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 معنا شده است؟  نادرستکدام واژه  -1
 شود.  قبا: نوعی جامۀ جلوباز که دو طرف جلوي آن با گیره بسته می )1
 قراري و اضطراب نمودن، لرزیدن از ترس  ) تپیدن: بی2
 دن از انجام کاري یا قبول کردن سخنی، خودداري کردن باز ز ) امتناع: سر3
  دعوي باطل  پایه و اساس، ) الف: سخنان بی4

 کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  ،امالیی نادرستهاي  از نظر تعداد واژه -2
  هنر خار شد جادویی ارجمند / نهان راستی آشکارا گذند  )1
 نامور بخردان  چنین گفت تا معبدان / که اي پرهنر) از آن پس 2
  گرد  گه ز بازار برخواست ن کاوه آن بر سر نیزه کرد / همان) هما3
  آفرین را به دل دشمن است  تر آهرمن است / جهانحین ماپویید ک) ب4

 شاعر بیت زیر کیست؟  -3
  »ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس / به هر جانب که روي آري، درفش کاویان بینی یکتو «
  ) مولوي4 ) نظامی 3 ) فردوسی 2 سنایی  )1

 ی ذکر شده است؟ به درستکدام بیت  ۀ مقابلهر دو آرای -4
 برآورد (تشبیه، ایهام)  هالکممحبت او دم برآورد / پاي دل از کمند  ازهر کس که  )1
 ) خون جگر به حلق رسیدست و زهره نه / دل را، که پیش عارض او دم برآورد (کنایه، حسن تعلیل) 2
 آمیزي)  ، حس) گر دود زلف از آتش رویش جدا شود / آتش ز خلق و دود ز عالم برآورد (تشبیه3
 م برآورد (استعاره، مجاز) م چو بگذرد / خاك لحد ز گریۀ من ن) بعد از وفات بر سر خاک4

 هاي بیت زیر به درستی در کدام گزینه آمده است؟  آرایه -5
 » راو آنچنان کز خط سواد مردمان روشن شود / سرمه گویاتر کند چشم سخنگوي ت«
 ) تناقض، استعاره، اسلوب معادله، ایهام تناسب 2 ایهام، مراعات نظیر، تضاد، تشخیص  )1
 ) ایهام، تشخیص، تناقض، مراعات نظیر 4 ) تضاد، تشبیه، ایهام تناسب، استعاره 3

  است.   است و معناي جدید گرفته  ناي پیشین خود را از دست دادهشود که مع اي دیده می واژه …بیت  جز بهدر همۀ ابیات  -6
 فهم چه شد / دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند  زاهد ار رندي حافظ نکند )1
 ) در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی / ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم 2
 گران مدار / در راه وصل این همه کوته عنان مدار ) زین بیشتر رکاب ستم سر3
  کسم نیست  ) جانا به جز از عشق تو دیگر هوسم نیست / سوگند خورم من که به جاي تو4
 

)2(فارسی 
 ادبیات انقالب اسالمی

 ادبیات حماسی
 117تا  87صفحۀ 

دقیقه 10  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدففارسیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 بدهید؟ توانید پاسخ صحیح سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  

  سؤال) 151کتاب جامع فارسی یازدهم ( 738تا  588هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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 ؟ آمده استدر مجموع ابیات زیر چند واژه با ساختار صفت بیانی  -7

 شاند تخمش اندر جان بکارد ر سرابستان معنی / بیخش اندر دل نورزد درختی د الف) هر که می

 داند گفت / مگر کسی که چو سعدي ستاره بشمارد ب) حکایت شب هجران که باز

 به اهتزاز آرد را رشک سرو روان  تو / زقامت درخت ج) تویی که گر بخرامد 

 پرست که در پیش بت نماز آرد  نهیم بر قدمت / چو بت د) اگر قبول کنی سر

 ستوري نباشد پاي گو در دامن آور / کز گریبان مالمت سر برآوردن نیارد و مهـ) عشق 

 ) سه 4 ) یک  3 ) چهار 2 دو  )1

 :جز بهاشاره شده است؛  یات به ویژگی مشترکی از شعر حماسیدر همۀ اب -8

 چو رخشنده شد بر فلک ماه نو / ز زر افسري بر سر شاه نو  )1

 ) سرش را به کافور کردند خشک / تنش را به دبق و گالب و به مشک 2

 ) ببینم که راي جهاندار چیست / رخ شمع چرخ روان سوي کیست 3

   ) نهاد آن بن نیزه را بر زمین / ز خاك سیاه اندر آمد به زین4

 شود؟  مفهوم بیت زیر از ابیات کدام گزینه دریافت می -9

 » مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان، اولین شرط عشق«

 خموش باش که این خود عنایتی است » خواجو«الف) گفتم مرا بکشت غمت گفت زینهار / 

 تپد  هی میب) نیست آسان بحر را در کوزه پنهان ساختن / عارفان را دل به اسرار ال

 ي راه است ز نقصان طلب دور ةطلبان خاموشی است / شکو ج) شاهد ناطق کامل

 گیرم  سوزم / ور خموشم نکنی شعلۀ عالم د) اگر آبم نزنی آتش خرمن

 د  ) الف،4 ) ب، ج 3 ) الف، ج2 ب، د   )1

 ؟ شود نمیه دریافت از کدام گزین» شیر حقّم نیستم شیر هوا / فعل من بر دین من باشد گوا«مفهوم بیت   -10

  گرديدل گردي / ز بیدادي که بر من کرده باشی منفعل  اگر آگه ز اخالص من آزرده )1

 حاصل است  / چون ببازي جان و تن مقصود آنگه) بر بساط عاشقی از روي اخالص و یقین 2

 ) چه خوش باشد سري در پاي یاري / به اخالص و ارادت جان سپاران 3

 اش سورة اخالص دمیدیم و برفت  یمانی خواندیم / وز پی و حرز) بس که ما فاتحه 4
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  و األدقّ فی الجوابِ للتّرجمۀعی 14ـ  11( :ن األصح(          
  :»!ممودته هم و تَکسبعو على قدر عقولهم لکی تُقن ینٍلَ بکالمٍمِ المستمعینَ لّکَ« -11

 !دست بیاوري هرا ب شان محبتو  قانع کنی ها را  شان صحبت کن تا آنهای  عقل به اندازة و کالم نرمبا یک  شنوندگانبا ) 1
 !دست بیاید  هشان ب محبتها قانع شوند و  شان باشد تا آن عقل ةو به انداز نرم یکالمنوندگان باید با شصحبت کردن تو با  )2
 دست بیاوري!ه را ب شان محبتها را قانع سازي و  آنخردشان صحبت کن تا  به اندازةو  کالم نرمت با شنوندگانبا  )3
  !دست آورده شوده ها ب آن محبتشوند و قانع که  شنوندگان حرف بزن تا  این هايخرد به اندازةو  نرم یکالمبا   )4

: عسی أن« -12  … استاد گفت:»: !االحتیال لحلّ أُمورك و بعد ذلک ستواجه مشاکل عدیدة تُضطرّ إلی قالَ األُستاذُ
 ناگزیر براي حل شدن کارهاي خودت فریبکاري کنی، و بعد از آن با چندین مشکل مواجه خواهی شد! چه بسا) 1
 رو خواهی شد!  گري روي آوري، و  پس از آن با مشکالت فراوانی روبهشاید براي حل کردن کارهایت به حیله )2
 د از آن با مشکالتی فراوان مواجه خواهی شد!گري بزنی، و بعشاید براي حل شدن کارهاي خود دست به حیله )3
 رو خواهی شد!) چه بسا براي حل کردن کارهایت به فریبکاري مجبور شوي، و پس از آن با مشکالت زیادي روبه4

