرات«: از میوه ها ـ »رزقاً«: رزقی ـ »لکم«: برای شما
خطاهای سایر گزینه ها:

 آب )»ماًء« نکره است نه معرفه!( ـ عبارت »به: به وسیلءه آن« در 
ترجمه لحاظ نشده است. ـ روزی )»رزقاً« نکره است نه معرفه! دقت 
قرار داد )معادل  ـ  نکره نیست!(  کنید که »ی« در »روزی« عالمت 

»أخرج« نیست!( 
( ـ عبارت »به: به وسیلءه آن« در ترجمه لحاظ   آب )مانند 
( ـ بیرون آمد )»أخَرج: بیرون آورد«  نشده است. ـ روزی )مانند 
از حرکت گذاری »رزقاً« می توان  را  این موضوع  و  است  مفعول پذیر 

راحت تر تشخیص داد!( 
 ثمره های رزق )»الثمرات« و »رزقاً« مضاف و مضاٌف الیه نیستند! 

و هم چنین حرف »ِمن: از« در ترجمه لحاظ نشده است.(

»في - 27 ـ  مکن  زندگی  تَِعش«:  »ال  مهم:  کلمات   
الماضي«: در گذشته ـ »ما«: آن چه ـ »وقع فیه«: در آن رخ داده است ـ 

»حتّی ال یُضیَّع«: تا تباه نشود ـ »مستقبلُك«: آینده ات
خطاهای سایر گزینه ها:

)با  که  ـ چیزهایی  نه جمع!(  است  مفرد  )»الماضي«   گذشته ها 
توّجه به فعل مفرد »وقع« در این جا »ما« نیز به صورت مفرد ترجمه 
می شود نه جمع!( ـ رخ داده بود )»وقع« معادل ماضی ساده یا نقلی 

است نه ماضی بعید!(
 تباه نسازی )اّوالً »ال یُضیَّع« غایب است نه مخاطب! ثانیاً مجهول 

است نه معلوم!( 
می شود  واقع  ـ  مصدر!(  نه  است  فعل  تضیّع«  )»ال  تباه نساختن   

)»وقع« ماضی است نه مضارع.( 

کلمات مهم: »هناك ال إنساَن«: هیچ انسانی وجود - 28  
ندارد ـ »بدون خطأ«: بدون خطا ـ »ولکنّه«: ولی ـ »یفشل«: شکست 
»نفسه«:  ـ  آورد  شمار  به  »یعّد«:  ـ  که  زمانی  »عندما«:  ـ  می خورد 
خودش را ـ »عالماً«: عالمی ـ »یعرف«: می داند ـ »کّل شيء«: همه چیز 

خطاهای سایر گزینه ها:
)فعل  همه چیز  دانای  ـ  نیست!(  فعل  خطأ«  )»بدون  نکند   خطا 
خورد  خواهد  شکست  ـ  است.(  نشده  لحاظ  ترجمه  در  »یَعرف« 

)»یفشل« معادل مضارع است نه آینده!( 
انسان )اسم بعد الی نفی جنس به صورت نکره ترجمه می شود.( ـ   
هیچ گاه )معادل الی نفی جنس نمی باشد!( ـ می دانسته است )معادل 

»یعرف: می داند« نیست!( 
( ـ آگاه است )ترجمءه  ( ـ هیچ گاه )مانند   انسان )مانند 

اسنادی »یعرف« صحیح نیست!(

»ذلك - 29 می گذرانْد/  یُمضي«:   ... »کان  مهم:  کلمات   
العالم«: آن دانشمند/ »أوقاته«: اوقات خود را/ »بالمطالعة و الّدراسة«: 
به مطالعه و تحقیق/ »ال یبتعد«: دور نمی شد )چون قبل از این فعل 

که مضارع است فعلی به کار رفته که معنای ماضی دارد، آن را به 
+ مضارع: ماضی  صورت ماضی استمراری ترجمه می کنیم »ماضی 
»علی  لحظه ای/  »لحظًة«:  فعالیت/  از  النّشاط«:  »عن  استمراری«(/ 

رغم«: با وجود/ »الظّروف القاسیة«: شرایط سخت 
خطاهای سایر گزینه ها:

 تمام وقت )معادل »أوقات« نیست! ضمناً ضمیر »ه« در »أوقاته« 
ترجمه نشده است.( ـ می گذشت )»یُمضي« مفعول پذیر است و این 
موضوع را از حرکت گذاری »أوقاَت« می توان راحت تر تشخیص داد!( 
( ـ در حالی که )معادل  ( ـ می گذشت )مانند   وقت )مانند 

ندارد! دقت کنید که »و« در این جمله از نوع حالیه نیست!( 
نه  است  استمراری  ماضی  معادل  یُمضي«   ... )»کان  می گذرانَد   
( ـ شرایط سختش )ضمیر  مضارع اخباری!( ـ در حالی که )مانند 

»ش« اضافی است.( ـ حّتی )اضافی است.( 

کلمات مهم: »کاد ... یبدأ«: داشت شروع می کرد ـ - 30  
»تدریسه«: تدریس خود را ـ »إذ«: ناگهان ـ »دخل الّصّف«: وارد کالس 
شد ـ »أحد الطّالب«: یکی از دانش آموزان ـ »قطع«: قطع کرد ـ »کالم 
المعلّم«: سخن معّلم ـ »و هو خجل«: در حالی که شرمنده بود ـ »من 

تأّخره«: از تأخیر خود
خطاهای سایر گزینه ها:

 شروع می کرد )»کاد: نزدیک بود« در ترجمه لحاظ نشده است!( ـ 
کلمءه »إذ: ناگهان« در ترجمه لحاظ نشده است. 

