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 معنا شده است؟  نادرستکدام واژه  -1
 دهد و سرشار از مواد مقوي است.  آغوز: اولین شیري که یک ماده به نوزادش می )1
 ) شعر تمثیلی: شعر نمادین و آمیخته به مثل و داستان 2
 . روند گ که با آن به شکار آهو و مانند آن میتر از پلن گ، جانوري شکاري، بزرگ) یوز: یوزپلن3
 ) ناو: کشتی، به ویژه کشتی داراي تجهیزات جنگی 4

 یابید؟  امالیی می نادرست در ابیات زیر مجموعاً چند واژة -2
 م است نم است / گلگشت باغ روضۀ ماه محرّ ما را که از فراق بتان دیده پر

 یزي روضه بینند و طبیعی نسترن ر اوستادم (استادم) بشنوند / تا غرفراز آیند و شع وگ
 جم را ز دور ن به باغ آمد از بحر صور / ببد خیره چون دید شلگ ز

 درخت و مرغ شدند از پی تو باغ به باغ / یکی گشاده نقاب و یکی کشنده سفیر 
 ت خاست نانم افزود و آبرویم کاست / بی نوایی به از مذلّ

 ) دو4 ) چهار3 ) پنج2 سه )1
 شاعر بیت زیر کیست؟  -3

 »دهی / کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست ه پندم میبا زمانی دیگر انداز اي ک«
  ) مولوي 4 ) نظامی 3 ) حافظ 2 سعدي  )1

 بیت زیر وجود دارد؟  چهارهاي دستوري کدام گزینه در هر  نقش -4
 دم کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شد ن چه اندیشید آ
 ز خلیفه بخواهد گذشت در بغداد گذرد دل منه که دجله بسی / پس ا به آن چه می

 رنگ بمیریم / از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم  تر از آنیم که بی آبی
 جوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش آمد سوي کعبه سینه پر

   متمم / قید ) 2   وابستۀ پیشین صفت اشاره / مفعول  )1
   مسند / صفت بیانی     ) 4  الیه  ) متمم / مضاف3

 : جز به ،وجود دارد» واو عطف«و » واو ربط«مۀ ابیات کاربرد هر دو نوع در ه -5
 شت / اي رفیقان بشتابید که محمل بگذشت اناقه بگذشت و مرا بیدل و دلبر بگذ )1
 ) برو اي خواجه و شه را به گدا باز گذار / مهربانی کن و مه را به سها باز گذار 2
 زانکه گه تاریک و گاهی روشن است  ) موي و رویت روز و شب در چشم ماست /3
  ام به توبه فراغ  ) مگو حکایت پیمان و نام توبه مبر / که نیست از می و پیمانه4

 در کدام گزینه آمده است؟ » ، کنایهتضادجناس، استعاره، «ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن  -6
 میدان چرا شود الف) تا بر سخن سوار نباشی ز خود مالف / آن را که اسب نیست به 

 ب) در غنچه برگ گل بود ایمن ز زخم خار / دلگیر ماه مصر ز زندان چرا شود 
 حجاب / در بحر، قطره گوهر غلطان چرا شود  ج) تا متحد به بحر توان گشت بی

 زار کس گهرافشان چرا شود  دهد / در شوره کس به سخن دل نمی د) صائب چو هیچ
  ) الف، ب، ج، د 4 ) ب، ج، الف، د 3 د  ) ج، الف، ب،2 ب، الف، د، ج  )1

 : جز بهدرست است، » کامالً«هاي مقابل همۀ ابیات  آرایه -7
 زداید / چون از سپیدي مو، غفلت فزود ما را؟ (تضاد، حسن تعلیل)  گر صبح از دل شب زنگار می )1
 تناسب، کنایه)  امشود (ایه چسبد به دل کاري که شیرین می ) بیستون بر کوهکن خواب فراغت تلخ کرد / زود می2
 ) یاد آر آن زن، آن زن دیوانه را که خفت / یک شب به روي سینۀ تو مست عشق و ناز (استعاره، جناس) 3
  آشیانی بیش نیست (تشخیص، مجاز)  ) اي گل، از خون رهی پروا چه داري؟ کان ضعیف / پرشکسته طایر بی4
 
 

)2(فارسی 
  (ستایش: لطف خدا)

 ادبیات تعلیمی   
 ادبیات پایداري
  ادبیات غنایی

 ادبیات سفر و زندگی
  85تا  10 صفحۀ 

دقیقه 15  ر دفترچۀ سؤالگذاري قبل از شروع هر درس د هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدففارسیهاي 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  دفه آزمون قبل 10چند از 

  

  سؤال) 193کتاب جامع فارسی یازدهم ( 630تا  438هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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  ؟ ندابیات کدام گزینه داراي مفهوم یکسانی هست -8
 دمی  دل مسیح نشناسد / برو به دست کن اي مرده نشین درد عشق الف) طبیب راه

 ب) دردي از حسرت دیدار تو دارم که طبیب / عاجز آمد که مرا چاره درمان تو نیست 
 دوایان را  مروت کی به بالین فقیر آید / که کس در بند درمان نیست درد بی ج) طبیب بی