 »: رق!ولدت فی ألـمانیا وکانَت منذ طفولتها مشتاقۀ إلی کلّ ما یرتبط بالشّلدکتورة شیمل من أشهر مستشرقی العالَم. تُعد ا« -13
 شـرق  آنچه در ارتباط بـا  بوده و از هنگام کودکی خود به زادگاه او آلمان آید. شناسان جهان به حساب می ترین شرق معروف ازدکتر شیمل ) 1

 بود نسبت به آن اشتیاق داشت!
 ارتبـاط   شـرق  بـه   اش بـه آنچـه کـه    از زمان کودکی شد و  در آلمان متولد شود. جهان شمرده می  خاورشناسان  مشهورترین  از  دکتر شیمل) 2
 مشتاق بود! داشت، 
  شـرق ارتبـاط داشـت    که بهآنچه هراز هنگام کودکی به  در آلمان متولد شد و شود. جهان شمرده میدر معروف  یخاورشناس شیمل دکتر) 3

 مشتاقش بود!
ـ    همان ابتداي کودکی و از به دنیا آمددر آلمان  .آید شمار می بهشناسان جهان  شیمل از مشهورترین شرق دکتر) 4 هـا   شـرقی  هاش بـه آنچـه ب

  ارتباط داشت مشتاق بود! 
14- ن الصحیح:عی 

 است! هاي آنه ماري شیمل اشاره کرده سخن خود به فضیلت استاد دانشگاه در :!أشار أستاذ الـجامعۀ فی حدیثه إلی فضائل آنه ماري شیملقد  )1
 خیابان تعجب کرده بود! آموزان در شکار این دان پیرمرد از :!لمیذین فی الشّارعتَعجب الرّجل العجوز من عمل هذین الت )2
 کند! هایش به خاطر صداي زیبایش ممتاز می کالسی این قاري خود را از سایر هم :!یمتاز هذا القارئ عن سائر زمالئه بصوته الجمیل )3
  !یدیمنشنوي ما از نزدیک آن را نش ها را می صداي بچه چگونه :!نحن لم نسمعها من قریب کیف تُسمع أصوات األطفال، )4

 :الخطأعین  -15
1( سالمم أوروبی مختتَشرِق: عالۀ! صصلُ فی )2 بالعلوم الشرقیوب: وسیلۀٌ تُستعمالزّراعۀ!  اَلحاس 

 ارع و الطُّرُق!  الشّو السائق: من یسوقُ السیارة فی )4 »!زوایا« اویۀ: مکانٌ ضد الوسط و جمعهازّال )3
 :منک عین الصحیح عما طلب -16

 »تَفرُّق« هتضادم :!كیدر الکفار هدف ال بین المسلمین و حادتّاال )2 »جِسر« مفردها :!صداقۀ بین البلدان اإلسالمیۀ جسور كهنا )1
 تضاد فی هذه العبارة هناك :!ثمرالعالم بالعمل کالشّجر بال )4  »قُبور« جمعه :!هاقبرأوصت أن یکتب هذا الحدیث علی  شیمل )3
 
 

دقیقه  15)2( زبان قرآن ،عربی

آداب الکَالمِ    
ذبالک 

  آنّه ماري شیمل  
  (متن درس)

 68تا  43 صفحۀ

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفعربیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 ز چیست؟گذاري شما براي آزمون امرو هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  

  سؤال) 150کتاب جامع عربی یازدهم ( 630تا  481هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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 ما هو الصحیح فی قراءة (ضبط حرکات) الکلمات؟ -17
 !بعد مرور األیام یتبینُ کذبک لآلخرینَ فَتَفشَلُ فی حیاتک )2                  !هذه قصۀٌ قصیرةٌ تُبینُ لَک نتیجۀَ الکذبِ )1
 االمتحانَ إلى األسبوع اآلخَر! وافَقَ األستاذُ أنْ یؤجل لَهم )4              !کثیرةً شاکلاجه مإنْ هرَبت من الواقع فَسوف تُو )3

 لب:طّالبمعنی » اللّام«عین حرف  -18

 تکلّمت مع أصدقائی لیعلموا کیف یمکن لهم أن ینجحوا فی برامجهم!  )1
  !اُسافر إلی ذلک البلد الُفتّش عن موضوع مهمٍّ )2
 ا أن تدرسوا لتحصلوا علی مکانۀ رفیعۀ بین الناس!حاولو )3
 ألحفظ خمس صفحات من موضوعات هذا الکتاب! )4

 الباقی: عن یختلفعین الوصف  -19
 یترك هذه المدینۀ! أخی موظَّف یجتهد دائماً و الیرضی بأن )2 آخر الصف جنب صدیقی الحمیم! قالَ زمیلی: جلَست فی )1
 الشّارع! عمل هذین التلمیذین فی تَعجب الرّجل العجوز من )4 بقیۀ الطُّالب! النّاجح یمشی و یضحک مع هذا هو الطّالب )3

 :فی الفارسیۀ »نباید«بمعنی  »ال«میزْ حرف  -20
 !أنا أقرأ األحادیث و األدعیۀ اإلسالمیۀ باللغۀ العربیۀ و ال أراجِع تَرجمتها )1
  !اآلتی الیوم یؤجلوا أعمالهم إلى زمالئی فی الصف الثانی عشر ال )2
3( لُ فی مطالعۀ الدروس ال ینجحتکاسفی دروسه و ی جتهِدالذي ال ی! 
  م کَما تُحب أن یحسنوا إلیک!ال تَظلم الناس و أحسنْ إلیهِ )4

  
 و األدقّ فی الجوابِ للتّرجمۀعی 24ـ  21(: ن األصح( 

  !»:باحتیالهم الکاذبون یبلغُه ال ما بصدقهم الصادقون یبلغ« -21

 !اند نرسیده آن به خود فریبکاري با کاذبان که رسند می چیزي همان به خود صدق با ) صادقان1
 رسند! نمی آن به خود گري حیله با دروغگویان که رسند می چیزي به خود راستگویی با ) راستگویان2
 آورند! دست نمی به خود گري حیله با دروغگو اشخاص آورند که می دست به را آنچه خویش صداقت با راستگو ) اشخاص3

 اند! نیاورده دست به خود فریبکاري با دروغگویان که آورند می دست به را چیزي خویش راستگویی با صادق ) افراد4
  !»:القریب علیک دیبع و البعید علیک یقرِّب کالسراب فَإنّه الکذّاب، تَستشر ال« -22

  دور! را نزدیک و نمایاند می نزدیک تو بر را دورکه  است، سراب چون او زیرا مکن، مشورت کذّاب ) با1
 دور! را قریب و هنمایاند می نزدیک تو به را بعید سراب همچون او چه نده، قرار خویش مشورت مورد را ) دروغزن2
 سازد! می دور تو از را نزدیک و کند می نزدیک تو به را دور سراب مانند او چه نکن، مشورت دروغگو شخص ) با3
 سازد! می تو بعید از را قریب و کند می قریب تو به را بعید که است سراب مانند او زیرا مده، قرار خود مشاور را ) کذّاب4

  :»شفاعۀٌ! ال و خلّۀٌ ال و فیه بیع ال یوم یأتی أن قبل من رزقناکم مما أنفقوا« -23

 شفاعتی! و نه نیست دوستی و فروشخرید و  هیچ آن در که بیاید روزي آنکه از قبل کنید انفاق دهیم می روزي شما به آنچه ) از1
 شفاعتی! و نه دوستی نه و است آن در فروشیخرید و  نه که رسد فرا روزي آنکه از پیش را، شما دادیم روزي آنچه از کنید انفاق) 2
 نیست! آن در شفاعت و دوستی و فروشخرید و  هیچ که رسد فرا روز آن اینکه از پیش دادیم تان روزي که یچیزهای از کنید ) بخشش3
 نیست! نیز شفاعت و دوستی نیست و آن در فروشخرید و  که بیاید روز آن اینکه از قبل کنید بخشش دهیم می قرار شما روزي آنچه از) 4

