
نام آزمون: عمومی دوازدهم -شبیه ساز 21 بهمن

قلمچی-سخت

آتوسا آذریان

در بیت«حافظ به خود نپوشد این خرقۀ می آلود  /  اي شیخ پاکدامن ! معذور دار ما را»  کدام گزینه نادرست است ؟  1

خرقۀ می آلود : لباس عاشق و عرفان است عشق حافظ اجباري بود نه اختیاري

پاکدامن : کسی که لیاقت عاشقی را نداشته است شیخ پاکدامن : پیري که از آلودگی به دوراست

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   2
حکیم (انسان فاضل) – نامَور (مشهور) – عدم (نابود) – پاس (نگهداري) – ُملک (پادشاه) – افسر (تاج) – سیماب (نقره) – عافیت (سالمتی) – اختر (نجم)

پنج چهار سه دو

قافیۀ کدام بیت با واژة مشخص شده در بیت زیر، رابطۀ معنایی «ترادف» دارد؟   3
 حالوت سنج معنی در بیان ها»  «به نام چاشنی بخش زبان ها

 همی گفت این معّما با قرینی   سحرگه رهروي در سرزمینی 

 شبی خوش است چنین شب که دوستان بینی   شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی 

لب است آن یا شکر یا جان شیرین  بِه است آن یا َزنَخ یا سیب سیمین

شیرینی اوصاف تو حرفی ز کتابی  از حسِن خط از دفتر اخالق تو بابی

در کدام بیت آرایه هاي «جناس، تشبیه، تشخیص» دیده می شود؟  4

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو  غرق غباریم و غربت با من بیا سمت باران

 امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

 می بارمت بر دیده ها باران خورشید  می کارمت در چشم ها گل نقش امید

 خود نگفتی این گذر چون است در هجران ما  از تب و تاب غم هجران چو ما را دل بسوخت

در همۀ ابیات دو نوع وابستۀ پیشین از نوع صفت مبهم و صفت اشاره دیده می شود، به جز  ..................  5

با که گویم که درین پرده چه ها می بینم؟ هر دم از روي تو نقشی زندم راه خیال  

خنده بر گردش این گنبد مینا زده ایم همه شب از طرب گریۀ مینا من و جام

باقی همه بی حاصلی و بی خبري بود اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد  

کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود   قلب اندودة حافظ بِر او خرج نشد  

آرایه هاي کدام گزینه، تمامًا در بیت زیر دیده نمی شود؟   6
 جان در طمع لعل شکر خاي تو افتاد»  «دل در طلب خنده شیرین تو خون شد  

تشخیص ـ تناسب ـ سجع ـ استعاره تشخیص ـ تناسب ـ  حس  آمیزي ـ کنایه  

ایهام ـ استعاره ـ سجع ـ تناقض حس آمیزي ـ کنایه ـ سجع ـ ایهام 

نا تلمیح دارد ؟ کدام یک از ابیات زیر به آیۀ ِاذهبا الی فرعون ِانُّه َطغی فقوال لُه قوًال لَیَّ  7

با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

روزي تفّقدي کن درویش بینوا را اي صاحب کرامت شکرانۀ سالمت

کاین کیمیاي هستی قارون کند گدا را هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی

نیکی به جاي یاران ، فرصت شمار یارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
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در کدام بیت نقش تبعی تکرار دیده نمی شود؟  8

 یاد کن یاد ز ناکامی ناکامی چند  با حریفان چو نشینی و زنی جامی چند  

 رودها ره گرفت از چپ و راست  از چپ و راست سیل ها برخاست  

 آن چه گفت آن بت عیّار دروغ است دروغ  اعتمادي نبَود بر سخن نوش لبان 

 اي کوه نیم ز گفته خرسند  نی نی تو نه مشت روزگاري  

واژگان« ذلّه، حمایل، تّل» در کدام گزینه تمامًا درست معنی شده است؟  9

عاجز، طناب، تپّه ذلیل- محافظ- تپّه ها   خسته، نگهدارنده، خاکستر عاجز و بیچاره- محافظ- ُپشته

در عبارِت: «شرط سالک آن است که دل از حرص و طمع پاك کند و همیشه اجل بر امل قالب دارد و در همۀ احوال اعمال خویش را به میزان شرع  10
سخته دارد که بذل مال سخاوت است و بذل نفس فتّوت. مرّوت عنوان طریقت است و فتّوت سالح صحبت، دل صوفی که خزانۀ محبّت الهیّت است، از همۀ

جوانب محفوظ است و به حقیقت مراقبت مضبوط.»، چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  11

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست / که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست (جناس – واج آرایی) 

ز شوق نرگس مست بلند باالیی / چو الله با قدح افتاده بر لب جوییم (ایهام – استعاره) 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو (استعاره – تشبیه) 

حالوت سخن تلخ را ز عاشق پرس / ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را (مراعات نظیر – حس آمیزي) 

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست معنا شده است؟   12
اُجرت (هدیه) – هیئت (دسته اي از مردم) – ملکوت (جهان باال) – طوع (اطاعت) – َغنا (توانگر) – مذلّت (خواري) – مشتِبه (اشتباه  کننده) – قرب

(هم جواري) – عنایت (احسان)

چهار سه دو یک

کدام گزینه نادرست است؟  13

شیخ عّطار در بلخ کتاب «الهی نامه» را به جالل الّدین خردسال هدیه داد.