 بیند دگر؟ / عیسی به جان آید اگر درد مرا درمان کند  زحمت چه می د) باري طبیب از بهر من
 هـ) طبیبم همان به که سویم نیاید / که ترسم ز درد من افگار گردد 

  ب، ج) 4 ) هـ ، الف 3    ب، هـ    )2 الف، ب )1
گر وي را یک روز دیده بودمی و احوال و ام و ا گفت: من نیز فرزند این پدرم که این سخن گفت و علم از وي آموخته«با توجه به عبارت  -9

ام و من هم از حساب و توقف و پرسش  ها دیده عادات وي بدانسته، واجب کردي که در مدت عمر پیروي او کردمی پس چه جاي آن که سال
مفهوم کدام » تمند نیستمترسد و آنچه دارم از اندك مایۀ حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاج قیامت بترسم که وي می

 ؟ شود نمیبیت دریافت 
 پوشی ز روي مرشد کامل چرا؟  ت / چشم میشبنم از نظارة خورشید بر معراج رف )1
 ِرو هست، اگر آب روان نیست مرا  ) نان اگر نیست مرا، چشم و دل سیري هست / آب2
 سیرم کند اي  نان کشم / من که چشم مور گندم دیدهت روزي چرا از خرمن دو) من3ّ
  ) وراي قطع تعلق ز دوستان قدیم / عذاب روز قیامت کدام خواهد بود 4

 : جز بهشود  ها مفهوم عبارت زیر دریافت می از همۀ گزینه  -10
هـاي   بخـش  دروازةچند تن از دشمنان خانگی سبب شـد  فشانی بسیاري از مردم، سرسپردگی و خودفروختگی  با وجود پایداري و جان«

 » قاز به روي دشمن باز شود.تري از قف وسیع
 ر مو بر تن ایام دشمن، دشمن استاي است / ورنه ه دوستی، این رسم، رسم تازه ما و دشمن )1
 ) خیانتگر خیانت کرد و ما دل در خدا بسته / سر و پاي خصومت را به زنجیر وفا بسته 2
 د فریب دشمن است امشب با غیر و من بازي دهم خود را / که دیگر دوست در بن ما بدگویی) کند 3
 ) دوست با من دشمن و با دشمن من گشته دوست / هر که با من دوست باشد دشمن جان من اوست 4

 

 
 

 اند؟ به ترتیب در کدام گزینه درست معنا شده» متّفق، افغان، برزن، لقا«هاي  واژه  -11
  قیده، جیغ، شهر، خلقع هم) 2  قرار، خیابان، دیدار ) همراه، بی1
      سو، فریاد، محله، چهره هم) 4  ) موافق، ناله، کوي، فرخنده3

 امالیی وجود دارد؟ غلطدر گروه کلمات زیر چند  -12
»لبین -قونیه و هنظـم مثنـوي   -طعـن و ناسـزا   -الطّیـر عطّـار   منطق -تنگی گی و دل پژمرده -پرغوغا و پرهیاهو -مجلس وعظ بهاءالد- 

 »ري مصطفیساال قافله
 ) پنج4 سه ) 3 ) چهار2 دو) 1

 است؟» نقش تبعی« فاقدکدام بیت  -13

 ناز کنــم ناز که مـــن در نظــرت معتبـرم ) الف زنم الف که تو راســت کنی الف مرا1
 کو روي نپـوشـانــد زان پـس که برآرد سر ) شاباش زهی نوري برکوري هر کـــــوري2
 خـسبــد کــه چــــرا این زبـــــون نمـی ه اســـتمـن خیـــر ) آسمان خود کنون ز3
 اي با یار پیشین یاد دار لیک عهدي کـــرده ) بر زمین و چرخ روید مر تو را یاران صاف4

االت آشنا سؤ -)2(فارسی 
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 ... محذوف است. ۀجمالت بیت گزین ۀنهاد هم -14

 عاشقِ آن قد مستم که چه زیبا برخاست ) به سخـــن گفتن او عقل ز هر دل برمید 1
 سزاي حـــور بـــــده، رونقِ پري بشکن خرام و ببر گوي خوبی از همه کس  ) برون2
 کــــرمش کارساز من ۀگردد شمامــــ ) یا رب کی آن صــــبا بوزد کز نسیم آن 3
 آري طریق دولت چاالکــی است و چستی ) در مذهب طریقت خامی نشان کفر است 4

 ؟به کار رفته است» تضمین« ۀدر کدام گزینه آرای -15

 خواب و خور شوي گه رسی به خویش که بی آن خویش دور کرد ۀ) خواب و خورت ز مرتب1
 تـــــرسم بــــرادران غــــــیورش قبــا کنند پیراهنی که آید از او بوي یوســــــــفم) 2
 مــــدار از طــــــــمع قــــلب را مــــنقلب دهنده خــــــــداست ) چو دانی که روزي3
    و قـــــــــنــــا ربنــــا عـــــــذاب النّـــار ر، از قـــــرین بـــــد زیـــــــنهارزینها) 4