االت آشنا سؤ -)2( عربی زبان قرآن
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    : الخطأعین  -24

آرامشـی دارد کـه در    کسی که خدا و خـدمت بـه بنـدگانش را دوسـت دارد    اآلخرین!:  ه سکینۀ ال تُشاهد فیلَفَعباده من یحب اهللا و خدمۀ  )1
 شود! دیگران مشاهده نمی

 او برترین است!شک  تا به دیگران یاد بدهد و به آنان سود برساند بی گیرد یاد میکسی که شک هو األفضل!:  من یتعلَّم حتّی یعلّم اآلخرین و ینفعهم فال )2

3( خدا در ما منادي را قرار داد تا از گناهان دور شویم اگرچه گوش ندهیم!ع أن نسمعه!: نبتَعد عن المعاصی و إن ال نستطجعل اهللا فینا منادیاً ل 

 ینی!هاي خوب را بب بین باش تا امید تو افزون شود و فرصت خوشکُن متفائالً حتّی یزید رجاؤك و تري فُرص الخیر!:  )4

  :  فی نفی الفعل الخطأ عین -25
 اُکتب هذه العبارة = ال تَکتب هذه العبارة! )2 أنفقت من مالی = ما أنفقت من مالی! )1
 سأکتب الرّسالۀ = ألن ال أکتب الرّسالۀ! )4 یحاول فی الحیاة = ال یحاول فی الحیاة! )3
 ) 30 ـ 26( :یناسب النصبما  إقرأ النص التّالی بدقّۀ ثم أجب عن األسئلۀ ■

. و کَتَب أولَ متأثیر فی عصره ولکن فی طفولإنَّ آلبرت انشتاین کانَ من أعظَمِ علماء القَرنِ العشرینَ و کانَ لَه أکثَر تَ« قالتـه  ه بدأ أنْ یتکلَّم بِصعوبۀٍ
فی أواخرِ تَحصیله فی الثّانویۀ (متوسطۀ) ولکـن لـم یـنجح فـی      راؤسسۀً علمیّۀً فی سوئیسعشر من عمرِه، و سعی أن یدخلَ م العلمیۀِ فی السادس

ةٍ فی مقالته فی ثـالث صـفحات فـی سـنۀ     امتحان الدخولِ. کانَ أشهرُ کَشفه النظریّۀ النّسبیۀ الَّتی أبطَلَت قانونَ نیوتنَ. هذه النّظریۀُ طُرِحت أول مرَّ
لـت، رئـیس   فالثانیۀِ کَتَب رِسالۀً إلـی روز میۀِ ـبعد سنوات. فی الحربِ العال احتّی تأخَّرَ إثباته ا، و هذه النظریۀ کانَت أکثَر تَقدماً من زمانه1905ِ

أن تَستَفید من األسلحۀِ الذریۀِ. یظنُّ کَثیرٌ من النّاسِ بِأنَّ انشتاین خالقُ القنبلۀ الذریۀ (بمـب   یمکنُالجمهوریۀ فی امریکا آنذاك و أعلَنَ بأنَّ آلمانیا 
 » اتمی) ولکن هذا غَیر صحیحٍ!

  »...مؤسسۀُ العلمیۀُ لَم تَقبلْ انشتاینَ ـال«عین الصحیح للفراغِ:  -26

 ألنَّه انصرَف من الدرسِ فی الثّانویۀِ! )2 الدخولِ! بعد إمتناعه عن الشرکَۀِ فی امتحانِ )1
!         یحتّ )3  ألنَّه لَم یقدر أنْ ینجح فی امتحانِ الدخولِ! )4 یقدر أنْ یعملَ حولَ النظریۀِ النِّسبیۀِ

 حولَ انشتاینَ: الخطأعین  -27

 صنع أولُ قنبلۀٍ ذریۀٍ بِید أنشتاینَ! )2 کانَ لَه مشکلٌ فی التکلُّمِ فی الصغرِ! )1
 مانیا تَستَفید من األسلحۀِ النوویۀ!ـکانَ یتَفکَّرُ بِأنَّ آل) 4  کانَ اشتهاره من النظریۀِ النّسبیۀِ! )3

 نظریۀِ النّسبیۀِ؟الماذا تأخَّرَ إثبات ـِعین الجواب الصحیح: ل -28

 ألنَّ الحرب العالمیۀَ الثانیۀ وقَعت و توقَّف تبیینُها! )2  نونَ نیوتنَ!ألنَّها أبطَلَت قا )1
 ألنّ العلماء ما کانوا قادرینَ علی إدراك اُصولها! )4 ألنَّ کاشفَها ما کانَ یتکلَّم بسهولۀٍ! )3

 ...»ینَ اأولُ مقالۀ انشت«لتکمیل الفراغِ:  مناسبِـال غیرعین  -29

 السادس عشر من عمرِه! یکُتب ف )2   ث صفحات!کانَ ثال )1
 ما کانَ أشهر مقاالته! )4 امتحانِ الدخولِ! یاُلِّف قبلَ شرکته ف )3

 !»کانَ أشهرُ کَشفه النظریّۀ النّسبیۀ الَّتی أبطَلَت قانونَ نیوتنَ«الصحیح عنْ نوعیۀِ الکَلمات أو محلِّها اإلعرابی:  عین -30

 مضاف إلیهـمفرد / الالـسم (مصدر)، االکَشف:  )2 أشهر: فعل ماضٍ، للمفرد المذکّر     )1

 مفعولـر/ الکسمقانون: جمع  )4 »  بطالن«أبطَلت: الفعل الماضی، من مصدر  )3
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ایـن  سـتاید و   به کدام وصف می ،اند به دور مانده» مانقلبتم علی اَعقابِکُ«خداوند متعال کسانی را که از آفت   -31
 اي براي آنان دارد؟ چه ثمرهویژگی 

 »فَلَن یضُرَّ اهللاَ« -»المحسنینَ) «2  » فَلَن یضُرَّ اهللاَ« -»الشّاکرینَ« )1
   »سیجزِي اهللاَ« -»الشّاکرینَ«) 4   »سیجزِي اهللاَ« -»المحسنینَ) «3

 ند؟ چه خصوصیاتی تربیت شد ) اسوة مردم بود، افرادي بازمانی که رسول خدا (ص  -32
 هاي باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر (ص)  شخصیت )1
 ) عالمان آگاه از تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی 2
 هاي برجسته در اندیشه و اخالق و به دور از معیارهاي اسالمی  ) شخصیت3
 اده، با ایمان و شجاع هایی آز ) انسان4

 جز نامی از اسالم باقی نماند؟  شد فقدان چه چیزي باعث میامیه (شامیان) چه بود و  بینی امیرالمؤمنین (ع) دربارة پیروزي بنی مبناي پیش  -33
 طهار (ع) قرآن کریم و ائمۀ اپیامبر (ص) یعنی میراث گرانقدر  دو -کنند مدارشان سستی و کاهلی میدر پیروي از فرمان زما )1
  قرآن کریم و ائمۀ اطهار (ع)پیامبر (ص) یعنی میراث گرانقدر  دو -کنند پافشاري می اند و روي آن ) آنان به حق نزدیک2
 شده در عصر پیامبر (ص) تحول معنوي ایجاد -اند ن پراکندهاند، مانند پروانگا ) در مسیر باطلی که انتخاب کرده3
 شده در عصر پیامبر (ص) تحول معنوي ایجاد -برند فرمان میرود شتابان  ی) در راه باطلی که زمامدارشان م4