آوازة عالءالّدین کیقباد پادشاه سلجوقی، بهاء ولد، پدر موالنا را به سوي قونیه کشاند.

جالل الّدین در هجده سالگی به فرمان پدر با دختري به نام «گوهرخاتون» سمرقندي ازدواج کرد.

بعد از مرگ پدر، موالنا مّدتی در شهر حلب به تحصیل پرداخت و سپس عازم دمشق شد و چهار سال آن جا بود.

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  14

 نهد به نطق، َحنا بر کف ثواب و خطا  کشد به ِکلک خطا بر رخ قضا و قدر

 گمان مبر که ز موجست لرزه بر دریا  ز َرشک تبع تو دارد مزاج دریا تب

 بر هر شانه اي که زند باز جسته باد  اِلّا ز شست تو تیر قدر، قضا

 زمانه نیک شناسد زمّرد از مینا  به شکل و شبح تو گر دیگران برون آیند

مفهوم بیت «گرچه ز شراب عشق مستم / عاشق تر از این کنم که هستم» به کدام بیت زیر نزدیک است؟  15

خم می گو سر خود گیر که من مدهوشم دست عشقت قدحی داد و ببرد از هوشم

گرت ز دست برآید نگار من باشی در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند

باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد صوفی مجلس که دوش جام و قدح می شکست

شامگاهان نگران باش که سرخوش آمد صوفی ما که ز ِورد سحري مست شدي
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در کدام گزینه آرایه هاي بیت به تمامی یافت می شود؟   16
 مور را پاي رهایی از دل گرداب نیست»  «مردم چشمم فرومانده است در دریاي اشک

تشبیه، اغراق، استعاره، تشخیص تلمیح، کنایه، اغراق، تشبیه

کنایه، تشبیه، جناس ناهمسان، مراعات نظیر مراعات نظیر، تناقض، تشخیص، استعاره

بیت «از شبنم عشق خاك آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد» با همۀ بیت هاي زیر به جز .................. ، تناسب مفهومی دارد.  17

گل وجود من آغشتۀ گالب و نبید (شراب) نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باك اگر شراب خوري جرعه اي فشان بر خاك

که نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشان  بودم آن روز من از طایفۀ ُدردکشان 

صائب خمیرمایۀ بت خانه ایم ما مهر بتان در آب و گل ما سرشته اند

در عبارت «خاله ام سواد چندانی نداشت، حتّی مانند چند زن دیگر در ده، خواندن را می دانست و نوشتن را نمی دانست ولی درجۀ فهم ادبی اش  18
خیلی بیش تر از این حد بود، او نیز مانند دایی ام موجود یک کتابی بود»، «یک کتابی بودن» یعنی ..................

فقط کتاب قرآن را می خواند. فقط کتب دعا را می خواند.

دایرة مطالعۀ او محدود بود. عالوه بر قرآن و مفاتیح الجنان کلیّات سعدي را می خواند.

آرایه هاي همۀ ابیات در مقابل آن ها درست است به جز:  19

خورشید زیر سایۀ زلف چو شام اوست / طوبی غالم قد صنوبر خرام اوست (اغراق، پارادوکس) 

 آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم / ور تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم (تکرار، جناس تام) 

 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است / حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است (ایهام تناسب، تکرار) 

صد جوي آب بسته ام از دیده بر کنار / بر بوي تخم مهر که در دل بکارمت (حسن تعلیل، اغراق)

هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت درست است؟  20

خلقی اندر طلبت غرقۀ دریاي غمند (تشبیه، استعاره)  شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق 

 هرکه پیر آید به این منزل، جوان آید برون (کنایه، پارادوکس)  سایۀ میخانه صائب از سر ما کم مباد

 جلوة طوبی نگر، سرچشمۀ کوثر ببین (استعاره، تشبیه)  هر کجا نّقاش نقش قامت و لعلش کشید

 ز خاك نعره بر آرم که مرحبا اي دوست (مجاز، تضمین)  هزار سال پس از مرگ من چو باز آیی

الیۀ: حیَح فی ِقراءِة الکلماِت ِمَن العباراِت التِّ َعیِّن الصَّ  21

«ما َأرَضی اْلُمؤمُن َربَُّه بَِمَثِل اْلِحْلِم.»  «َعداَوُة اْلعاِقِل َخْیٌر ِمن َصداَقِۀ اْلجاِهِل.» 