 کدام گزینه در شعر زیر وجود دارد؟ هاي آرایه -16

 »سر بنه به بالین تنها مرا رها کنرو /  ي زمان را با من بخوان به فریاد / ور مرد خواب و خفتیربیدا«
   کنایه -تشبیه -) استعاره2      آرایی واج -تضاد -تضمین )1
 مجاز -تضمین -) تلمیح4  تناسب -تلمیح -تضاد) 3

کرد. گاهی در کبوده.  از جهات دیگر ناشاد و سرگردان بود. گاهی در قم نزد برادرش زندگی می«... با عبارت  ۀبیت گزین جزابیات به  ۀهم -17
 قرابت مفهومی دارند.» دانست در کجا ریشه بدواند. نمی

 شـــــوق ســــفـــر کجــــا و قرار وطـــن کـــجا تاب من کــــجا آسودگــــی کجـــا دل بی) 1
 پرسی در این میدان که سرگردان چو گوست از که می ) تا به خود باز آیم آن گه وصف دیدارش کنم2
 باید گذشــت افشان زیــــن ره پـــر خـــار می دامن ) نیست صحراي عالیق جــاي آرام و قــــرار3
 صبح وطن چو شـــــام غــــریبان بــه ما نســاخت ) در هیچ شهر و هیچ دیـــــارم قرار نیــست4

 با کدام گزینه قرابت دارد؟» ون انه طغی فقوال له قوالً لیناًاذهبا الی فرع« ۀمفهوم آی -18

 طغیانشکه بر فرعون ظاهر شد چرا ننشاند  ) عصاي موسوي بشکافت دریا را چه داند کس1
 فلـــــک حــــریف زبردستی مدارا نیــست ) گر از تحمل من خصم شد زبون چه عجـــب2
 به مـــــن آورید آخـــــــر صنم گریزپا را  ) بروید اي حـریفان بکشـــید یار مـــــــا را3
 دوستم، با من مشو دشمن که من یارم هنوز ) اي به قول دشمـــــنان کوشیده در آزار من4

 تري دارد؟ با کدام بیت قرابت معنایی دقیق» دانست که دل اسیر دارد/  دردي نه دواپذیر دارد«یت ب -19
 شـود دهان به گفتن حلوا نمیشیرین  شـــــــود  ) ز اظهار درد، درد مـــــداوا نمــی1
 شــود این بستري ز بستر خود پا نمی ) درمان نمــــا، نـــــه درد که با پا زمین زدن 2
 شود دردي است درد ما که مداوا نمی ) ضایع مســـــــاز رنج و دواي خود اي طبیب3
 شـــود مهیا نمی اسباب راحــت تــو ) زحمت براي راحت خود کش که خود به خود4

 شود؟ در کدام بیت دیده می» پی افکندن طرحی نو و دگرگونی بنیادین«مفهوم  -20

 پوشید به تن خلــــعت نــــــو سـرو و سپیدار ـــــدارشد نور عدالت ز پـــس پرده پــــدیــ )1
 خرم و خوش گشت کوه و دشت و باغ و بوستان ) تازه و نـــو شـــــد ز فر باد فروردین جـــهان2
 انی چـــــو تعـــلیم ســـخن دارد جامی بارهاف نو چرخ کهن یکباره گو حیرت مـکن) زین نظم 3
  زند و اســــتا ریخته نقش اســــاطیر کهــن در ننو آغاز ک ز) بس کن امیري این سخن طرحی 4
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  و األدقّ فی الجوابِ للتّرجمۀعی ۀأو إلی من  ن األصح25ـ  21( :العربی(          
21- »!س لکشف سرّ یفضح النّاسی قد أمرتنی أن ال أتجسکانت أُم:« 

 شود تجسس نکنم!ز که موجب رسوا کردن مردم میکرد که براي کشف را) مادرم به من امر می1
  !نکنمجاسوسی ، کند) مادرم به من امر کرده بود که براي کشف رازي که مردم را رسوا می2
 کرد که براي پیدا کردن راز مردم تجسس نکنم و مردم را رسوا نکنم!) گاهی مادرم به من امر می3
  کند نباید جاسوسی کنم!یدا کردن رازي که مردم را رسوا می) مادرم به من دستور داده بود که براي پ4

 

 »: اإلنسان حین یعتمد علی اآلخرین الیعملُ عمالً هاماً ولکن حین یعتمد علی نفسه یجب أن نخاف منه!«  -22
 او بترسیم! جب است ازکند وا می که بر خودش اعتماد ولی زمانی ،دهد هنگامی که به دیگران اعتماد بکند کاري مهم انجام نمیانسان ) 1
  باید از او بترسیم! کرداعتماد خودش  بره دهد ولی هنگامی ک کند کارهاي مهمی انجام نمی ) زمانی که انسان به دیگران اعتماد می2
  او بهراسیم! از است  جبوا کند اما زمانی که برخودش اعتماد می نخواهد داد،کند کاري مهم را انجام  به دیگران اعتمادانسان که   ) هنگامی3
 کند باید از او بترسیم! اعتماد میکه برخودش  اما هنگامی ،دهد را انجام نمی  مهمی کند کار که به دیگران اعتماد می ) انسان هنگامی4