 و اولین چالش دوران پس از رحلت پیامبر (ص) کدام است؟  امیه گرفت اي حکومت را از بنی عباس با چه حیله بنی  -34
 ارائۀ الگوهاي مناسب  -امیه با پایان دادن به روش سلطنتی بنی )1
  سلطنت تبدیل حکومت عدل نبوي به  -امیه لطنتی بنیبا پایان دادن به روش س )2
 تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -با استفاده از نام اهل بیت (ع)) 3
 نوشتن احادیث پیامبر (ص)  ممنوعیت -با استفاده از نام اهل بیت (ع)) 4

 ترین چیز است؟  شده ورت، کدام مورد شناختههاي چیست و در آن ص طبق کالم علوي، رواج دروغ بر خدا و پیامبرش، از نشانه  -35
 باطل  -) بازگشت به جاهلیت2 منکر و گناه  -بازگشت به جاهلیت )1
 باطل  -) تبدیل خالفت به سلطنت4 منکر و گناه  -) تبدیل خالفت به سلطنت3

 لهی بهره ببرند؟ این کتاب ا معارفاز در نتیجۀ کدام اقدام ائمۀ اطهار (ع)، مشتاقان معارف قرآنی توانستند   -36
 بخشی به مردم  ) آگاهی2 حفظ سیره و سخنان پیامبر (ص)  )1
 ) تعلیم و تفسیر وحی الهی 4 ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو 3

 اي خواهد داشت؟  بنابر کالم امام رضا (ع) به نقل از پیامبر (ص)، وارد شدن در قلعۀ محکم توحید، چه ثمره  -37
 ) در امان ماندن از عذاب الهی 2  در قیامت کبري  وحشت نکردن )1
 ) مشاهدة عاقبت شوم رفتارهاي زشت 4  ) حسرت نخوردن در آخرت 3

مخصوص کدام » و نجعلهم الوارثین ائمۀجعلهم ن«نوید وعدة به ارث بردن زمین توسط بندگان صالح ابتدا در کدام کتاب بیان شده است و   -38
  گروه است؟ 

 مستضعفان   -) زبور4  مستضعفان  -) تورات3  مؤمنان صالح   -) زبور2  ن صالح مؤمنا -تورات )1
  شروع شد؟  سالیچگونه و این غیبت از چه  کبرينحوة رهبري جامعه توسط امام زمان (عج) در دوران غیبت   -39

 260 -) ارتباط با مردم از طریق نواب خاص2  329 -ارتباط با مردم از طریق نواب خاص )1
  260 -) در پسِ پردة غیبت و والیت معنوي4  329 -پسِ پردة غیبت و والیت معنوي ) در3

پایان یافتن غیبت از کدام عبارت  ، علتعلت غیبت امام عصر (عج) چه چیزي بیان شده است و در بیان قرآن کریم ،در کالم امام علی (ع) -40
 گردد؟  شریفه مستفاد می

 » بانفسهمحتی یغیروا ما « -در گناهروي آنان  ها و زیاده ستمگري انسان )1
  »بانفسهمحتی یغیروا ما « -) در خطر بودن جان آن حضرت2
 » ذلک بأن اهللا لم یک مغیراً« -در خطر بودن جان آن حضرت) 3
 »ذلک بأن اهللا لم یک مغیراً« -روي آنان در گناه ها و زیاده ستمگري انسان) 4

)2(دین و زندگی  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید.توانید سؤالما میش هاي مذهبی،اقلیت آموزاندانش   دقیقه 10
(وضعیت  تفکر و اندیشه

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
مسلمانان پس از رحلت 

 رسول خدا، 
،هاي راستین احیاي ارزش

 عصر غیبت)
غیبت امام مهدي، «

چگونگی امامت حضرت 
 »مهدي در عصر غیبت

 114تا  85صفحۀ 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفدین و زندگیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ یسؤال به چند سؤال م 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  

 )سؤال 130کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ( 1000تا  871هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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41- His sister has found it very difficult to continue her education since she … her sick father at home. 

1) had to look after  2) has looked after 
3) has looked for  4) had to look for 

42- What I hate most … get up early in the morning; it is one of those things that can make me really 
bad-tempered. 

 1) have to 2) is having to 3) have  4) having to  
43- As far as I know, the use of cameras in that famous historical museum is absolutely … . 

1) recreational 2) worried 3) sociable  4) forbidden  
44- Many parents believe that their children’s success … on whether they are able to pass the 

university entrance exam or not. 
1) appreciates 2) depends 3) increases  4) influences  

45- Her room was in such … that she had to search through lots of dirty clothes and textbooks to find 
her mobile phone.  

1) disorder             2) retirement           3) disease                 4) century   
46- The manager asked me to change my clothes for tomorrow, because he thought I was not … 

dressed for the office. 
1) luckily        2) especially           3) properly             4) honestly 
 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 
 

Have you ever wondered why you have two eyes? The answer is simple! Having two eyes helps you 
see things better. Here are four uses of having two eyes. First of all, with two eyes you get a wider 
view. Your left eye lets you see things on your left side. With your right eye, you can see what is on 
your right side. But when you use both eyes, these two images are combined. You can see almost 
twice as much! Secondly, having two eyes helps you guess distances (the amount of space between 
two places). Let’s try an experiment. First, get two pencils. Hold one pencil sideways in each hand. 
Then, close one eye and try to touch their erasers together. Can you do it? Try it again with both 
your eyes open. It is much easier to do now! Thirdly, we also have two eyes to protect our vision. 
Each eye works as a backup for the other one. Sometimes an accident or a disease causes people to 
lose sight in one eye. But thanks to the other eye, a person does not become totally blind. So having 
two eyes can help save people’s vision, too. 

 

47- What is the passage mainly about? 
1) The usefulness of having two eyes 2) Different ways to guess distances 
3) Main means of seeing things better 4) An experiment to help us to see easily 

48- The underlined word “it” refers to … . 
1) closing one of your eyes  2) protecting your vision  
3) holding one pencil sideways 4) touching the erasers 

49- There is NOT enough information in the passage to answer which of the following questions? 
1) What do you need to touch together in the experiment? 
2) What type of disease makes people lose their sight?  
3) What kind of view do you get when you use two eyes? 
4) How can having two eyes help protect our vision? 

50- The passage would most probably continue with a discussion of … . 
1) another advantage of having two eyes 2) saving people’s vision  
3) how a blind person can see 4) seeing twice as much 
 

  PART A: Grammar and Vocabulary  

  Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 دقیقه 10 )2( زبان انگلیسی 
 

A Healthy Lifestyle 
(Vocabulary 

Development, …, 
Writing) 

Art and Culture  
(Get Ready, 

Conversation) 
 86تا  61صفحۀ 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 را بنویسید: خود 10گذاري چند از  ، هدفزبان انگلیسیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  
 

 سؤال) 145کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ( 758تا  614هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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 )محمدجواد قورچیان( »1«گزینۀ  -1

   شود.  قبا: نوعی جامۀ جلوباز که دو طرف جلوي آن با دکمه بسته می
 )، ترکیبیواژه( 

----------------------------------------------  

 )حسین پرهیزگار( »1«گزینۀ  -2
 دو واژة نادرست دارد: خار و گذند (خوار، گزند) 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 بدان)  ومعبدان نادرست است. (م»: 2«نۀ گزی

 برخواست نادرست است. (برخاست)  »: 3«گزینۀ 
 )  هترمنادرست است. ( حترم»: 4«گزینۀ 

 )امال، ترکیبی(
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچیان( »1«گزینۀ  -3
  است.  » سنایی«صورت سؤال شاعر بیت 