دانش آموزی  ـ  نیست.(  »تدریس«  برای  دقیقی  )معادل  درس   
)معادل »أحد الطّاّلب« نیست.( 

( ـ و او )»و« در »و هو  ( ـ یک دانش آموز )مانند   درس )مانند 
خجل« از نوع حالیه است و باید به شکل »در حالی که« ترجمه شود!( 

اُختي - 31 »مع  ـ  گذاشتم  قرار  »قّررُت«:  مهم:  کلمات   
الصغری«: با خواهر کوچک ترم ـ »أن نذهب«: که برویم ـ »غداً«: فردا ـ 

»رأس الساعة التاسعة و النّصف«: رأس ساعت نه و نیم ـ »إلی المتحف«: 
به موزه ـ »لمشاهدة اآلثار التّاریخیّة«: برای مشاهدءه آثار تاریخی 

خطاهای سایر گزینه ها:
 کوچک )»صغری« اسم تفضیل است و باید »کوچک تر« ترجمه 
شود.(ـ  قرار گذاشتیم )»قّررُت« متکّلم وحده )اّول شخص مفرد( است 

نه متکّلم مع الغیر )اّول شخص جمع(!( 
»المتحف«  ضمناً  جمع!  نه  است  مفرد  )»المتحف«  موزه ها   

مضاٌف الیه نیست!(
 خواهرم صغری )»الصغری« صفت »اُخت« است!( ـ قرار گذاشتیم 

) ( ـ موزه ها )مانند  )مانند 

با - 32 »الناس«:  ـ  کن  رفتار  »عاِمل«:  مهم:  کلمات   
مردم ـ »مثلما«: آن طور که ـ »تُحّب«: دوست داری ـ »أن یُعاملوك«: با 

تو رفتار کنند ـ »ال تکن«: مباش ـ »ذا وجهین«: دورو
خطاهای سایر گزینه ها:

 معامله نمای )معادل »عامِل: رفتار کن« نیست!( ـ داد و ستد شود 
)معادل »أن یُعاملوا« نیست!( ـ پس )معادل دقیقی برای »و« نیست.( 
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( ـ دوست داشته اید )اّوالً »تُحّب« مضارع است   معامله کنید )مانند 
یُعاملوا«  »أن  )معادل  کنند  ـ عمل  نه جمع!(  است  مفرد  ثانیاً  ماضی!  نه 

( ـ نباشید )»ال تکن« مفرد است نه جمع!(  نیست!( ـ پس )مانند 
می دارید  دوست  ـ  جمع!(  نه  است  مفرد  )»عامِل«  کنید  رفتار   
»أن  )معادل  شود  رفتار  شما  با  ـ  جمع!(  نه  است  مفرد  )»تحّب« 

) یُعاملوك: با تو رفتار کنند« نیست!( ـ مباشید )مانند 

خطاهای سایر گزینه ها:- 33  
به  منا«  »لتقدُّ و  فعل  نه  است  مصدر  م«  )»تقدُّ کنیم  پیشرفت  تا   

معنای »برای پیشرفت ما« می باشد.(
نه  است  مجهول  می شوند«  تشویق  ع:  )»یُشجَّ می کنند  تشویق   

معلوم!( 
و  امنیت  ـ  نیست.(  کارهای«  در  أعمال:  »في  )معادل  مورد  در   
راحتی ندارد )»ال« از نوع نفی جنس است و کلمءه »هیچ« در ترجمءه 

آن لحاظ نشده است!(

خطاهای سایر گزینه ها:- 34  
 کالمی )ضمیر »ه« در »کالمه« ترجمه نشده است.( ـ که )معادل 

»و« نیست.( 
می گیریم  عاطفه  را  »و«  آمده،  اسمیه  جملءه  »و«  قبل  چون   
می تواند  تدیر:  أن  »تقدر  )معادل  می کند  حرکت  ـ  »و«.  معنای  به 

بچرخاند« نیست.( 
 خواست )»طُلب: خواسته شد« مجهول است نه معلوم!( ـ بیایند 
)»أن یأتوا بِـ« به معنای »بیاورند« است. به تفاوت »أتی: آمد« و »أتی 

بِـ: آورد« توجه کنید!(

ـ - 35 »کتاباً«  کتابی:  ـ  »الیوم«  امروز:  مهم:  کلمات   
خریدم: »اشتریت« ـ قباًل: »من قبل« ـ آن را دیده بودم: »قد رأیته«

خطاهای سایر گزینه ها:
ـ  می باشد!(   »... که  است  روزی  »این  معنای  )به  یوم«  »هذا   
»الکتاب« )»کتابی« نکره است نه معرفه!( ـ ضمیر مفعولی معادل »آن 

را« در »رأیت« لحاظ نشده است! 
 »هذا الیوم« )معادل دقیقی برای »امروز« نیست!(ـ  ضمیر مفعولی 

معادل »آن را« در »رأیت« لحاظ نشده است! 
( ـ »و« )جملءه »رأیته من قبل« جملءه وصفیه   »الکتاب« )مانند 

است و حضور حرف »و« نادرست است!( 
ترجمءه متن درک مطلب:

از جملءه  زنده می کند،  را  انسان چیزهای مختلفی  در  دانش  و  علم 
آن ها احساس اعتمادبه نفس است، و هر کس آن )علم( را در راهش 
در زندگی همراه خود کند، می بیند که نمی تواند با غفلت از آن چه 
برای  که  هدفی  برای  بلکه  کند،  زندگی  است  جاری  اطرافش  در 
خود ترسیمش کرده تالش می کند. باید به زندگی عالمان در تاریخ 
بنگریم، آن ها نتوانستند فقط برای خودشان زندگی کنند، زیرا هدف 
و  برسند  آن  به  که  کردند  تالش  و  بودند  دیده  زندگی  در  واالتری 

هم چنین به دعوت دیگران نیز به آن )هدف( پرداختند!

علم و دانش حصاری می سازد که از هر کس که انتخابش می کند در 
برابر افتادن در اشتباهات حفاظت می کند و او را از ارتکاب جرم ها و 
دنباله روی نادرست منع می کند؛ اما وای از تکیءه بیش از حد بر علم، 
زیرا آن )علم( راه های پیشرفت را برای جامعه مهّیا می سازد و برای 
را تضمین  آینده ای روشن  آن پیشرفتی فراگیر محقق می سازد که 
می کند؛ اما در این امر، مهم آن است که علم و دانش به تنهایی این 
اهداف زیبا را محقق نمی سازد، بلکه به همراهی دیگر نیاز دارد که 

آن »ایمان« است!