 عین الصحیح: -23
 شود! ان مردود میدهد در امتح هرکس به درس خود به خوبی گوش فرا نمی :!من الیستمع إلی الدرس جیداً یرسب فی االمتحان )1
  !دادند  می  آموزان به سخن معلم شیمی گوش در زنگ دوم دانش :!فی الحصۀ الثانیۀ کان الطلّاب یستمعون إلی کالم مدرس الکیمیاء )2
  ماند! خطا سالم می اندیشد غالباً از سخن گفتن می هرکس قبل از :!من یفکّر قبل الکالم یسلم من الخطأ غالباً )3
 زنده است! اگر دانشمند مرده باشد، :!تاًإن کانَ می لم حی والعا )4

 :الخطأعین  -24
  براي دیدن یک مسابقه به ورزشگاهی رفتیم!دو هفتۀ پیش : !ٍملعبٍ لمشاهدةِ مباراة ذَهبنا قبلَ اُسبوعینِ إلی )1
 ترین شهرهاي کشور ما است!یزم گفت: شهر کرمان از مهمپدر عز: !بالدنا أهم المدنِ فی مدینۀ کرمان من أبی العزیز: قال )2
 !خواهم از او تخفیف می براي همیندوستم گران است  هاي شلوارهاي مغازةقیمت: !أسعار سراویل متجر صدیقی غالیۀ لهذا طلبت منه التَّخفیض )3
 او و آنچه بـه فت: پرهیزکارترین مردم کسی است که در آن چه به نفع گشنیدم می: !سمعت یقول: أتقی النّاسِ من قالَ الحقَّ فی ما له و علیه )4

  !ضرر او است، حق را بگوید
 »:شود! در امتحان قبول نمی ،گوش نکندبه درس خوب هر کسی « -25

     !متحانى الدرس جیداً ال یرسب فی االإن یستمع إل )2 !متحانى الدرس جیداً لَن یرسب فی االمنْ استمع إل )1
     !متحانفی اال ینجح الدرس جیداً ال ع إلىمیستَالمنْ  )4  !متحانفی االإذا استمع إلى الدرس جیداً ما رسب  )3

 :الخطأعین  -26
  الزارع یحصده!المزارع: األراضی الّتی زرع فیها الزّرع، و  )2     الٍ صعبٍ بِهدف إیجاد المشقَّۀ للمدرس!اإللتفات: طَرح سؤ )1
 داخلها! المشکاة: زجاجۀ فیها مصباح ینتشر الضوء من )4  !الصالح لعمله الشخص األجر: المال الّذي یعطی إلی )3

 فی قراءة (ضبط حرکات) الکلمات؟ الصحیحما هو  -27
           !رورةٍ فی محضَرِ المعلِّمِفات إلى الوراء إلّا لضَّلتَعلیک بِعدمِ اال )2     !ب بعد قراءة إنشائکوف یتَنبه زمیلُک المشاغس )1
3(  ! عرِفَۀِ أسرارِ اآلخَرینَ أمرٌ قَبیحمل عیۀ )4     السق اإلِستوائیناطعضِ المفی ب ترةٌ تَنبالشَّجرةُ الخانَقۀُ شَج!  

 »: صفۀ«بارة فیها اسم التَّفضیل عین ع -28
!  خَیرُ النّاس من یساعد اآلخرین فی )2 : أُرید سراویل أغلی!   قالت الزائرة لبائع المالبس )1  حاجاتهم الیومیۀِ
 ! اللّون األبیض أحسن لونٍ أللبسۀ الممرّضات )4 ع التّواصل بین النّاس هو الغیبۀ!أکره األعمال لقط )3

 فی محل الخبر:  لیسعین اسم التفضیل  -29
 لیلۀ القدر خیر من الف شهر! )2   مور أوسطها! خیر األ )1
 اُرید سراویل أفضل من هذه! )4  ! أنتم األعلون!أیها الطلّاب )3

 نکرة؟ اًسمفیها ا ال تُشاهدجملۀ  عین -30
1( جۀ قابوسٍ فی التُّ لَسالیونسکو قُب2 !راث العالَمی( دن مسائحینَ م نِ إیرانعمارة خسروآباد فی کردستان تَجذب! 
  ! معبد کُردکُال فی مازندران من آثار قدیمۀ فی إیران )4  !حدیقۀ شاهزادة قُرْب کرمان جنّۀٌ فی الصحراء )3

 

دقیقه  10)2( زبان قرآن ،عربی

خالقِ  من آیات األ
 فی محضرِ المعلِّمِ 
 عجائب األشجارِ 

 42تا  1 صفحۀ

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفعربیرس هاي د 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) 230کتاب جامع عربی یازدهم ( 530تا  301هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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 دارد؟  است و کدام آیۀ شریفه ثمرة آن را بیان می در جهان انسان زندگی بخش و اساس کدام مورد حیات -31
 » میتاً بلدةلنحیی به « -) آب2  » دعاکم لما یحییکم اذا« -) دین1
 »اذا دعاکم لما یحییکم« -) آب4  »میتاً بلدةی به یحلن« -) دین3