 )رکیبیتاریخ ادبیات، ت(
----------------------------------------------  

 )شیراز -محسن فدایی( »4«گزینۀ  -4
 تشخیص و استعاره   :»م برآوردخاك لحد از گریۀ من ن«ز از قبر / مجا :»خاك«

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 است.  بیت فاقد ایهام/  )تشبیه(اضافۀ تشبیهی  :»هالكکمند »: «1«گزینۀ 
 بیت فاقد حسن تعلیل است.  / کنایه از سخن بگوید  :»دم برآورد«»: 2«گزینۀ 
بیـت فاقـد   /  )تشـبیه (اضـافۀ تشـبیهی    :»آتش روي«و » دود زلف»: «3«گزینۀ 
 آمیزي است.    حس

 )هاي ادبی، ترکیبی آرایه(
----------------------------------------------  

 )مهدي ضیائی( »4«گزینۀ  -5
 ها  ) مردمک چشم2ها  ) انسان1: مردمان) سیاهی / 2ش ) دان1: سوادایهام: 

 ) .گوید تشخیص: چشم سخنگو (چشم به انسانی تشبیه شده که سخن می
کـه سـرمه    شـود؛ پـس ایـن    تناقض: خوردن سرمه سبب خاموشی صدا و آواز مـی 

 گویاتر کند آرایۀ تناقض را پدید آورده است. 
  سواد و چشم و خطمراعات نظیر: 

 :رسیمهم د ۀتنک
لزوماً آرایۀ تناقض با تضاد همراه نیست! ممکن است شاعر یـک پدیـده را خـالف    

کـه   اي که از نظر عقلی، غیرممکن باشد؛ این ذات و ماهیتش توصیف کند به گونه
» خـون، بـدن را پـاك گردانـد    «یـا  » نفس حضرت عیسی (ع) کسی را بمیرانـد «

 اند.   گونه تناقض هایی از این نمونه
 )ادبی، ترکیبیهاي  آرایه(

----------------------------------------------  

 )شیراز -محسن فدایی( »3«گزینۀ  -6

 هاي دیگر: تشریح گزینه
بوده است ولی در کاربرد  »النوع نام خدا یا رب «در قدیم » دیو«واژة  »:1«گزینۀ 

 اسـت کـه هیکلـی شـبیه     »اي اي و اسـطوره  موجود خیالی و افسانه«امروزي آن، 
  ب دارد.انسان ولی بسیار تنومند و زشت و مهی

ولـی  بوده  »کارهاي مهم و دشوار«به معناي در قدیم » مهمات«واژة »: 2«گزینۀ 
   است.» ابزار جنگی«امروزه به معناي 

که امـروزه  است بوده » آب گوگرد«در قدیم به معناي » سوگند«واژة »: 4«گزینۀ 
 باشد.  می» قسم«به معناي 

 )ن فارسی، ترکیبیدستور زبا(
----------------------------------------------  

 )حسین پرهیزگار( »1«گزینۀ  -7

سـاختار صـفت بیـانی    » د«در بیت  »پرست بت«و » ج«در بیت  »روان«هاي  واژه
   دارند. 

 )دستور زبان فارسی، ترکیبی(
----------------------------------------------  

 )دي ضیائیمه( »4«گزینۀ  -8

توصیف سوار شدن رزمجو به وسیلۀ نیزه بر اسـب اسـت (زمینـۀ    » 4«بیت گزینۀ 
 قهرمانی)؛ اما در سایر ابیات ویژگی ملی حماسه به کار رفته است. 

 هاي دیگر: تشریح گزینه 
 بر سر نهادن تاج پادشاهی (رسوم ملی) »: 1«گزینۀ 
 ) توصیف مراسم تدفین (رسوم مذهبی یک ملت»: 2«گزینۀ 
   تأثیر خورشید بر خوشبختی افراد (باور و اعتقاد یک ملت)  »: 3«گزینۀ 

 مفهوم، ترکیبی)(
----------------------------------------------  

 )مقدم ابراهیم رضایی( »3«گزینۀ  -9

» رازداري در عشـق «توصـیه بـه   » ج«و » ب«ت ابیـ امفهوم بیت صورت سـؤال و  
 است.  

 ز از اعتراض عاشق  پرهی»: الف«مفهوم بیت 
  طلب عنایت از معشوق  »: د«مفهوم بیت 

 )مفهوم، ترکیبی(
----------------------------------------------  

 )مقدم ابراهیم رضایی( »4«گزینۀ   -10

» اخـالص در عمـل  «بیـان  هـا،   ورت سؤال و ابیات گزینـه بیت صمشترك مفهوم 
     است.» هجران معشوق« ،»4«اما مفهوم بیت گزینۀ  ،است

 )مفهوم، ترکیبی( 
----------------------------------------------  

 )2فارسی (
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 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت( »1«گزینۀ   -11

»: بکالم لَین«صحبت کردن تو) / »: 2«صحبت کن، حرف بزن (رد گزینۀ »: کَلِّمِ«
ـ  »: 3«با یک کالم نرم، بـا کالمـی نـرم، بـا کـالم نرمـی (رد گزینـۀ         رم) / کـالم ن

شـان،   عقـل »: 3«و » 2«هـاي   هایشـان، خردهایشـان (رد گزینـه    عقل»: عقولهم«
قـانع سـازي (رد   هـا را   تـا آن ها را قـانع کنـی،    تا آن»: کَی تُقنعهمل«خردشان) / 

اي هـ  به دست بیاوري (رد گزینـه »: تَکسب«: قانع شوند) / »4«و » 2«هاي  گزینه
  ورده شود)به دست آ تا به دست بیاید،»: 4«و » 2«

 )ترجمه( 
----------------------------------------------  

 )گرگان -رضا یزدي( »4«گزینۀ   -12
مجبـور شـوي، نـاگزیر شـوي (رد سـایر      »: طرّضـ أن تُ«چه بسا، شـاید /  »: عسی«

مشـکالت  »: عدیـدة مشـاکل  «گـري /   فریبکـاري، حیلـه  »: االحتیـال «ها) /  گزینه
  »)  1«رد گزینۀ فراوانی، مشکالتی فراوان (

 )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )نصرآبادي محمدعلی کاظمی( »2«گزینۀ   -13
» کتورةتُعدـن    شود (به حسـاب مـی   دکتر شیمل شمرده می »:شیمل الدآیـد) / م

(رد جهـان   )شناسـان  شرقخاورشناسان ( از مشهورترین»: العالَم أشهر مستشرقی
، در آلمان به دنیا آمـد (رد  در آلمان متولد شد»: ولدت فی ألمانیا») / «3«گزینۀ 
»: منـذ طفولتهـا  «/  »)3«(رد گزینۀ  مشتاق بود»: مشتاقۀکاَنت ... ») / «1«گزینۀ 

یـرتبط  إلی کلّ مـا  / « )»4«و » 3«هاي  اش (رد گزینه کودکی )از هنگاماز زمان (
، به هر آنچه که در ارتباط با شرق شتشرق ارتباط دا به هر آنچه که به»: بالشّرق

   »)4« بود (رد گزینۀ
 )ترجمه(

----------------------------------------------  
 )نصرآبادي محمدعلی کاظمی( »1«گزینۀ   -14

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 آموز  این دو دانش»: هذینِ التلمیذین«تعجب کرد / »: تَعجب«»: 2«گزینۀ 
 شود  ممتاز می»: یمتاز»: «3«گزینۀ 
کـه  » تاأصو«(دقت کنید با توجه به کلمۀ  شود شنیده می»: تُسمع«»: 4«گزینۀ 