چرا غفلت همراه شخص عالم نمی شود؟ زیرا ...............- 36  
 همراه دیگرش که ایمان است او را از این امر باز می دارد!

 پیشرفت و آیندءه روشن اجازءه آن را نمی دهند!
 اعتمادبه نفس دلیل جلوگیری از آن است!

 انتخاب هدف در زندگی او را از آن غفلت باز می دارد!

ترجمءه گزینه ها:- 37  
 کلید حقیقی پیشرفت تنها کسب علم است!

حد  از  بیش  مسئول دانستن  و  تحمیل  امور،  خطرناک ترین  از   
علم است!

 تنها هدفی که عالمان رسم می کنند اعتمادبه نفس است!
و  اشتباهات  برابر  در  مردم  از  دیگری  یاری رسانندءه  بدون  علم   

لغزش ها حفاظت می کند!

با چه چیزی برای فرزندانمان به آینده ای روشن - 38  
دست پیدا می کنیم؟ با دانشی که ...............

 اخالقی را در آن ها افزایش دهد که آن ها را از رفتارهای بد دور می کند!
 به آن ها در انتخاب هدف هایی واال در زندگی کمک می کند!

پیشرفت  برای  تنهایی  به  آن  و  نیست  همراهش  دیگری  چیز   
کافی است!

 به کسب یک بال دیگر برای پرواز احتیاج دارد که آن ایمان است!

تنهایی - 39 به  »دانش«  که  است  این  متن  موضوع   
برای پیشرفت و رسیدن به اهداف کافی نیست و باید همراه »ایمان« 

باشد، اما  علم را به تنهایی عامل توفیق می داند.

خطاهای سایر گزینه ها:- 40  
 فاعله »ها« )»ها« ضمیر مفعولی است و هیچ گاه فاعل یک فعل نیست!(

 حرف واحد زائد = مزید ثالثي )»یَرسم« بر وزن »یَفعل« و ثالثی 
مجّرد می باشد، بنابراین هیچ حرف زائدی ندارد.(

( شروع نشده است.( ـُ  مجهول )معلوم است، زیرا اصالً با ضّمه )

خطاهای سایر گزینه ها:- 41  
 مصدره »حفظ« )بر وزن »یُفاِعل« و از باب »مفاعلة« است، بنابراین 

مصدرش »محافظة« می باشد!(
 مجهول )با توّجه به معنای فعل در متن »یُحافظ: حفاظت می کند« 
معلوم است نه مجهول! البته در این گزینه بین کلمات »مجهول« و 

»فاعل« تناقض وجود دارد و به راحتی، گزینه رد می شود!(
 له حرفان زائدان )از باب »مفاعلة« است و در نتیجه یک حرف 

زائد دارد نه دو حرف!(
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خطاهای سایر گزینه ها:- 42  
ضمناً  است.  »ارتقاء«  برای  صفت  کلمه  )این  »یحّقق«  موصوفه   

فعل ها موصوف واقع نمی شوند.(
 معرفة )نکره است.( 

 مأخوذ من فعل »شاَمل« )»شاِمل« بر وزن »فاِعل« و در نتیجه اسم 
از فعل مزید »شاَمل«  بنابراین نمی تواند  نه مزید!  فاعل مجّرد است 

ساخته شده باشد.(

خطاهای این عبارت: »عالَم« )با توجه به معنای - 43  
»عابَد«  ـ  جهان«(  »عالَم:  نه  است  صحیح  دانشمند«  »عاِلم:  عبارت، 

)اسم فاعل است و در نتیجه »عابِد: عبادت کننده« صحیح است.(

ترجمءه گزینه ها:- 44  
 پاها: انسان با آن ها راه می رود!

 تماشاچی: کسی که بازیکن را در مسابقه تشویق می کند!
 کسی که مردم را برای تماشای آثار تاریخی خوشحال می کند!

آن  داخل  از  نور  و  است  چراغ  آن  در  که  شیشه ای  چراغدان:   
منتشر می شود!

»روزهای هفته ............... تا است و روز میانی آن - 45  
............... است!«:

 هفت ـ دوشنبه  هفت ـ سه شنبه
 هفتم ـ دوشنبه  هفتم ـ سه شنبه

در جای خالی اول به عدد اصلی نیاز داریم نه ترتیبی )رّد گزینه های 
(. روز میانی هفته هم »سه شنبه« می باشد!  و 

به معنای »نیکی - 46 این عبارت کلمءه »أحسن«  در   
کرد« است، بنابراین فعل است نه اسم تفضیل!

در سایر گزینه ها، »أبلغ: کامل ترین«، »أعظم: بزرگ ترین« و »األکبر: 
بزرگ تر« و »اآلخرین: دیگران« اسم تفضیل هستند.

نون در فعل »أنقذني« نون وقایه است )أنقذ + ن + ي(. - 47  
جزء  »نتمنّی«  و  »تبني«  »بیِّني«،  فعل های  در  »ن«  گزینه ها  سایر  در 

حروف اصلی فعل است، بنابراین نون وقایه نیست!

ترجمه و بررسی گزینه ها:- 48  
 بزرگ ترین چیز در زندگی این است که عقل، جوان باقی بماند! 

)نقش »ما«: مضاٌف الیه(
 چرا چیزی را می گویی که به آن دانشی نداری؟ )نقش »ما«: مفعول( 
 علم چیزی است که به تو سود می رساند و عقل چیزی است که 

تو را به آن می رساند! )نقش هر دو »ما«: خبر( 
 شب هنگام به آسمان نگاه کن تا آن چه را که من دیدم ببینی! 