«َأْعَلُم النِّاس، َمْن َجَمَع َعَلَم النِّاس إلَی ِعْلِمِه.»  ْن ُخُلقی.»  َنْت َخْلقی، َفَحسِّ «اَللُّهمَّ کَما َحسَّ

حیحۀ: َعّین التَّرَجَمَۀ الصَّ  22

راسۀ فی االبتدائیۀ؟:  خاطراتت از روزهاي درس خواندن در ابتدایی چیست؟  ما ِهَی ذکریاُتِک َعن َأیِّام الدِّ

ُکلُّ نَفٍس ذائَقُۀ الموِت:  هرکسی مرگ را می چشد.

ُۀ ِمن َأعَلی ِقَمم إیران، َصعدناها ُمنتِصرین:  آن قله بلندترین قلۀ ایران است، پیروزمندانه باال رفتیم.  ِتلَک الِقمَّ

َمَکُۀ الکبیرُة َقد َأَکَلت فریستها و ِهَی َحیٌَّۀ:  ماهی بزرگ، شکارش را در حالی که زنده بود، خورد.  کانَِت السَّ

َعیِّن الَخطأ فی التعریب:  23

مؤمن خدایش را در همۀ حالت ها به یاد می آورد: ِإنَّ المؤِمَن َیذُکُر ربَُّه فی جمیع الحاالت.  

نوات.   شاید دوستانم مرا پس از سال ها به یاد آورند: لیت أصدقائی ُیذکروننی بَعَد کلِّ هِذِه السِّ

یاَضِۀ إلی الّصفِّ ُمبَتِسمًا.   معلم ورزش لبخندزنان وارد کالس شد: َدَخل مدرُس الرِّ

ائرَة.  ریَن و لم َیرکبوا الطِّ مسافران دیر به فرودگاه رسیدند و سوار هواپیما نشدند: َوَصَل الُمسافرون إلَی الَمطار ُمتأخِّ
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ما ُهَو الَخَطأ فی ُاسلوب الحاِل؟  24

َمِۀ الُغرَفِۀ.   َدَخَلت الفتاة ُمبتِسمًۀ َفَجَلست فی ُمقدَّ الَة مشکوریَن هللا و نَِعمه.   اََقْمنا الصَّ

َکیَف َأجاَب الطالُب االستاَذ؟ َأجاَب و ُهَو ُمَتَأکٌّد من اجابته.   فِّ خاِئفًا من المدیر.   حِک فی الصَّ َتَوقَّفوا َعِن الضَّ

حیح فی تعیین الحال: َعیِّن الصَّ  25

ُع اإلسالُم المسلمیَن َعَلی الِبرِّ و التَّقوي. / المسلمیَن   ُیشجِّ با ُمجتهدیَن یقومون بواجباتهم المدرسیۀ. / مجتهدیَن   کانوا ُطال

یَّارة بِسرَعٍۀ عالیٍۀ غافًال َعما َسیحدُث ِعند السرعۀ الزائدة. / غاِفًال   َأبی َیسوُق السَّ اِْشَتَرْیُت ُفستانًا جمیًال لونُه َأحمر. / َجمیًال  

َعیِّن الحاَل:  26

ْبُت بِه ُحبا له.   جاَءنی ضیٌف ال َأتوقَّع حضوره َفَرحَّ سۀ.   ُزرنا َمسجداً أَثریًا خالل َسفرنا إلی العتباِت المقدِّ

جون َفِرحیَن من نتیَجِۀ الُمباراِة.   لَم َیکن المتفرَّ یُت َفریَضَۀ الحّج ُمؤمَنًۀ باِهللا.   َأدَّ

َعّین العبارة الّتی فیها الحال والصفۀ معًا:  27

روِف.   َصدیقی العزیز لیتک ُتکلِّمنی صادقًا فی َجمیع الظُّ ِة َدقائَق عدیدٍة.   نَظرنا إلَی الکعبۀ الشریفۀ لِمدَّ

َعسی َأن تکوَن َخیَر النِّاس ُخلقًا.   َحَضرُت فی َحفلِۀ زواِجها راِجیًۀ سعادَتها.  

28  عّین الخطأ فی تواُصِل الحوارات:  

- األسعار غالیٌۀ.    الف - أبیض و أسود و أزرق.   

- أّي لوٍن عندُکم؟    ب - أعطینی بعد الّتخفیض مئتین و عشرین ألفًا.   