/  شـود)  مـی ترجمـه  » للغائبـۀ «جمع غیرعاقل است بنابراین فعل نیـز بـه شـکل    
 صداها»: أصوات«

 )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )گرگان -رضا یزدي( »2«گزینۀ   -15
 شود! که غلط است.   که در کشاورزي به کار برده میاست اي  وسیله»: ایانهر«

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 عالم متخصص اروپایی در علوم شرقی است! »: خاورشناس»: «1«گزینۀ 
 است!  » ها گوشه«مکانی برعکس وسط و جمعش »: گوشه»: «3«گزینۀ 
 راند!  ها می ها و جاده ابانکسی است که ماشین را در خی»: راننده»: «4«گزینۀ 

 )تعریف کلمات(
----------------------------------------------  

 )نصرآبادي محمدعلی کاظمی( »4«گزینۀ   -16
گونـه تضـادي در ایـن     هـیچ  :»دانشمند بدون کار مانند درخت بدون میوه است«

  عبارت وجود ندارد. 
 )لغت(

----------------------------------------------  
 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت( »4«گزینۀ   -17

 : هاي دیگر گزینهاشتباهات 
                              تُبینُ        : تُبینُ »1«گزینۀ 
    یتبینُ       : یتبینُ »2«گزینۀ 

     لآلخَرینَ       لآلخرینَ              
     سوف تُواجِه       : سوف تُواجه »3«گزینۀ 

 )ضبط حروف( 
----------------------------------------------  

 )بجنورد -محمد داورپناهی( »4«گزینۀ   -18
یـا  » طلـب «بـه معنـی    »الم«کدام جمله معنـی حـرف   صورت سؤال به ما گفته 

 است.  » باید«
 باید حفظ کنم »: ألحفظ«
 هاي دیگر: تشریح گزینه 

 تا بدانند»: علموالی»: «1«گزینۀ 
 جو کنم و تا جست»: فتّشالُ»: «2«گزینۀ 
 تا به دست آورید  »: لتحصلوا»: «3«گزینۀ 

 )قواعد(
----------------------------------------------  

 )گرگان -رضا یزدي( »2«گزینۀ   -19
» یجتهد دائماً«نوع صفت فرق دارد. جملۀ  که در کدام عبارتسؤال از ما خواسته 

 باشد.  دهد، جملۀ وصفیه می را توضیح می» موظَّف« ةاسم نکر که
 مهم درسی:  نکتۀ

   یه)جملۀ وصف(باشد. صفت مفرد، صفت جمله  صفت یا نعت دو نوع می
فعلی بیاید که دربارة آن اسـم نکـره    ،صفت جمله: هنگامی که بعد از اسمی نکره

آیـد و فعـل،    مـی » هک«توضیح دهد، در ترجمۀ فارسی بعد از آن اسم حرف ربط 
صـفت بـه    (غیرانسـان) شود. براي جمع غیرعاقل  مطابق شرایط جمله ترجمه می

 آید.  صورت مفرد مؤنث می
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 .  استصفت مفرد » الحمیم»: «1«گزینۀ 
 .  استصفت مفرد » النّاجح»: «3«گزینۀ 
 .   استصفت مفرد » العجوز»: «4«گزینۀ 

 )قواعد(
----------------------------------------------  

 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت( »2«گزینۀ   -20
 نباید به تأخیر بیندازند»: ؤجلواال ی«

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 کنم  مراجعه نمی»: ال أراجِع»: «1«گزینۀ 
 شود  موفق نمی»: ینجحال »: «3«گزینۀ 
  ظلم نکن  »: تَظلم ال»: «4«گزینۀ 

 )قواعد(
----------------------------------------------  

)2( زبان قرآن ،عربی
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 )کتاب جامع( »2«گزینۀ   -21

»بدقهم») / «4«و  »3«هاي  گزینه ردرسند ( راستگویان می»: الصادقونَ لُغُیبِص :«
: کـه  »الکـاذبونَ  لُغُـه ال یب») / «1«گزینـۀ   ردچیـزي ( »: مـا «با راستگویی خود / 

 گري خود با حیله»: باحتیالهم«ها) /  گزینه رد سایررسند ( دروغگویان به آن نمی
 )ترجمه(

----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »1«گزینۀ   -22
اسـم  ( »کـذّاب « /(فعل نهی) با شخص کذّاب مشورت نکن »: ال تستشر الکذّاب «

را او) ماننـد سـراب   چـه او (زیـ  »: فإنّه کَالسـراب / « بسیار دروغگو، کذّاب): مبالغه
یبعـد  «نمایاند)/  کند (می دور را به تو نزدیک میکه »: یقرّب علیک البعید«است/ 

 سازد نزدیک را از تو دور می»: علیک القریب
 )ترجمه(

----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »2«گزینۀ   -23
یـوم ال بیـع   «هـا) /   ا را (رد سـایر گزینـه  از آنچه روزي دادیم شم»: مما رزقناکُم«

 )  »4«و  »3«هاي  فروشی در آن است (رد گزینهخرید و روزي که نه »: فیه
 ها:  تشریح سایر گزینه

 است.  نادرست»  دهیم روزي می»: «1« ۀگزین
 اند. از موارد نادرست» چیزهایی، آن روز»: «3« ۀگزین
 اند. از موارد نادرست» روز م، آندهی میروزي شما قرار »: «4« ۀگزین

 )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »3«گزینۀ   -24
گناهـان دور شـویم اگرچـه    اي را قرار داد تا از  در ما مناديخدا «صحیح:  ۀترجم

 »را بشنویم! نتوانیم آن
 )ترجمه( 
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »4«گزینۀ   -25
»لَـن+  «(خواهم نوشت) فعل آیندة مثبت است، براي منفی کردن آن از » سأکتب

:       استفاده می» فعل مضارع کنیم که بر مسـتقبل منفـی داللـت دارد. (لَـن أکتـب
 نخواهم نوشت)
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 ست.منفی شده ا» ما«فعل ماضی است که با حرف » أنفقت»: «1«گزینۀ 
(ننـویس) فعـل نهـی    » ال تَکتب« و(بنویس) فعل امر است، » اُکتُب»: «2«گزینۀ 

 (امر منفی) است.
 منفی شده است.» ال«فعل مضارع است که با حرف » یحاول»: «3«گزینۀ 

 )قواعد(
----------------------------------------------  

 

 :درك مطلبترجمۀ متن 
تـرین اثـر را در قـرن     رین دانشمندان قرن بیستم بـود و بـیش  ت آلبرت انیشتین از بزرگ«

ـ        خود داشت ولی در کودکی  ۀاش به سختی شـروع بـه سـخن گفـتن کـرد و اولـین مقال
سالگی نوشت و تالش کرد که در اواخر تحصـیلش در دبیرسـتان    16اش را در سن  علمی

. مشـهورترین  اي علمی در سوئیس شود، ولی در امتحان ورودي قبـول نشـد   وارد مؤسسه
ه اولین بار در مقالـه  ۀکشف او نظریاش  نسبیت بود که قانون نیوتن را باطل کرد. این نظری

کـه   تر از زمانش بود تا ایـن  مطرح شد و این نظریه پیشرفته 1905در سه صفحه در سال 
اي بـه روزولـت رئـیس     ها بعد به تأخیر افتاد. در جنگ جهـانی دوم نامـه   اثبات آن تا سال

اتمـی   ۀکرد که ممکـن اسـت آلمـان از اسـلح     آمریکا نوشت و اعالن هور آن زمان درجم
بمب اتمی اسـت ولـی    ةکنند که انیشتین آفرینند استفاده کند. بسیاري از مردم تصور می

 »این درست نیست.
 