)نقش »ما«: مفعول(
»اسم  »ال« دار«،  »اسم  از  پس  بالفاصله  که  اسمی  سریع تر:  روش 
در  نیست!  مضاٌف الیه  برود  کار  به  »حرف«  و  »فعل«  تنوین دار«، 
گزینه های  و  »ما« پس از فعل آمده و در  پس از اسم 

»ال« دار!

در این عبارت، »تطلب« فعل شرط و »إنّك تری - 49  
...« جواب شرط است.

ترجمه و بررسی نوع »ما« در گزینه ها:
 این را برایت انجام ندادم تا انتظار پاداشش را داشته باشم! )نوع 

»ما«: نفی(
 آن چه در این امر دربارءه او می گویی نادرست است! )نوع »ما«: 

موصول(
 چه  چیزی در این دنیا می کاری تا نتیجه اش را در آخرت ببینی؟ 

)نوع »ما«: پرسشی )استفهام((
 هر چه از خوبی برای دیگران بخواهی، بدون شک نتیجءه آن را 

می بینی! )نوع »ما«: شرط(

»قطعاً« می باشد - 50 معنای  به  »اّن«  عبارت  این  در   
)»إّن«( و در سایر گزینه ها به معنای »که« )»أّن«( می باشد. دقت کنید 

که »إّن« در ابتدای جمله و »أّن« در وسط جمله به کار می رود.
ترجمءه گزینه ها:

 در تاریخ آمده است که ابراهیم ⒔ قومش را از عبادت بت ها 
نجات داد!

  ای انسان بر آن چه از دست داده ای ناراحت مباش، قطعاً )زیرا( 
ناامیدی تو را از خداوند دور می کند!

تنها  بیهوده و  را پوچ و  او  انسان گمان می کند که خداوند  آیا   
رها می کند؟

 خدایا و پروردگارا می دانیم که تو همیشه همراه بندگانت هستی!
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اسراء می فرماید: »آن  - 51 آیءه 18 سورءه  خداوند در   
از آن را که  را می طلبد، آن مقدار  تنها زندگی زودگذر دنیا  کس که 
بخواهیم ـ و به هر کس اراده کنیم ـ می دهیم. سپس دوزخ را برای او 
قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.« با توجه 

به آیءه فوق، پاسخ صحیح  است.

فقط - 52 را  ما  و  الّدهر:  ااّل  یهلکنا  ما  »و  عبارت:   
معتقدند  کافران  که  معناست  بدین  می کند.«  نابود  روزگار  گذشت 
گذر عمر، مایءه مرگ و هالکت انسان است. با توجه به این عبارت، 
کافران عالوه بر انکار معاد، وجود مبدأ و خالق را هم انکار می کنند؛ زیرا 
فاعل حوادث عالم را دهر و روزگار می دانند، نه خالقی حکیم. با توجه 

به این توضیحات،  صحیح است.

آیءه مطرح در صورت سؤال بیانگر »حکیمانه بودن - 53  
و هدفداربودن نظام آفرینش« است. آیه ای که به این مفهوم اشاره دارد، 

آیءه: ！ا فحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا ال ترجعون است.

در قیامت با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند - 54   
پرده ها کنار می رود و واقعیت هر چیز، از جمله اعمال و رفتار و نیات 
انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین افتاده است، آشکار 
می شود. یکی از نمونه های آن، کسی است که مال یتیمی را به ناحق 
تصاحب می کند، این فرد هنگامی که وارد جهان آخرت می شود و 
پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن عمل آشکار می گردد و آتش از 
اّنما  درون او زبانه می کشد: ！اّن اّلذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً 

ًیأکلون فی بطونهم نارا

استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها برای - 55  
رسیدن به هدف، از آثار عزم قوی است. آیءه: »و اصبر علی ما اصابك؛ بر 

آن چه )در این مسیر( به تو می رسد، صبر کن« بیانگر آن است.
آنان که عزم قوی دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و 

با قدرت به سوی هدف قدم برمی دارند.

آدمی جهت - 56 زندگی  به  دلبستگی ها  و  محبت ها   
می دهد. امیر مؤمنان علی ⒔ می فرماید: »ارزش هر انسانی به اندازءه 

چیزی است که دوست می دارد.«

مائده می فرماید: »ای - 57 آیءه 90 سورءه  خداوند در   
و  بت پرستی  و  قمار  و  شراب  راستی  به  آورده اید،  ایمان  که  مردمی 
تیرک های بخت آزمایی، پلید و از کارهای شیطانی است؛ پس از آن ها 

دوری کنید تا رستگار شوید.«
در این آیه به چهار مورد از محرمات اشاره شده است: 1- شراب، 2- 
قمار، 3- بت پرستی، 4- تیرک های بخت آزمایی. از همراه آمدن این 
چهار گناه کنار هم که گفته شده از کارهای شیطانی هستند، متوجه 
می شویم شرابخواری از گناهان بزرگ و مانند عمل بت پرستی است.

زیبایی های - 58 بیانگر  که  زن  لطیف  احساسات   
درونی )باطنی( وی است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است.

خانواده،  کانون  به  گرمی بخشیدن  جای  به  زیبایی،  نابه جای  عرضءه 
عفت و حیا را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد.

و حیا  کتاب درسی عفت  در  »گوهر مقدس«  از  منظور  البته  پ.ن: 
است نه کانون خانواده.

شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی و آشنایی با - 59  
شیوءه حکومت داری ایشان به هنگام ظهور از عوامل مؤثر در شناخت 

و محبت به امام زمان ⒌ و از بین رفتن تردیدهاست.

اصل »تقیه« به معنای مخفی نگه داشتن اقدامات - 60  
است، به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کم تر ضربه بخورند.

در مسئولیت »افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی« نیز می گوییم: ما 
باید بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران 
و نقشه های تفرقه افکنانءه آنان بزنیم و خود کم ترین آسیب را ببینیم.