 ج - تبدأ األسعار ِمن خمسۀ و سبعین ألفًا.    ِبَکم تومان هذه الفساتین؟  

- َکم صاَر المبلغ؟    د - ذلک َمتَجر َزمیلی له سراویل متنّوعۀ.   

- أریُد سراویل أفضل ِمن هذه.    هـ - یختلف الّسعر حسَب الّنوعیات   
 
 

ـ  : ه : ب  : ج  : الف 
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عیِّن الّصحیح فی الترجمِۀ:«إذا نَعیب عمَل أحِد ُثّم نَفهم أنّنا ُکَنا مخطئین َیجب علینا أن نَعتذر منه ُمعترفین بذلک، و هذا دلیٌل علی شجاعتنا!»  29

آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده، عذرخواهی کنیم، که این دلیل بر شجاعتمان است! 

وقتی از کار فردي عیب می گیریم، سپس می فهمیم که خطا کرده بودیم، باید ضمن اعتراف به آن، از او معذرت خواهی کنیم، و این دلیلی بر شجاعت ماست! 

اگر عمل کسی را عیب بدانیم، آنگاه بفهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده، اعتراف کنیم، که این دلیلی بر شجاعت ما می باشد.

هر گاه از عمل کسی عیب جویی کنیم، آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتمًا باید بخاطر آن عذرخواهی کنیم. در حالی که به آن اعتراف کننده ایم، و این دلیلی بر شجاعتمان خواهد بود!

أّي عبارة أکثر جملًۀ:  30

أکبُر الحمق اإلغراق فی المدح و الذّم.   الَندُم علی السکوت خیٌر من الندم علی الکالم.  

فأنزل اهللا سکینۀ علی رسوله و علی المؤمنین.   ضرَب اهللا لنا مثًال و نِسی َخْلَقه.  

عیِّن الّصحیح فی نوعّیۀ الکلمات و المحّل اإلعرابّی:   31
(و عباُد الّرحمن الّذین َیمشون َعلی األرض هونًا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالمًا)

الجاهلوَن: اسم فاعل - معرفۀ / فاِعل و حرف نون مفتوحۀ دائمًا   قالوا: فعل ماٍض - للغائبیَن / فاعله (سالمًا) 

عباد: جمع تکسیر - مفرده (َعبد) / فاعل لفعل (یمشون)   خاَطَب: فعل ماٍض - مزید من باب «ُمفاَعَلۀ» / فاعله (ُهم)  

عیِّن «من» ماجاء للّشرط:  32

َمن غلبت َشهوته َعقله، َفهو شّر ِمن البهائم!   من عمل صالحًا َجزاه اهللا خیراً!  

من توّکل علی ربّه فی کّل األمور سهلت متاعب الحیاة له!  من یمدح إنسانًا بغیر ما فیه فال تنتظر منه خیراً!  
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عّین الّصحیح فی محل اإلعرابی للکلمات الّتی تحتها خّط:  33

ن ُخلقي (مفعول / فاعل)  الّلهم کما َحّسنت خلقی َفَحسِّ ُقل اَعوُذ برّب الفلق ِمن شّر ما خلق (مضاٌف إلیه / مضاٌف إلیه)  

فی الحّصۀ الثانیۀ کان الّطالب یسأل معّلم تعنتا (صفۀ / فاعل)   طاق الکسري أحد قصور الملوك الّساسانیّین (مضاف إلیٌه / صفۀ)  

34  عّین الخطأ فی ترجمۀ  العبارت التالیۀ :

رة و قد یبلُغ عمُرها َألفی سنًۀ: این درختان کهنسال هستند و گاهی عمرشان به هزار سال می رسد. هذه األشجاُر ُمعمٌّ

َقد ُأرِسَل اِلی فرعوَن َرسوٌل فَعَصی ِفرعوُن َرسولَنا : به سوي فرعون پیامبري فرستاده شده است پس فرعون از پیامبر ما سرپیچی کرد. 

حون َیحِفروَن بِئراً عمیقًۀ و َیجعلون حباًال فیها : کشاورزان چاه عمیقی را حفر می کردند و در آن طناب هایی را قرار می دادند. کاَن الفالَّ

کاَن قدنُِسَی َمکاُن ِإستتار جوزات البّلوط : محّل پنهان کردن دانه هاي بلوط فراموش شده بود. 

35  عّین الخطأ َحَسَب الحقیقۀ و الواقع: 

 الُعلماء أحیاٌء و ِإْن کانوا أمواتًا.  الجوُز ُیغَرُس فی األرَض حّتى َیصیَر شجرًة. 

ع و دوراٌن حول شىٍء.  الَحَکم فی المباراة هو الّذي َیْمَنُع تسجیل الهدِف فى الَمرَمى.   االلتفاُف َتجمعٌّ

عیِّن ما لیَس فیه اسم نکرة:  36

َزَرْعنا جوزة ثمَّ نََبتت منها شجرة.   قاَل النبّی (ص): َمن علَّم علًما َفله أجُرَمن َعِمَل به.  