 گویی به نیازهایش کدام است؟  اي براي پاسخ نتیجۀ احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه -32
 مورد انتخاب هدف زندگی  ) سردرگم شدن در2 ) درگیر شدن با سؤاالت اساسی و بنیادین زندگی 1
 ) خطا کردن در انتخاب هدف و از دست دادن عمر 4 هاي متفاوت و گاه متضاد  ) مواجه شدن با برنامه3

منظور » خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است.«با توجه به سخن باقرالعلوم (ع) که فرموده است:  -33
 یک از نظریات علمی اشاره دارد؟  نیاز است چیست و تشبیه زمین به ذلول به کداماز آنچه مورد 

     انبساط جهان -نیازهایی که به واسطۀ آن، پیامبران فرستاده شدند) 2 حرکت زمین      -نیازهایی که به واسطۀ آن، پیامبران فرستاده شدند) 1
 انبساط جهان   -توان ذکر کرد ) تمام نیازهاي بشري که می4 حرکت زمین   -توان ذکر کرد ) تمام نیازهاي بشري که می3

 فرماید؟  هاي گذشته خود، بیانگر کدام ویژگی در قرآن کریم است و خداوند دربارة این ویژگی چه می نظر دانشمندان در نوشته اشاره به تجدید -34
 » یأتوا بمثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت االنس و الجنّ علی ان« -) جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم1
 » افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهللا لوجدوا فیه اختالفاً کثیرا« -انسجام درونی در عین نزول تدریجی) 2
 »افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهللا لوجدوا فیه اختالفاً کثیرا« -جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم) 3
 »قل لئن اجتمعت االنس و الجنّ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن« -درونی در عین نزول تدریجی) انسجام 4

 بیانگر کدام اعجاز قرآن کریم است؟  ترتیب به» العاده این کتاب الهی در افکار و قلوب نفوذ خارق«و » منع مشرکان از استماع آیات قران کریم« -35
 لفظی  -) محتوایی4 محتوایی  -وایی) محت3 لفظی  -) لفظی2 محتوایی  -) لفظی1

معلول معصوم نبودن پیامبران در  ترتیب به» درست نرسیدن دین الهی به مردم«و » سرمشق گرفتن مردم و به گمراهی دچار شدن«مفاهیم  -36
 هاي پیامبري است؟  کدام حوزة مسئولیت

 دینو تبیین تعلیم  -تعلیم و تبیین دین) 2 تعلیم و تبیین دین  -) اجراي احکام الهی1
     دریافت و ابالغ وحی -اجراي احکام الهی) 4 دریافت و ابالغ وحی  -) تعلیم و تبیین دین3

 که ما مسلمانان بتوانیم وحدت میان خود را تقویت کنیم، نیازمند چه چیزي هستیم و چرا؟  براي این -37
 هاي مسلمانان را به هم نزدیک کنیم.  لافکن دشمنان را خنثی و د هاي تفرقه تا نقشه -هاي دقیق ) اجراي برنامه1
 خود را با دانش و استدالل، اعتال و ارتقا ببخشیم و براساس معرفت سخن بگوییم.  اعتقاداتتا  -هاي دقیق ) اجراي برنامه2
 بگوییم.خود را با دانش و استدالل، اعتال و ارتقا ببخشیم و براساس معرفت سخن  اعتقاداتتا  -) احترام متقابل به یکدیگر3
 هاي مسلمانان را به هم نزدیک کنیم. افکن دشمنان را خنثی و دل هاي تفرقه تا نقشه -) احترام متقابل به یکدیگر4

  رسول خدا (ص) فرمان انذار را نخستین بار براي چه کسانی اجرا نمود و براي تعیین جانشین پیامبر (ص)، مراجعه به کدام منبع مناسب است؟ -38
    و تاریخ اسالم   پیامبر (ص)نقل شده از آیات و روایات مطمئن و مسلم  -»نکماالمر م اولی«) 1
 تاریخ اسالم و سنت صحابۀ پیامبر (ص)  -»اولی االمر منکم) «2
  و تاریخ اسالم  پیامبر (ص)نقل شده از آیات و روایات مطمئن و مسلم  -»عشیرتک االقربین« )3
 صحابۀ پیامبر (ص) تاریخ اسالم و سنت -»عشیرتک االقربین) «4

 اعتنایی به کدام مورد نشانۀ نقص یک دین است و تدبیر دین اکمل اسالم در این زمینه چیست؟  بی -39
 نظام امامت و والیت  -) نبود یک حکم کلی و کتاب براي همیشۀ بشر1
 مرجعیت و والیت معنوي  -) نبود یک حکم کلی و کتاب براي همیشۀ بشر2
 نظام امامت و والیت  -ر تبیین دین و تشکیل حکومتتوجهی به ادامۀ مسی ) بی3
 مرجعیت و والیت معنوي -توجهی به ادامۀ مسیر تبیین دین و تشکیل حکومت ) بی4

الحدید معتزلی مطرح  ابی در کدام بخش از تألیفات ابن» اند به حق، سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق برتر خوانده«عبارت  -40
 دربارة علم علوي، کدام مورد صحیح است؟  گردیده است و