نیازمندی - 61 سؤال،  صورت  در  مطرح  بیت  مفهوم   
همءه مخلوقات به خداوند در همه حال )پیدایش و بقا( است. آیءه: ！یا 
الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید بیانگر این  الّناس انتم  ایها 

مفهوم است.

در - 62 »توحید  بیانگر  سؤال،  صورت  در  مطرح  آیءه   
این  به  که  کنیم  انتخاب  را  گزینه ای  باید  بنابراین  است.  ربوبیت« 

مفهوم اشاره دارد.
بررسی گزینه ها:

 این گزینه بیانگر توحید در ربوبیت است و پاسخ صحیح می باشد.
 جملءه »انسان نقشی در پرورش ندارد« نادرست است؛ زیرا تدبیر 

انسان، در طول تدبیر خداست.
 اگر در عرض ربوبیت الهی برای انسان تدبیر قائل شویم، دچار 

شرک شده ایم.
 تدبیر انسان در طول ربوبیت الهی است، نه در کنار و عرض آن.

و - 63 وسعت  هنگام  فقط  را  خدا  که  انسان هایی   
آسودگی عبادت می کنند، دچار شرک عملی هستند: ！و من الناس من 

... یعبد اهللا علی حرف فان اصابه خیر اطمأّن به
باعث  از طاغوت  فرمان پذیری  و  نفسانی  امیال  برابر  در  تسلیم بودن 

می شود شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد.
پ.ن: آیءه: ！ال تّتخذوا عدوی و عدّوکم اولیاء ... بیانگر ویژگی جامعءه 

توحیدی است که با دشمنان خدا دوستی نمی کند.

آیءه مطرح در صورت سؤال به داستان همسر عزیز - 64  
را  مصر  زنان  فرد،  آن  که  می کند  اشاره  یوسف ⒔  حضرت  و  مصر 
او  دربارءه  مرا  که  است  این همان کسی  آنان گفت:  به  و  کرد  دعوت 
او پاکی  او کام خواستم و  از  سرزنش می کردید و به تحقیق که من 
را  او  ندهد، حتماً  انجام  فرمان می  دهم  بدان  اگر آن چه  و  پیشه کرد 
زندانی می کنم. گرچه این آیه به ماجرای همسر عزیز مصر و دام های 
او برای به گناه کشاندن حضرت یوسف ⒔ اشاره کرده، اما پیام اصلی 
آن، نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان از آثار داشتن اخالص و 
رسیدن ایشان به مقام مخلَصین است. در نتیجه گرچه گزینه های  

و  نادرست نیست، اما مفهوم اصلی، در  آمده است.

www.mrzist.org

http://www.mrzist.org


21

توبه در اصطالح دینی به معنای بازگشت از گناه - 65  
به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست. خداوند، توبءه 
جوانان را بسیار دوست دارد. پیامبر اکرم ④ می فرماید: »کسی نزد من 

محبوب تر از جوان توبه کار نیست.«

خداوند در سورءه توبه تکیه بر خداوند و اعتماد به - 66  
دستورات او را شیوءه مطمئن زندگی بیان کرده و می فرماید: ！ا فمن 

.اّسس بنیانه علی تقوی من اهللا و رضوانه خیر

برای - 67 دزد  فرد  سؤال  صورت  در  مطرح  بیت  در   
توجیه انکار اختیار و ارادءه انسان در انجام کارها از جمله دزدی می گوید: 

از باغ خدا، بندءه خدا، خرمایی که خدا به او عطا کرده می خورد. 
پ.ن: برای پاسخ باید به صورت سؤال دقت کنیم. زیرا می گوید بیت 
زیر برای توجیه چه چیزی گفته شده است و چون درخصوص انسان 
است، گزینه های  و  نادرست است و  نیز مفهوم صحیح را 

می گوید نه مفهومی را که فرد دزد گفته است.

سنت »امالء و استدراج« از جمله سنت های حاکم - 68  
بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه است. 

خیر  لهم  نملی  اّنما  کفروا  اّلذین  یحسبّن  ال  ！و  آیءه:  به  توجه  با 
النفسهم اّنما نملی لهم لیزدادوا اثماً و لهم عذاب مهین، سرانجام 

آنان عذابی خوارکننده است.

و - 69 نزدیکی  بیانگر  سؤال،  صورت  در  مطرح  بیت   
قرب خدا به انسان است. کسی که خدا را از همه نزدیک تر به خود 
ببیند، می داند که خدا در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما 
نظر دارد. در نتیجه از دستورات او که توسط پیامبر ارسال شده است، 

پیروی می کند، حتی اگر انجام برخی دستورات برایش دشوار باشد.
با توجه به آیءه: ！قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا و یغفر 

لکم ذنوبکم، ثمرءه پیروی از دستورات خداوند، آمرزش الهی است.

و - 70 درس خواندگان  از  یکی  توسط  قرآن  اگر   
دانشمندان جامعه آورده می شد، در اذهان مردم شک و تردید ایجاد 
می شد که شاید قرآن الهی نباشد و زاده خود پیامبر ④ باشد. آیءه: 
！و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخطه بیمینك اذا الرتاب 

المبطلون به این مفهوم اشاره دارد.

قرآن کریم معجزه است و خداوند به کسانی که در الهی بودن آن شک 
دارند، پیشنهاد کرده است که حتی یک سوره مانند سوره های قرآن 

را بیاورند: ！قل فأتوا بسورة مثله

سخن امام  خمینی در صورت سؤال بر »ضرورت - 71  
پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« تأکید دارد؛ در نتیجه با 
آیءه: ！أ لم تر إلی اّلذین یزعمون أّنهم آمنوا بما أنزل إلیك و ما أنزل 

من قبلك ... مرتبط است.

نزول آیءه والیت و اعالم والیت حضرت علی ⒔ از - 72  
جانب رسول خدا ④، برای آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان 
پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد: ！اّنما ولیکم اهللا و رسوله 

.و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون الّزکاة و هم راکعون

یکی از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان، - 73  
معرفی خویش به عنوان امام برحق بود و سخن امام صادق ⒔ نیز 

در همین راستا بیان شده است.