 )کتاب جامع( »4«گزینۀ   -26
 »قبول شود!علمی انیشتین را نپذیرفت، زیرا او نتوانست در امتحان ورودي  مؤسسۀ«

 هاي دیگر: گزینه ۀترجم
اش از شـرکت در امتحـان    علمـی انیشـتین را، بعـد از خـودداري     ۀمؤسسـ »: 1«گزینۀ 

 ورودي نپذیرفت!
علمـی انیشـتین را نپـذیرفت، زیـرا کـه او در دبیرسـتان از درس        مؤسسـۀ »: 2«گزینۀ 
 نظر کرد! صرف
 نسبیت کار کند! یرفت، تا بتواند پیرامون نظریۀعلمی انیشتین را نپذ مؤسسۀ»: 3«گزینۀ 

 )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »2«گزینۀ   -27
دسـت انیشـتین    کننـد اولـین بمـب اتمـی بـه      که اکثر مردم گمان می مطابق متن، این

 ت است!ساخته شده نادرس
 هاي دیگر: گزینه ۀترجم
 ر کودکی در صحبت کردن مشکل داشت!د»: 1« ۀگزین
 نسبیت بود! ۀخاطر نظری شهرت او به»: 3« ۀگزین
 کند! اي استفاده می کرد که آلمان از سالح هسته فکر می»: 4« ۀگزین

 )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »4«گزینۀ   -28
  »نسبیت به تأخیر افتاد؟ ۀچرا اثبات نظری«صورت سؤال:  ۀترجم

 »زیرا دانشمندان قادر به فهمیدن اصول آن نبودند!«
 :هاي دیگر گزینه ۀترجم
 زیرا قانون نیوتن را باطل کرد! »: 1« ۀنیگز
 زیرا جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و تبیین آن متوقّف شد! »: 2« ۀنیگز
 کرد! زیرا کاشف آن به آسانی صحبت نمی»: 3« ۀنیگز

 )لبدرك مط(
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »1«گزینۀ   -29
نادرست است، زیرا این موضـوع در  » انیشتین سه صفحه بود! ۀاولین مقال«که  این

 اش. نسبیت مطرح شده است، نه اولین مقاله ۀنظری ۀمورد مقال
 )درك مطلب(

----------------------------------------------  
 )کتاب جامع( »2«گزینۀ   -30

 :     هاي دیگر گزینهتشریح 
 و اسـت » أفعـل «اسم تفضـیل بـر وزن   » أشهر«موارد نادرست است،  »:1« ۀگزین

          .نیست فعل ماضی
 (باب افعال) است.» ابطال«از مصدر » أبطلت« »:3« ۀگزین
   .شود می» قَوانین«اسمی مفرد است، جمع آن » قانون»: «4« ۀگزین

 )درك مطلب(
----------------------------------------------  
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 )بقا محمد رضایی( »4«گزینۀ   -31

آنان که به هشدار قرآن مبنی بر بازنگشتن به جاهلیت توجه کننـد، سپاسـگزاران   
واقعی نعمت رسـالت خواهنـد بـود و خداونـد بـه زودي سپاسـگزاران را پـاداش        

    آمده است.  » و سیجزِي اهللاُ الشّاکرینَ«عبارت قرآنی  دهد. این مفهوم در می
 )89وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رحلت رسول خدا، صفحۀ ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »4«گزینۀ   -32
آزاده، بـا ایمـان و    هـاي  در آن زمان که رسول خدا (ص) اسوة مردم بـود، انسـان  

  شجاعی چون امام علی (ع)، مقداد، عمار، ابوذر و سلمان تربیت شدند. 
 )93وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رحلت رسول خدا، صفحۀ (

----------------------------------------------  

 )کبیر مرتضی محسنی( »4«گزینۀ   -33
هاي متعدد، بارها مسلمانان را نسـبت بـه ضـعف و     در سخنرانی )ع(امیرالمؤمنین 

سـوگند بـه   «فرمـود:   داد و مـی  میامیه بیم  شان در مبارزه با حکومت بنی سستی
بـر شـما پیـروز     ]شـامیان [خداوندي که جانم به دست قدرت اوسـت، آن مـردم   

ترند، بلکه بـه ایـن جهـت کـه      خواهند شد؛ نه از آن جهت که آنان به حق نزدیک
اگـر  » برنـد ...  رمـان او را مـی  رود شـتابان ف  لی که زمامدارشان میه باطآنان در را

میراث گرانقـدر آن   تحول معنوي و فرهنگی ایجادشده در عصر پیامبر (ص) و دو
مانـد   نبود، جز نامی از اسالم بـاقی نمـی   -(ع) قرآن کریم و ائمۀ اطهار –حضرت 

 ) .ها (صحیح بودن بخش دوم همۀ گزینه
 )91و  90هاي  صفحهاجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رحلت رسول خدا، وضعیت فرهنگی، (

----------------------------------------------  

 )محمدابراهیم مازنی( »4«گزینۀ   -34
که خود را از  د، آنان با اینعباس افتا امیه، حکومت به دست بنی پس از سقوط بنی

امیـه   درت را از بنـی ام اهل بیت (ع) قـ دانستند و به ن زادگان پیامبر (ص) میعمو
بیـت  امیه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل  روش سلطنتی بنی گرفته بودند،

ه اگـر تحـول معنـوي و فرهنگـی     اي کـ  بـه گونـه   (ع) از چیزي فروگذار نکردنـد، 
قـرآن کـریم و    -شده در عصر پیامبر (ص) و دو میراث گرانقدر آن حضـرت ایجاد

ماند و اولین چالش دوران پـس   اسالم باقی نمیاز نبود، جز نامی  -(ع) ائمۀ اطهار
  نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) است.   عیتاز رحلت، ممنو

 )91و  90هاي  صفحهوضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رحلت رسول خدا، (
----------------------------------------------  

 )بقا د رضاییمحم( »1«گزینۀ   -35
هـاي بازگشـت    هاي خود به مردم دربارة نشـانه  امام علی (ع) در یکی از سخنرانی
رسد کـه   پس از من زمانی فرامی يبه زود«فرماید:  مسلمانان به دورة جاهلیت می

تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشـد ... در آن ایـام، در شـهرها چیـزي ...      ... رایج
   »  یست.ناه نگ تر از منکر و شناخته شده

 )99هاي راستین، صفحۀ  احیاي ارزش(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »4«گزینۀ   -36

در نتیجۀ تعلیم و تفسیر قرآن کریم (وحی الهی) توسط امامان، مشتاقان معـارف  
   قرآنی، توانستند از این کتاب الهی بهره ببرند. 
 )100ي راستین، صفحۀ ها احیاي ارزش(

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »2«گزینۀ   -37

 فرمایـد:  ، امام رضا (ع) به نقـل از رسـول خـدا (ص) مـی    الذهب سلسلۀدر حدیث 

»: ال اله الّا اهللا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی کلمۀ« فرماید: خداوند می

اهللا، قلعۀ محکم من است، هر کس به این قلعـۀ محکـم مـن وارد    کلمۀ ال اله الّا «
   »  ماند. شود، از عذاب من درامان می

 )101هاي راستین، صفحۀ  احیاي ارزش(

----------------------------------------------  

 )احمد منصوري( »3«گزینۀ   -38

 (مقـدم)  تـورات) ، پس از ذکـر ( (مؤخر) به راستی در زبور«فرماید:  قرآن کریم می
خداونـد در قـرآن   » برنـد.  ایم که زمین را بندگان شایستۀ من بـه ارث مـی   نوشته

و  ائمـۀ و نرید اَن نمنَّ علی الـذین استضـعفوا فـی االرض و نجعلهـم     «فرماید:  می