 آن حضرت، درس نخوانده بود و نزد کسی شاگردي نکرده بود.  -اي دربارة مرگ و آخرت ) شرح او بر خطبه1
 شاگردي نکرده بود.  يدیگر ت جز نزد پیامبر اکرم (ص) نزد کسآن حضر -اي دربارة مرگ و آخرت ) شرح او بر خطبه2
 آن حضرت، درس نخوانده بود و نزد کسی شاگردي نکرده بود. -البالغه بر نهج ) مقدمۀ شرح مفصل او3
  شاگردي نکرده بود. يدیگر کسآن حضرت جز نزد پیامبر اکرم (ص) نزد  -البالغه ) مقدمۀ شرح مفصل او بر نهج4

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

(هدایت الهی، تداوم  
 هدایت، 

معجزة جاویدان، 
،»ص«هاي پیامبر  مسئولیت

 امامت، تداوم رسالت،
 پیشوایان اسوه)

 84تا  8صفحۀ 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفدین و زندگیهاي درس  ی به سؤالگوی 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
 زبراي آزمون امرو 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  

 سؤال) 280کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ( 870تا  591هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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41- Scientists believe that many endangered animals will die out if people pay … attention to the 

environment. 

1) a little 2) little  3) few  4) a few  

42- William Jennings Bryan once said that no one can ….. . 

 1) earn a million dollars honestly  2) earn honestly a million dollars 

 3) honestly earn a million dollar 4) honestly earn a million of dollars  

43- It is necessary to set a screen lock on your device to … other people from using your personal 

information. 

1) experience 2) range 3) measure  4) prevent  

44- Without his aunt to check his homework every day, Harold returned to his old … of staying up 

until midnight watching TV. 

1) habit 2) relationship 3) serving  4) point 

45- As an experienced English teacher, I’ve helped thousands of students all over the world become 

… English speakers. 

1) balanced 2) harmful 3) fluent  4) emotional 

46- After his early retirement, my grandfather decided to spend the rest of his life traveling around 

the world, ... in Africa and Asia. 

1) mostly 2) calmly 3) wrongly  4) absolutely  
   

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. 
 

When people moved west in covered wagons, things came slowly. Letters and news took a long time 

to get from one side of the US to the other. Sometimes the mail took as long as one year, and 

sometimes it didn’t arrive at all.  

  PART A: Grammar and Vocabulary  
  Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 

 دقیقه 10 )2( زبان انگلیسی 
 

Understanding 
People  

 A Healthy Lifestyle 
(Get Ready, …, 

Reading) 
 60تا  15صفحۀ 

 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 میسؤال به چند  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) 322کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ( 758تا  437هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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The Pony Express was established in 1860 to help mail and news move quickly from one place to 

another. Riders brought mail and messages to people who were willing to pay for them. The Pony 

Express gave the riders $100 each month. 

Each rider had to weigh less than 125 pounds. They rode in rain or snow, day or night. They 

often rode in dangerous conditions and had to ride very fast. They would change horses every 10–15 

miles at a relay station. After 100 miles, a new rider would take over. 

The Pony Express did not last long because it had many problems. The people who had invested 

money to get it started did not get much money back, because the letters cost too much to send. In 

1862, the Pony Express ended. 

47- Which of the following statements is supported by the passage?   

1) Horse riders in the Pony Express were all tall and strong.     

2) Letters and news took a long time to get to their destination after the Pony Express started. 

3) Before the establishment of the Pony Express, people didn’t know what was happening in other places. 

4) There were places where the horse riders gave the letters to new riders. 

48- We can understand from the passage that … .   

1) the Pony Express could not employ lots of horse riders     

2) mail carriers earned 1200 dollars per year    

3) the Pony Express was started to help people travel more easily   

4) the mail carriers’ weight was of little importance  

49- The underlined word “it” in the last paragraph refers to … . 

1) problem    2) money    

3) the Pony Express  4) letter  

50- The whole passage intends to … .    

1) say that it was very difficult to travel from one part to another   

2) emphasize that the Pony Express horse riders were responsible people    

3) give some information about a letter delivery company in the US      

4) state that why the Pony Express could not last long 
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 )محمدجواد قورچیان( »3«گزینۀ  -1

گ که با آن به شکار آهو و ماننـد  تر از پلن گ، جانوري شکاري، کوچکیوز: یوزپلن
  روند.  آن می

 )، ترکیبیواژه( 
----------------------------------------------  

 )حسین پرهیزگار( »3«گزینۀ  -2
 ر = جشن)  سو( نادرست است.» صور«و » بحر«اژة در بیت سوم دو و

 نادرست است (صفیر = آواز) » سفیر«در بیت چهارم 
  )   طلب کردن=  ننادرست است (خواست» خاست«در بیت پنجم 

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

 )محمدجواد قورچیان( »1«گزینۀ  -3
   است.  » سعدي«شاعر بیت 

 )، ترکیبیتاریخ ادبیات(
----------------------------------------------  

 )حسین پرهیزگار( »2«گزینۀ  -4
ها به ترتیب از هر بیت یک مورد: به خون دیـده / بـه آن چـه / بـا سـنگ /       متمم