إشتري والُد ُحسیٍن قلًما لَه.   َتخُرُج َأثماُر أکثِر األشجاِر علی غصونِها.  

عّین الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی:    37
َرة» «لَّما َرَجَع النُّاس شاَهدوا أصناَمهم ُمکسَّ

رة: اسم مفعول من فعل مزید - مصدره (تکسیر) - نکرة / صفۀ   ُمکسَّ

أصنام: جمع تکسیر و مفرده (صنم) - اسم / مفعول - مضاف و (هم) مضاٌف إلیه

َرَجَع: فعل ماٍض - معلوم - مجرد ثالثی - للغائب / فعل و مفعوله (الّناس) 

شاَهدوا: للغائبیَن - مزید ثالثی من باب َتفاُعل - حروفه األصلیۀ (ش ه د) / فعل و جملۀ فعلیۀ  

إمأل الفراغ حّتی َتُدلَّ العبارة علی استمراِر الفعل:    38
جاء الّضیوف الکثیرون و ُهم ..................عن ذکریات الضیافِۀ.

ُموا   َکلَّ َقد َکلَّموا   َیتکلَّمُوَن   ُمتکلِّمیَن  

عیِّن الّصحیح:  39

إن تلتزم باألخالق الحسنۀ یحترمک اآلخرون: اگر به اخالق نیکو پایبند باشی به دیگران احترام می گذاري!

ال تترك کّلها إن ال تدرك کّلها: اگر همۀ آن را به دست نیاوردي تمام آن را رها نکن! 

من َعلَّم علمًا فله أجر من عمل به: هر کسی دانشی را یاد بگیرد پاداش کسی که به آن عمل کرد براي اوست! 

التجّسس من األعمال القبیحۀ و من کبائر الّذنوب: جاسوسی کردن از زشت ترین کارها و از گناهان بزرگ است! 

عیِّن الخبر یختلف عن الباقی (فی المعرفۀ و النکرة):  40

حدیقۀ شاهزاده قرب کرمان جّنۀ فی الّصحراء!   ّم!   أکبر الُحمق اإلغراق فی المدح و الذَّ

عالم ینتفع بعلمه خیر ِمن ألف عابد!   فی بعضی االوقات قدرة الکالم أقوي من الّسالح!  

با توجه با آیۀ شریفۀ «َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِْسال?ِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه ...» پندار نادرست و باطل که برخی متصور هستند، کدام یک از گزینه هاي زیر است؟  41

هر یک از مردم در انتخاب دین اختیار دارند و می توانند دین خود را مختار انتخاب کنند. 

پیامبران مانند معلمان یک مدرسه هستند که پایه هاي مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند.

پیامبران مردم را به سوي خدا دعوت می کنند نه به سوي خود و همه یکدیگر را تأیید کرده اند.

پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام کاالي خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند آن کاالها را انتخاب کنند. 

5

ت
عمومی دوازدهم -شبیه ساز 21 بهمن قلمچی-سخ

آتوسا آذریان



«در تمام بیست و سه سال رسالت پر فراز و فرود پیامبر پیامی است که با تمامی پیام هاي دوران نبوت و رسالت برابري می کند» این پیام همان   42
.................. است و عبارت شریفۀ  .................. نتیجۀ روي گردانی از این فرمان می باشد.

ابالغ والیت و جانشینی حضرت علی (ع) -  «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین»   ضرورت پیروي از احکام اولیۀ دین -  «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین»  

ابالغ والیت و جانشینی حضرت علی (ع) -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»   ضرورت پیروي از احکام اولیۀ دین -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»  

«نزدیک شدن دل هاي مسلمانان به یکدیگر»، «کوتاه کردن دست خیانت ابرقدرت ها» و «مبارزه با غرب و غرب زدگی» به ترتیب در گرو عمل به  43
انجام کدام دستور است؟

اتحاد و همدلی مسلمانان - اجتماع در سایۀ تعلیمات اسالم - ایمان و یقین به حقیقت اسالم 

اجراي برنامه هاي دقیق - اجتماع در سایۀ تعلیمات اسالم - تکیه بر فرهنگ اسالم 

اجراي برنامه هاي دقیق - حفظ استقالل جامعۀ اسالمی - تکیه بر فرهنگ اسالم 

اتحاد و همدلی مسلمانان - حفظ استقالل جامعۀ اسالمی - ایمان و یقین به حقیقت اسالم 

به بیان امام خمینی کوتاه کردن دست خیانت ابرقدرت ها از ممالک اسالمی و خزائن سرشار آن نیازمند چیست و پیام کدام آیۀ شریفه حاکی از  44
این مفهوم است؟