مرد - 74 و  زن  روحی  وحدت  تحکیم بخش  فرزند،   
است: توجه به اهداف ازدواج )رشد و پرورش فرزندان(

بلوغ دورءه پذیرش مسئولیت های زندگی است: تقویت عفاف و پاکدامنی
با تشکیل خانواده می توان مهر و عشق به همسر و فرزندان را پرورش 
معنوی(، قسمت سوم  و  اخالقی  )رشد  ازدواج  اهداف  به  توجه  داد: 
هیچ یک از گزینه ها صحیح نمی باشد و این سؤال پاسخ صحیح ندارد.

پ.ن: گرچه سازمان سنجش  را به عنوان پاسخ صحیح در نظر 
گرفته است اما با توجه به توضیحات باال هیچ گزینه ای پاسخ صحیح 

این سؤال نمی باشد.

است: - 75 این  سؤال  صورت  در  مطرح  آیءه  معنای   
کسی  و  می گیرد  پاداش  آن  برابر  ده  بیاورد،  نیکی  کار  که  »کسی 
که کار بدی بیاورد، جز به اندازءه آن کیفر نمی شود و بر آنان ستم 
نمی شود.« طبق این معنا، کارهای نیک و بد انسان همراه اوست و 
در قیامت از او جدا نمی شود. پاداش و جزای کامل اعمال در قیامت 
است و در نتیجه گزینه های  و  نادرست است که می گوید: 

»قطعاً در دنیا نتیجه اش را می بیند«.
این آیه بیانگر سنت »سبقت رحمت بر غضب« است.
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از - 76 است  ممکن  بروید  کالج  یا  دانشگاه  به  وقتی    
میزان مطالعه ای که از شما انتظار می رود انجام دهید متعجب شوید.

در   . به جز  شده،  صرف  معلوم  شکل  به  گزینه ها  تمام  فعل 
حقیقت، اگر گزینه های معلوم را انتخاب کنید، انگار گفته اید: »میزان 
مطالعه ای که خودتان انتظار دارید انجام دهید!« جدای از بحث معلوم 
و مجهول، سه گزینءه دیگر معنی درستی ندارند و مشکالت گرامری 
، ضمیر it اضافی است. دقت کنید که  دیگری هم دارند. مثالً در 
در  یک ضمیر موصولی مفعولی which بعد از reading وجود 
داشته که حذف شده است. در درس )2( دوازدهم یاد گرفتید که 

ضمایر موصولی مفعولی قابل حذف هستند.

در دو دهءه گذشته، کتابخانه ها شروع  کرده اند به - 77   
کاِر دشواِر تهیءه نسخه های دیجیتال دقیق از کتاب ها، تصاویر و آثار 

صوتی ای که تالش معنوی نوع بشر را حفظ می کنند.
 شروع کردند

 شروع می کردند؛ شروع خواهند کرد
  شروع شدند

 شروع  کرده اند
عبارت »در دو دهءه گذشته« نشان می دهد که کاری از دو دهءه پیش 
زمان حال  است که  برای همین  دارد؛  ادامه  و کماکان  شروع شده 

کامل، یعنی  را انتخاب می کنیم.

دلفین ها تار صوتی ندارند ولی اندامی بزرگ و پُر - 78   
از چربی به نام »خربزه ای« دارند که می توانند با آن انواع صداها را 

تولید کنند.
گزینه های  و  عین هم هستند و هر دو به حرف اضافه نیاز دارند؛ 
پس هر دو حذف می شوند. مشکل  این است که ضمیر it را که به 
»خربزه ای« برمی گردد، بی جهت تکرار کرده است؛ به عالوه، جای by  هم 

در این گزینه اشتباه است و باید به انتهای جملءه وصفی منتقل شود. 

و - 79 سریع تر  سبک تر،  امروزی  موتورسیکلت های    
کارامد تر از موتورسیکلت های سی  سال پیش است.

چون بعد از جای خالی از than استفاده شده، باید از یک صفت برتر 
استفاده کنیم. پس گزینه های  و  را کنار می گذاریم. ولی چرا 
انتخاب نمی کنیم؟ چون وقتی چند کلمه یا عبارت را با یک   را 
حرف ربط هم پایه ساز مثل and به هم متصل می کنیم، می توانیم تمام 
andها را حذف کنیم و به جایش ویرگول قرار بدهیم، ولی باید بین دو 
کلمه یا عبارت آخر، حتماً and را ذکر کنیم. بد نیست یک نگاهی به 

نکتءه یکی مانده به آخر در صفحءه )209( همین کتاب بیندازید.

اگر آن ها علت این مشکل را بدانند، شاید بتوانند - 80   
بفهمند چگونه از وقوع مجدد آن جلوگیری کنند.

 ادامه دادن 
 فهمیدن، پی بردن 

 مراقبت کردن از؛ عالقه داشتن به
 شرکت کردن در

آشنایی با موضوعی که دارید مطلبی را دربارءه آن به - 81   
زبان دوم می خوانید ، حدس زدن معنی واژگان جدید را آسان تر می کند.

 توانایِی ...  تنوع در 
 آشنایی با  تردید دربارءه

باورنکردنی است که ظاهراً ما انسان ها به اندازه ای - 82   
که الزم است به تأثیر زیان باری که فعالیت های ما روی الیءه اوزون 

دارد اهمیت نمی دهیم.
 طبیعی   نامرئی 

 بی نظیر   مضر، زیان بار

والدین( - 83 تلویزیونی  )شبکءه  نت ورک«  »پرنت    
ارتباِط  و  شود  گرفته  فرا  می تواند  فرزند  تربیت  که  است  معتقد 
نقش  )می تواند  کند.  معجزه  خانواده  شادی  برای  می تواند  بهتر 

معجزه آسایی/شگفت آوری در شاد شدن خانواده داشته باشد.(
 هدیه 

 شگفتی
 گنج، گنجینه؛ موهبت

 کار، نقش؛ کارکرد
به  به معنی »معجزه کردن«   do wonders از همایند  این تست  در 
ولی  نیست،  درسی  کتاب های  در  چند  هر  که  داده اند،  سؤال  شما 

قابل حدس است.