 چون کعبه  
  پرجوش   رنگ / سینه ورد: آن دم / بسی / بیقیدها به ترتیب از هر بیت یک م

 )، ترکیبیدستور زبان فارسی(
----------------------------------------------  

 )شیراز -محسن فدایی( »2«گزینۀ  -5
 شه را به گدا باز گذار  ]واو ربط[برو اي خواجه و 

 ها باز گذار مه را به س  ]واو ربط[مهربانی کن و 
 دهد.  حرف ربط است زیرا هر کدام، دو جمله را به هم ربط می» واو«هر دو 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 دلبر بگذاشت  ]حرف عطف[مرا بیدل و   ]حرف ربط[ناقه بگذشت و »: 1«گزینۀ 

 اي رفیقان بشتابید که محمل بگذشت 
  ]هر دو واو حرف عطف[موي و رویت روز و شب در چشم ماست »: 3«گزینۀ 

  ]واو حرف ربط[و گاهی روشن است  ]است[زانکه گه تاریک 
 به مبر نام تو ]واو ربط[مگو حکایت پیمان و »: 4«گزینۀ 

 ام به توبه فراغ  پیمانه ]واو عطف[که نیست از می و 
 )، ترکیبیدستور زبان فارسی(

----------------------------------------------  
 )شیراز -محسن فدایی( »4«گزینۀ  -6

  جناس ناقص » که و به« و جناس ناقص » را و چرا»: «الف«بیت 
 » یوسفحضرت «استعاره از » ماه مصر»: «ب«بیت 
  .تضاد دارند »بحر و قطره»: «ج«بیت 
 »  شود مند نمی عالقه«کنایه از » دهد دل نمی»: «د«بیت 

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

 )یمهدي ضیای( »4«گزینۀ  -7
(بـا   شـود.  استعاره از یار است؛ بنابراین تشخیص محسوب نمی» گل«در این بیت 

گوید چرا از کشتن من پروا داري پس مخاطب ما یـک   توجه به معنا که شاعر می
 انسان است) / خون: مجاز از کشتن 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
تضاد: صبح و شب / حسن تعلیل: شاعر در این بیت دلیل صبح شدن »: 1«گزینۀ 

 ادبی است.  داند که نامربوط و  و روشنایی روز را، زدودن زنگار از دل شب می
معشـوقۀ فرهـاد (مـد نظـر      -2خوشـایند   -1ایهام تناسب: شـیرین:  »: 2«گزینۀ 

نیست؛ اما با کوهکن و بیستون تناسـب دارد.) / کنایـه: کـاري بـه دل چسـبیدن      
 کنایه از مطابق میل بودن 

استعاره: مست عشق: عشق مانند شـرابی اسـت کـه انسـان را مسـت      »: 3«گزینۀ 
 آن  کند. / جناس: آر و  می

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

 )یمهدي ضیای( »2«گزینۀ  -8
 ناپذیر است.  درد عشق درمان» هـ«و » ب«مفهوم مشترك بیت 

 بررسی معناي سایر ابیات: 
توانـد درد عشـق را    طبیبی که بر سر راه نشیند و دارو فروشـد، نمـی  »: الف«بیت 
کند اما اي مرده دل، براي درمان عشقت، انسان عیسی دمی را پیـدا کـن.    درمان

دار  توان درمان کرد؛ اما نه به وسـیلۀ طبیبـی کـه صـرفاً دکـان      (پس عشق را می
 است!)  

آیـد؛ زیـرا    گاه به بستر افراد فقیر نمـی  است هیچ مرد طبیبی که ناجوان»: ج«بیت 
 نواز نیست!)  یست. (کسی درویشکس به دنبال درمان فقیران و مسکینان ن هیچ
افتـد، چـرا کـه حضـرت      طبیب به خاطر درمان درد من به زحمت مـی »: د«بیت 

شـود. (درد مـن    عیسی (ع) نیز اگـر درد مـرا درمـان کنـد، آزرده و نـاخوش مـی      
 پذیر است؛ اما پرزحمت و آزاردهنده است.)   درمان

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

 )مقدم ابراهیم رضایی( »4«گزینۀ  -9
...» ل است و کفایت اسـت  آنچه دارم از اندك مایه حطام دنیا حال«مفهوم عبارت 

 » ورزي مناعت طبع و قناعت«شود  دریافت می» 3«و » 2« هاي از گزینه
دریافـت  » 1«از بیت گزینۀ » ام ها دیده اگر وي را یک روز ... سال«مفهوم عبارت 

 »  لزوم اطاعت از مراد«شود  می
  است. » سختی دوري از دوستان قدیم» «4«مفهوم بیت گزینۀ 

 )، ترکیبیمفهوم(
----------------------------------------------  

 )مقدم ابراهیم رضایی( »1«گزینۀ   -10
بیـان خیانـت یـا    » «4«و » 3«، »2« هـاي  هسـؤال و گزینـ  صـورت  مفهوم عبارت 
  است.  » بیزاري از دشمن» «1«ۀ ت. مفهوم بیت گزیناس» نکوهش خیانت