 ».الوارثیننجعلهم 
 )114عصر غیبت، صفحۀ (

----------------------------------------------  

 )احمد منصوري( »3«گزینۀ   -39

رهبري امام زمان (عج) در دوران غیبت کبري از طریق نواب نیست و این رهبري 
افتـد. غیبـت کبـري از سـال      در پس پردة غیبت و والیت معنوي ایشان اتفاق می

  آغاز شد. ق .ـه 329
 )114و  113، 111هاي  عصر غیبت، صفحه(

----------------------------------------------  

 )احمد منصوري( »1«گزینۀ   -40

ماند اما خداوند بـه علـت    زمین از حجت خدا خالی نمی«اند:  امام علی (ع) فرموده
شان در گناه، آنان را از وجـود حجـت در میانشـان     روي ها و زیاده ستمگري انسان

مسـتلزم تغییـر   براي ظهور شرایط و اوضاع جامعه  آماده شدن» سازد. بهره می بی
   مؤید آن است. » ما بانفسهمحتی یغیروا «است که عبارت  خود افراد جامعه

 )112عصر غیبت، صفحۀ ( 

----------------------------------------------  

)2(دین و زندگی 
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 )اهللا استیري رحمت( »1«گزینۀ   -41

که مجبور شـد از   ، از وقتیادامۀ تحصیل را دشوار یافت خواهرش«ترجمۀ جمله: 
   » د.مراقبت کن پدر بیمارش در خانه

  مهم درسی: نکتۀ 
ي خـالی  ، در جـا »حال کامل«+  ”since“ » +گذشتۀ ساده«با توجه به ساختار 

از سوي دیگر، فعل »). 3«و » 2«هاي  داریم (رد گزینه نیاز به زمان گذشتۀ ساده
 »).  4«باشد (رد گزینۀ  می» مراقبت کردن«معناي  به ”look after“اي  کلمه دو

 )گرامر( 
----------------------------------------------  

 )حسن روحی( »2«گزینۀ   -42
رم ایـن اسـت کـه صـبح زود     چیزي که بیشتر از همه از آن متنف«ترجمۀ جمله: 

   » کند. یکی از آن چیزهایی است که واقعاً مرا بداخالق میاین  بیدار شوم؛
  مهم درسی: نکتۀ
بنـابراین جملـه بـه فعـل     فاعل جمله است؛  ”what I hate most“وارة  جمله
“is” استفاده شده اسـت.  » مسند«عنوان  نیاز دارد و بعد از آن هم اسم مصدر به

بـه شـکل    ”ing-“(مجبور بودن، باید) بـا گـرفتن    ”have to“به همین خاطر 
 درآمده است.  » اسم مصدر«

 )گرامر( 
----------------------------------------------  

 )هللا استیريا رحمت( »4«گزینۀ  -43
دانـم، اسـتفاده از دوربـین در آن مـوزة      تا آنجا که من می«ترجمۀ جمله: 

 »تاریخی مشهور ممنوع است.
 ) نگران2 ) تفریحی1
   ) ممنوع، قدغن4 ) خوش مشرب3

 )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )سعید کاویانی( »2«گزینۀ  -44
الـدین معتقدنـد کـه موفقیـت فرزندانشـان بـه ایـن        بسیاري از و«ترجمۀ جمله: 

ورودي دانشـگاه قبـول شـوند یـا       تواننـد در آزمـون   ها می آیا آنبستگی دارد که 
    »  خیر.

 ) بستگی داشتن 2  ، قدردانی کردن ) تحسین کردن1
 تأثیر قرار دادن  ) تحت4 ) افزایش دادن 3

 )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )محمد طاهري( »1«گزینۀ  -45
نظـم بـود کـه مجبـور شـد بـراي یـافتن تلفـن          اتاق او چنان بی«ترجمۀ جمله: 

هاي درسی جسـتجو   هاي کثیف و کتاب از لباس تعداد زیاديهمراهش در میان 
    »کند.

 ) بازنشستگی 2 نظمی  ) بی1
  قرن) 4 ) بیماري 3

 )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )محمد طاهري( »3«گزینۀ  -46
هایم را براي فردا عوض کنم، زیرا فکـر   لباس مدیر از من خواست«ۀ جمله: ترجم
   »اداره، لباس مناسبی نپوشیده بودم. ]محیط[کرد براي  می
 طور خاص ویژه، به ) به2 ) خوشبختانه 1
 ) صادقانه 4 طور مناسب   درستی، به ) به3

 )واژگان( 
----------------------------------------------  

 

 :درك مطلبترجمۀ متن 
 دو است! داشـتن  ساده جواب دارید؟ چشم دو چرا ید کها هکرد فکر این به حال تابه

 داشـتن  فایـدة  چهار به اینجا در. ببینید بهتر را اشیا کند تا می کمک شما به چشم
چشـم   داریـد.  تـري  دیـد وسـیع   چشم، دو داشتن با ،اوالً .کنیم می اشاره چشم دو

 چشـم  تـان را ببینیـد. بـا    دهد که چیزهاي سـمت چـپ   شما اجازه میبه  تان چپ
تان  وقتی از دو چشم اما. ببینید تان هست را آنچه سمت راست توانید می تان راست

 دو بیشتر از تقریباً توانید شوند. شما می ترکیب می تصویراین دو  کنید، استفاده می
(مقـدار فاصـله بـین دو     ها فاصلهکند  می کمک چشم دو داشتن، ثانیاً! بینیدب برابر
هـر   .برداریـد  مداد دو ،ابتدا. آزمایشی را انجام دهیم بیایید. بزنید تخمینرا  )مکان

 را تـان  هـاي  چشـم  از یکـی  سـپس، مداد را در یک دست کنار چشم خود بگیرید. 
 انجامش توانید می. ا را لمس کنیدمداده انتهاي کن پاكبا هم  کنید سعی و ببندید
تر  آسانبسیار  آناآلن، انجام  .بدهید انجام کار را این باز چشم دو با این بار دهید؟
 بـراي  چشـم  هـر مان نیز محافظت کنیم.  ، ما دو چشم داریم تا از بیناییثالثاًاست. 
 ثباعـ  بیماري یا تصادف گاهی اوقات. کند می عمل پشتیبان عنوان به دیگر چشم
 بـه لطـف   امـا . بدهنـد  دسـت  از را خود هاي چشم از یکی بینایی افراد که شود می

 حفـظ  بـه  توانـد  مـی  چشم، دو داشتن پس. شود نمی نابینا  کامالً فرد دیگر،چشم 
   کند. کمک نیز افراد بینایی

 

 )آقایی محمدجواد( »1«گزینۀ  -47
 »متن عمدتاً دربارة چیست؟«ترجمۀ جمله: 

 »مدو چش داشتنفواید «
 )درك مطلب( 

----------------------------------------------  
 )آقایی محمدجواد( »4«گزینۀ  -48

   » کند. که زیر آن خط کشیده شده به ... اشاره می ”it“کلمۀ «ترجمۀ جمله: 
 » ها کن لمس پاك«

 )درك مطلب( 
----------------------------------------------  

 )آقایی محمدجواد( »2«گزینۀ  -49
یـک از سـؤاالت زیـر در مـتن      به کداماطالعات کافی براي پاسخ «ترجمۀ جمله: 

   »؟نداردوجود 
 » شان را از دست بدهند؟ شود که افراد بینایی چه نوع بیماري باعث می«

 )درك مطلب( 
----------------------------------------------  

 )آقایی محمدجواد( »1«گزینۀ  -50
   » متن به احتمال زیاد با بحث دربارة ... ادامه پیدا خواهد کرد.«ترجمۀ جمله: 

  »فایدة دیگر داشتن دو چشم« 
 )درك مطلب( 

----------------------------------------------  

)2سی (یزبان انگل
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