دوري از اختالفات و هواي نفسانی -  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»  

تبیین جایگاه تشیع -  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امرو ان یکفروا به»  

دوري از اختالفات و هواي نفسانی -  «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک»  

تبیین جایگاه تشیع -  «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک»  

«هماوردطلبِی» معجزة جاویدان پیامبر اسالم در کدام عبارت بیان شده است و خداوند پس از آن انسان ها را در چه موردي ناتوان دانسته است؟  45

 «فاتوا بسورة مثله» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   «اجتمعت االنس و الجن» - «بعضهم لبعض ظهیراً»  

 «فاتوا بسورة مثله» - «ال یاتون بمثله»   «اجتمعت االنس و الجن» - «ال یاتون بمثله»  

عبارت شریفۀ  «و السماء بینناها بأید و انا لموسعون» بیانگر چه مفهومی است؟  46

خداوند براي جذب دل هاي آماده به سوي حق از زیباترین و مناسب ترین عبارت ها و کلمات استفاده کرده است. 

قرآن کریم با بیان موضوعاتی مانند علم دوستی و معنویت به شدت با آداب جاهلی مبارزه کرده است. 

بیان برخی نکات علمی توسط قرآن که در جامعۀ آن روز حجاز بی سابقه بوده است از نکات اعجاز انگیز قرآن می باشد.

بیان معارف قرآن به گونه اي است که بسیاري از ادیبان و دانشمندان را تحت تأثیر قرار می دهد.

اگر از قرآن کریم جویاي «تنها راه نجات از خسران و ایمن ماندن از زیان قهري و جبري» شدیم، کدام عبارت ما را در این مقصود یاري خواهد  47
کرد؟

ُسِل"»   «استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم»   ٌۀ بَْعَد الرُّ   «لَِئالَّ َیُکوَن لِلنَّاِس ُحجَّ

 «آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق»   «من یبتغ غیر االسالم دینًا»  

این گفتۀ حضرت علی (ع) که می فرماید: «پیامبر مرهمی بر دل هاي کور، گوش هاي کر و زبان هاي گنگ مردم غفلت زده و دور از هدایت بوده  48
است»، ترسیم کنندة کدام عبارت شریفه می باشد؟

 «لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین»   «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۀ»  

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»    «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ»  

با توجه به آیات قرآن، «کسانی که به خدا و روز رستاخیر امید دارند» در مسائل فردي و اجتماعی به سراغ کدام الگو خواهند رفت؟  49

 «لقد کان لکم فی رسول اهللا»   «الذین آمنوا و عملوا الصالحات»  

 «الذین آمنوا الّذین یقیمون الصالة و یوتون الزکاة»   «رسًال مبشرین و منذرین»  
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خداوند پس از مخاطب قرار دادن بندگان گناه کار در آیۀ  «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُْفِسِهْم» چه وعده اي به ایشان می دهد و کدام قضاوت در  50

این باب صحیح است؟

نوَب َجمیعًا - تنها شرك به خداست که با توبه بخشیده نمی شود. اِنَّ اَهللا ُیِحبُّ التَّّوابین - تنها شرك به خداست که با توبه بخشیده نمی شود.  اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ

نوَب َجمیعًا- حتی شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود. اِنَّ اَهللا ُیِحبُّ التَّّوابین - حتی شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود.  اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ

کدام گزینه دربارة «در توبه»، «توفیق توبه» و «تکرار توبه» صحیح است؟  51

در توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است - به معنی دور شدن از خداست. 

در توبه همیشه باز است ولی توفیق توبه همواره میسر نیست - انسان را محبوب خدا می کند.

در توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است - انسان را محبوب خدا می کند.

در توبه همیشه باز است ولی توفیق توبه همواره میسر نیست - به معنی دور شدن از خداست. 

این که قرآن کریم می فرماید، که خداوند قوم کافر را هدایت نمی کند، مربوط به کدام یک از آیات شریفه است و وجود خطر تهدید براي پیامبر  52
اکرم (ص) از دقت در کدام قسمت این آیه برداشت می شود؟

ْغَت ِرَسالََتهُ »   بَِّک.. .»  ـ  «َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّ ْغ َما ُأنِزَل ِإلَْیَک ِمن رَّ ُسوُل بَلِّ َیا َأیَُّها الرَّ

ْغَت ِرَسالََتهُ »   ْمِر ِمنُکْم»  ـ  «َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّ ُسوَل َوُأولِی اْألَ یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ

بَِّک...  » ـ  «"َواُهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس »   ْغ َما ُأنِزَل ِإلَْیَک ِمن رَّ ُسوُل بَلِّ َیا َأیَُّها الرَّ