در - 84 بین المللی  گردهمایی  یک  در  که  خوشحالم    
بین گروهی از اساتید برجستءه رشتءه خودم از سراسر جهان حضور دارم.

 برجسته، متمایز  
 منعکس شده، انعکاس یافته 

 مشخص شده، شناسایی شده 
 بزرگنمایی شده، تشدید شده

از - 85 ناتوان تر  افراد کم حرف را  ما گاهی به اشتباه    
کسانی که زیاد صحبت می کنند تلقی می کنیم.

 یادآوری کردن؛ به یاد انداختن 
 احترام گذاشتن 

 تلقی کردن، دانستن 
 مقایسه کردن

در - 86 سرطان  نرخ  که  است  داده  نشان  مطالعات    
برنامءه غذایی روزانءه  افرادی که مقادیر زیادی میوه و سبزیجات در 

خود می گنجانند، پایین تر است. 
 موجود  
 متفاوت 

 زیاد، فراوان؛ سخاوتمندانه 
 متوسط؛ میانی

علم از طریق جایگزین کردن فرضیه های قدیمی - 87   
می دهند  انجام  بهتری  پیش بینی های  که  جدیدی  فرضیه های  با 

پیشرفت می کند.
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 جایگزین کردن 
 مطلع کردن، باخبرکردن 

 توصیه کردن، سفارش کردن
 احاطه کردن، محاصره کردن

 کلوز تست
بوم شناسی )اکولوژی( علمی است که نشان می دهد چگونه موجودات 
زنده و گیاهان در کنار یکدیگر )88( حیات دارند و به یکدیگر و به 
محیط اطراف )89( وابسته اند. در جایی که محیط  دست نخورده باشد، 
اکولوژی منطقه در تعادل است؛ ولی اگر موجودی )یک گیاه یا یک 
حیوان( نابود شود یا یک گونه غیربومی به محیط )90( عرضه )وارد( 
شود، آن موقع اکولوژی منطقه )91( به هم خواهد ریخت؛ به عبارت 
از محیط  بخشی  انسان  تعادل طبیعت مغشوش خواهد شد.  دیگر، 
زیست است و در طول عمر کوتاهش بر روی زمین، بیشتر )92( از 
به هم   را  اکولوژی  هر موجود زندءه دیگری کارهایی کرده است که 
ریخته  است. او این کار را با جهل خود، طمع خود، بی فکری خود و 

اسراف گرایی بی حد و اندازءه خود انجام داده است.
   اضافه  می کنند 8 88

 وجود دارند، حیات دارند
 گردآوری می  کنند 

 تحت تأثیر قرار می دهند

در این تست، فعل depend با حرف اضافءه on و 8 89   
به معنی »وابسته بودن به« مورد نظر طراح بوده است.

   بی معنی است8 90
 بی معنی است

 باقی گذاشته شود؛ رها شود 
 معرفی شود؛ عرضه شود

دقت کنید که این فعل، یک فعل مجهول است و فعل is به قرینه 
حذف شده است. برای همین است که گزینه های  )زیادشدن( و 
 )ملحق شدن( که الزم )ناگذر( هستند، معنی درستی نمی دهند. 

   به هم خواهد ریخت8 91
 بی معنی است

 نگه داشته خواهد شد
 جنگیده خواهد شد

دقت کنید که  قسمت سوم فعل lie )درازکشیدن؛ قرارداشتن( 
است. این فعل یک فعل الزم )ناگذر( است، پس نمی تواند به شکل 

مجهول دربیاید. برای همین است که  معنی درستی نمی دهد.

با توجه به حضور more قبل از جای خالی، باید در 8 92   
بین گزینه ها به دنبال than بگردید، که فقط در  آن را پیدا می کنید.

متن اول
ما دائماً در مورد استرس چیزهایی می شنویم. حرف آن توی اخبار و 
روزنامه ها است، مردم در مورد آن صحبت می کنند و معموالً وقتی از 
کسی می پرسیم حالش چه طور است، جوابش این است: »آخ، خیلی 
به  را در دیگران و در خودمان  این استرس  بروز  ما  استرس دارم!« 

و شوخ طبعی  نگران می شوند  بعضی ها  شکل های مختلف می بینیم. 
خود را از دست می دهند، بعضی ها خود را عقب می کشند یا زودرنج 

می شوند، بعضی دیگر احساس خستگی و درماندگی می کنند.
استرس عبارت است از واکنش بدن ما به آن چه دارد در زندگیمان 
از  بعضی  باشد.  داشته  و می تواند شکل های مختلفی  اتفاق می افتد 
وضعیت های استرس زا در زندگی ما ناگهانی و سخت هستند، بعضی 
دیگر سرنوشت ساز، ولی بیشترشان فقط بخشی از زندگی روزمرءه ما 
با  روزمرگی ها  میان همان  در  ما  ُخب،  که  روزمره  استرس  هستند. 
آن کنار می آییم و لزوماً بر سالمت ما تأثیر منفی نخواهد گذاشت. 
ولی وقتی که خواسته ها یا فشارهای زندگی از توانایی سازگاری ما 
بیشتر شود، احساس می کنیم از تعادل خارج شده ایم. به همین خاطر 
است که باید این مسئله را جدی بگیریم؛ اگر فهمیدیم که فشارهای 
است  نیاز  وقت  آن  است،  ما  سازگاری  ظرفیت  از  بیش  زندگیمان 
مسئولیت انجام تغییراتی را در زندگیمان به عهده بگیریم تا سالمت 

خود را حفظ کنیم.
هدف از جملءه آخر پاراگراف »1« چیست؟8 93   

 تصحیح کردن یک باور اشتباه
 پشتیبانی از جمله ای که قبل تر آمده است

دچار  افراد شدیداً  می شود  باعث  این که چه چیزی  نشان دادن   
استرس شوند

 تأکید بر این که استرس فقط یک تعریف ندارد

کلمءه »others« )بعضی دیگر( در پاراگراف »2« 8 94   
اشاره دارد به ......... . 