ْمِر ِمنُکمْ » ـ «  َواُهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس »   ُسوَل َو ُأولِی اْألَ  « یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ

پیام روایت: «تو براي من به منزلۀ هارون براي موسی هستی» ناظر بر کدام مفهوم در راستاي امامت و جانشینی رسول اکرم است و تفاوت منزلت  53
هارون براي موسی و امام علی (ع) براي پیامبر (ص) به دلیل کدام ویژگی پیامبر (ص) بود؟

حضرت علی(ع) برادر، وصی و جانشین پیامبر(ص) در میان مسلمانان خواهد بود - خاتمیت

حضرت علی(ع)، برادر، وصی و جانشین پیامبر(ص) در میان مسلمانان خواهد بود - عصمت

امام علی(ع) مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت است - خاتمیت

امام علی(ع) مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت است  - عصمت

» ، چه موضوعاتی برداشت می گردد؟ از آیۀ شریفۀ:  «افال یتدبرون القرآن و   54

انسجام درونی قرآن ــ علیت عدم تعارض و ناسازگاري و معلولیت از سوي خدا نبودن

جامعیت قرآن ــ علیت عدم تعارض و ناسازگاري و معلولیت از سوي خدا نبودن

انسجام درونی قرآن ــ علیت از سوي خدا بودن و معلولیت عدم تعارض و ناسازگاري

جامعیت قرآن ــ علیت از سوي خدا بودن و معلولیت عدم تعارض و ناسازگاري

⋯

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) در غدیر خم به کدام فرمان خدا گردن نهاد و خداوند در این راه چه تضمینی به ایشان داد و ابتال به کدام  55
سرنوشت را براي کافران رقم زد؟

«وانذر عشیرتک االقربین»-« ویطهرکم تطهیرا» - محرومیت از هدایت الهی

 «بلغ ما انزل الیک من ربک» - «ویطهرکم تطهیرا» - محرومیت از محبّت الهی

 «وانذر عشیرتک االقربین» - «واهللا یعصمک من الناس» - محرومیت از محبّت الهی

 «بلغ ما انزل الیک من ربک» - «واهللا یعصمک من الناس» -محرومیت از هدایت الهی

مطابق آیۀ شریفۀ «الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک ...»، به چه علّت ایمان پنداران نباید داوري را نزد طاغوت  ببرند و  56

نتیجۀ این مراجعه در کدام عبارت مطرح گردیده است؟

خدا فرمان داده نسبت به طاغوت کفر بورزند - «ضالل بعیداً» خدا فرمان داده نسبت به طاغوت کفر بورزند - «ضالل مبین» 

طاغوت قسط و عدل را پیاده نخواهد کرد - «ضالال بعیداً» طاغوت قسط و عدل را پیاده نخواهد کرد - «ضالًال مبین»
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اگر بگوییم «سخن و عمل امام على (علیه السالم) مطابق با دین و بیان کنندة دستورات الهی است»، علّت این موضوع را  می توان در کدام آیۀ شریفه  57
یافت؟

 «یا اّیها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی االمِر منکَم»  «انَّ الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات اولئک هم خیُر البریَّۀ» 

 «انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الُرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً»   «انّما ولیُُّکم اهللا و رسوله و الّذین یقیمون الّصالة و ...»  

در اندیشۀ اسالمی، توبۀ چه کسی مردود است و کدام آیۀ شریفه یکی از مصادیق عدم پذیرش توبه را بیان می دارد؟  58

 «استغفراهللا»  را بر زبان جاري نکرده است - بگو اي بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته اید.

«استغفراهللا» را بر زبان جاري نکرده است - براي بدکاران و آنگاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد.

کسی که تنها «استغفراهللا» را بر زبان جاري کند - بگو اي بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته اید.

کسی که تنها «استغفراهللا» را بر زبان جاري کند - براي بدکاران و آنگاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد.

اگر در پی تبیین وظیفۀ مؤمنان نسبت به یکدیگر باشیم، کدام آیۀ شریفه راهگشاي ما در این راستا خواهد بود؟  59

الِحاِت َو َتواَصْوا»   «ِإالَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ «ُرُسًال ُمبشریَن و ُمنِذریَن لِئًال َیکون »  

«َو َمن َیبَتغ َغیَر اإلسالم دینًا َفَلن ُیقبَل ِمنُه»   ُسوِل»   ِ َولِلرَّ «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِهللاَّ

اگر بگوییم «خداوند یک دین براي پیامبران وضع کرده و از آنان خواسته که آن را به پا دارند و در آن گرفتار تفرقه نشوند» پیام کدام آیه را  60
ترسیم کرده ایم؟

قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر....

ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود. 

خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آن  چه را ما به تو وحی کردیم، به ابراهیم (ع) و  ... 

«هرکس دینی جز اسالم انتخاب کند، از او پذیرفته نمی شود.»

61  She has  .................. superstars and political leaders on her radio program for over 25 years.

 translated suggested interviewed  imagined

62  A: “Can we pay for the things we need?” B: “I think so. We have enough money to ..................  our
needs.”

 make  visit mean  meet

63  They planted a lot of seeds, but  ..................  plants grew.

few a few little a little

64  A: ‘We are going to be late. There is too  ..................  traffic.’  
         B: ‘Yeah, the .................. of people driving is incredible. I've never seen this  ..................  cars.’

much / number / many many / amount / much much / amount / much many / number / many

65  Sadly,  ..................  students only work the night before the exam.

lots of many lot plenty

66  Jack is happy because he didn't make  ..................  mistakes in the English test.

much many lot of a lot of

PASSAGE 1: 

When we are learning a foreign language, we tend to think that it is important to understand

everything that we hear. But when you are listening to someone talking in your own language, you

probably don’t listen at 100% and nor do you probably need/wish to. 

   Thus, an essential rule for improving your understanding of native English speakers is not to expect
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to understand everything they say. My wife and I are both from Tokyo in Japan. When we watch DVDs

of English television series, we watch with subtitles – if we don’t have subtitles, we sometimes miss

about 20% of what is said. However, even if we don’t turn on the subtitles and thus miss 20%, we still
understand enough to follow the story. 

     Understanding enough to follow the plot should be your objective too. By “plot,” I mean a

conversation in a restaurant, a formal presentation, a telephone call. 

     In non–strictly technical or scientific encounters, conversations are often more a means of being

together, a socio–cultural event in which relations are established, rather than an opportunity for
exchanging information. Most of the time, what is said may be completely irrelevant. Quite often

talking is merely an end in itself. When we go out for dinner with friends, the main object is not to

collect useful information but simply to interact with the people we are with and to enjoy each other’s

company.

67  Why does the author refer to the experience of talking in the mother tongue (paragraph 1)?

To prove that learning a new language is not easy 

To show that our knowledge of our native language is perfect 

To support the main point mentioned in an earlier statement in the same paragraph 

To state that the mental effort you make to understand when others are talking to you is more than the mental effort
you make when you yourself are talking. 

68  According to paragraph 2, when one is watching a film in a foreign language  .................. .

subtitles are to be used if one is expected to be able to follow the line of the story perfectly enough 

one can understand and enjoy the story even if one does not understand everything that the film characters say 

one is very likely to miss 20 percent of the content of the film even if one is watching the film with subtitles 

it is enough for one to understand 20 percent of what the characters in a film say in order to understand the general
points in the film 

69  In which paragraph has the author used exemplification to make herself better understood?

Only paragraph 1 Only paragraph 2 

Only paragraph 4 Both paragraph 2 and paragraph 4 

70  What makes the focus of paragraph 4 different from the focus of the first three paragraphs is
that this paragraph is concerned more with the role of language in  .................. .

bringing people together research – related activities 

enhancing scientific achievements cultural development in the world 

71  W.H.O .................. “world health organization“.

is the abbreviation of is short for stands for all of them

72  I’m sorry to disturb you so late, but my car is out of order and I was .................. if I could use your

car.

browsing asking introducing wondering
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73  You can't .................. such a low salary to someone who is so highly skilled. it's insulting.

offer boost keep forgive

74  The department needs three more computers in order to work most .................. .

increasingly gradually accidentally effectively

75  The .................. ability of the whale is thought to be highly developed.

elementary communicative invisible immediate

76  He is a player of real talent and .................. and has the ability to make a real and lasting

impression at the highest level.

access opinion aid skill

77  A: Excuse me! I wonder if you could help me? 

B: Sure. .................. .

Please help yourself. How can I help you? 

What do you recommend? That's a good idea. 

78  I hate it when my brother uses the remote control to  ..................  through the channels without
stopping.

evaluate empower surf translate

79  The first Persian dictionary was  ..................  around 1000 years ago.

compiled competed combined comforted

80  A: Why do you want to work here? 

B: Well, I  ..................  children all my life. I  ..................  to work with kids since I  ..................  high school.

lived - wanted - left have loved - wanted - left 

loved - have wanted - have left have loved - have wanted - left 

81  There’s .................. orange and two .................. on the table.

one / slice of bread some / boxes of chocolate 

an / big pieces of cake a lot of / apple juice

82  Which sentence is grammatically CORRECT?

He had little experience, so we didn’t hire him. Nora feels very sad. She has only few friends. 

The gray mice is eating the cheese in the box. These jeans are three hundreds of dollars.

83  After a considerable delay, the government has agreed to accept the  .................. by some citizens.

pronunciations abbreviations recommendations imaginations
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