 زندگی ها   شکل ها 
 مردم   وضعیت ها 

کلمءه »exceed« )بیشترشدن( در پاراگراف »2« 8 95   
از نظر معنی نزدیک است به ......... . 

 فراتررفتن   گسترش یافتن  
 پُرکردن    مجبور کردن

دچار 8 96 که  افرادی  که  می کند  اشاره  تلویحاً  متن    
استرس هستند ......... . 

 باید از آن ها پرهیز شود 
 باید به پزشک مراجعه کنند

 می توانند گام های مثبتی برای کنترل آن بردارند
 از نظر اجتماعی افراد وظیفه نشناسی هستند

متن دوم
وجود  به  ما  کیفیت خواب  و  در ساختار  تغییراتی  باالرفتن سن،  با 
عمیق  خواب  از  کم تری  دوره های  60 سالگی،  از حدود  بعد  می آید. 
)خواِب موج آرام( و دوره های بیشتری از خواب سریع داریم. دفعات 
بیشتری از خواب بیدار می شویم، و به طور متوسط نسبت به زمان 
جوانی شب ها دو ساعت کم تر می خوابیم. یک زمانی این طور تصور 
ولی  ندارند،  نیاز  به خواب  اندازءه جوان ها  به  افراد مسن  که  می شد 
حاال متخصصان قبول دارند که قضیه از این قرار نیست. صرف نظر 
از سن، ما معموالً به هفت ونیم تا هشت ساعت خواب نیاز داریم تا 
اندازءه  به  بنابراین اگر شب ها   باشیم.  بهترین عملکرد خود را داشته 
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یا  چیست؟  روز  وسط  ُچرت های  دربارءه  نظرتان  نمی خوابید،  کافی 
]فکر می کنید[ ُچرت زدن چرخءه خواب را به هم می زند و در نهایت 
منجر به خواب کم تر و بیشترشدِن خواب آلودگی وسط روز می شود؟

در تحقیقی که در سال 2011 توسط محققان انجام شد، به این سؤال ها 
پرداخته شد. نویسندگان به این نتیجه رسیدند که ُچرت زدن، بدون 
بیشتر شدن  باعث  نه تنها  شود،  روز  وسط  خواب آلودگی  باعث  این که 
سر جمع مدت خواب افراد ُمسن می شود، بلکه مزایای شناختی قابل 
خوش طرح،  ولی  کوچک  تحقیق  این  دارد.  همراه  به  نیز  مالحظه ای 
روی 22 زن و مرد سالم در سنین 50 تا 83 سال انجام شد که قبول 
کردند در یک آزمایشگاه خواب ارزیابی شوند. طی یک دورءه مقدماتِی 
را  خود  خواب  ساعات  خانه  در  شرکت کنندگان  هفته ای،  دو  یا  یک 
ثبت می کردند و نمایشگر هایی به خود می بستند تا حرکات شبانه شان 
آزمایشگاه خواب  به  به مدت سه شب و دو روز  را ثبت کند. سپس 
آورده شدند و )با استفاده از آزمایش چندگانءه خواب و روش های دیگر( 
روی آن ها ارزیابی کاملی از خواب و مجموعه ای از آزمون های شناختی 
مقدماتی، شرکت کنندگان  آزمایشگاهی  این جلسءه  از  بعد  انجام شد. 
برنامءه یک ماهءه ُچرت زدن وسط روز را در خانه شروع کردند: نیمی از 
آن ها چرت های کوتاه )45دقیقه ای( می زدند و نیمی دیگر چرت های 
طوالنی تر )دوساعته(. بعد از هفته های دوم و چهارم، همءه آن ها برای 

ارزیابی های مجدد به آزمایشگاه برگشتند.
تحقیق مورد اشاره در پاراگراف )2( عمدتاً برای - 97   

مشخص کردن ......... انجام شد. 
 تأثیر چرت زدن بر الگوی کلی خواب افراد

 تفاوت نیاز مردان و زنان به چرت  روزانه
 این که آیا سن تأثیری بر نیاز افراد به چرت بعدازظهر دارد
 نگرش کلی جوان ها و افراد ُمسن به چرت های وسط روز 

کدام یک از جمله های زیر در مورد مدت زمانی - 98   
که افراد در هر روز نیاز به خواب دارند توسط متن پشتیبانی می شود؟
 توسط مدت زمانی که افراد در طول روز چرت می زنند به هم می ریزد.

آن ها،  سالمت  وضعیت  به  بسته  دیگر،  شخص  به  شخصی  از   
متفاوت است.

 در جوان ها بیشتر از افراد ُمسن است.
 مستقل از سن افراد است. 

افرادی که در تحقیق ذکرشده شرکت کردند ......... . - 99   
 بیشتر مرد بودند تا زن

 می دانستند که بخشی از یک تحقیق هستند
 به چرت زدن هرروزه عادت داشتند

 در فکر کردن و تمرکز کردن مشکل داشتند

به - 100 جواب دادن  برای  کافی  اطالعات  متن  در    
کدام یک از سؤاالت زیر فراهم شده است؟ 

که  بگیرند  تصمیم  شرکت کننده   22 تا  شد  باعث  چیزی  چه   
بخشی از این تحقیق باشند؟

با باالرفتن سن دچار تغییراتی در ساختار و کیفیت  افراد   چرا 
خوابشان می شوند؟

 چرا استدالل می شود که افراد به طور کلی به هفت ونیم تا هشت 
ساعت خواب در روز نیاز دارند؟

 اگر افراد ُمسن بتوانند در طول روز ُچرت  بزنند، بعضی از مزایای 
شناختی ای که این کار برای آن ها خواهد داشت چیست؟
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