 )، ترکیبیمفهوم( 
----------------------------------------------  

 

 )2فارسی (
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 )کتاب جامع( »4«گزینۀ   -11

عقیده، موافق/ افغان: فریـاد، زاري، آه و نالـه/ بـرزن: محلّـه، کـوي،       سو؛ هم متفق: هم
 قسمتی از شهر/ لقا: چهره، دیدار

 )ترکیبی، اژهو( 
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »1«گزینۀ   -12

 هاي غلط: واژه
 پژمردگی   ←گی  قونیه و حلب/ پژمرده  ← قونیه و هلب

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

 )کتاب جامع( »2«گزینۀ  -13

» خود»: «3« ۀشده است و نقش تبعی دارد./ گزین تکرار» الف و ناز»: «1« ۀگزین
 معطوف و نقش تبعی دارد.» چرخ»: «4« ۀبدل و نقش تبعی دارد./ گزین

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

 )کتاب جامع( »2«گزینۀ   -14

 ]تـو [برون خـرام و   ]تو[جمالت حذف شـده اســت:  ۀاز هم» تو«، نهاد »2« ۀگزین
 رونقِ پري بشکن.   ]تو[سزاي حور بده،  ]تو[کس ببر.  گوي خوبی از همه
 شده نهادند: هاي مشخص در سایرِ ابیات، واژه

ز هر دل برمید / عاشقِ آن قد مستم که چه زیبـا   عقلبه سخن گفتن او »: 1« ۀگزین
 برخاست

 کارساز من کرمش ۀشمامگردد بوزد کز نسیم آن /  صبایا رب کی آن »: 3« ۀگزین
چـاالکی   طریـق دولـت  نشان کفر است / آري  خامیدر مذهب طریقت »: 4« ۀگزین

 است و چستی
 دستور زبان فارسی، ترکیبی)( 

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

 )کتاب جامع( »4«گزینۀ   -15

 است. 201 ۀ، آی بقره ةمصراع دوم تضمین از سور
 )، ترکیبیي ادبیها آرایه( 

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

 )کتاب جامع( »1«گزینۀ   -16

 تضـمین از شـعر موالنـا/ بیـداري و    » کـن رو سر بنه به بالین تنها مـرا رهـا   «مصراع 
 »ا«آرایی: تکرار مصوت  خواب: تضاد/ واج

 )، ترکیبیهاي ادبی آرایه( 
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »3«گزینۀ   -17

مشترکاً در عبـارت صـورت سـؤال و    » قراري و آرامش نداشتن در زندگی بی«مفهوم 
» 3« ۀرفته است اما شـاعر در بیـت گزینـ    به کار» 4«و  »2«،  »1«هاي  ابیات گزینه
 ، وارسته باشیم. بستگی نداشته کند که به دنیا دل توصیه می

 )مفهوم، ترکیبی( 

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

 )کتاب جامع( »2«گزینۀ   -18

گـر اسـت،    درستی که او سخت طغیان با توجه به معنی آیه: به سوي فرعون بروید به
خویی با دیگران است کـه   پس با او به زبانی نرم سخن بگو، پیام اصلی آیه مدارا و نرم

 ود.  ش دیده می» 2« ۀاین مفهوم در گزین
 :هاي دیگر تشریح گزینه

بـا دیـدن ایـن معجـزه      فرعونعصاي موسی دریا را شکافت ولی طغیان »: 1« ۀگزین
 ننشست.

 دوستان بروید و یارم را نزد من بیاورید.  »: 3« ۀگزین
کوشی ولی بدان که من با تو دوسـت   با بدگویی دشمنان در آزار من می»: 4« ۀگزین

 هستم.
 )مفهوم، ترکیبی( 

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

 )کتاب جامع( »3«گزینۀ   -19

در بیت صورت سؤال و این گزینه اشاره به این موضـوع شـده اسـت کـه درد عشـق      

گفته شده که با بیان کردن » 1« ۀکه در گزین نهایت و پایان و درمانی ندارد در حالی

 ۀاي کـرد./ در گزینـ   فکري و چـاره شود و باید براي درمان درد،  درد، درد درمان نمی

» 4« ۀگفته شده است که فکري براي درد کن و درد را افزایش مده و در گزینـ » 2«

هم اشاره به این موضوع دارد که باید انسان براي خود تالش کند تا اسباب راحـتش  

   فراهم شود.

 )مفهوم، ترکیبی( 

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

 )کتاب جامع( »4«زینۀ گ  -20

طرح نو در افکندن و کنار گذاشـتن نقـش اسـاطیر کهـن تنهـا در ایـن بیـت دیـده         

شـود   تغییر فصل و دگرگونی طبیعت دیده مـی » 2« و » 1«هاي  گزینهدر شود و  می

 طرح است.مسخن گفتن به نظم جدید » 3« ۀو در گزین

 )مفهوم، ترکیبی( 

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

االت آشناسؤ -)2ارسی (ف
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 )گرگان -رضا یزدي( »2«گزینۀ   -21

») 3«و » 1«هـاي   (رد گزینه ، دستور داده بودامر کرده بود»: کانت ... قد أمرتنی«
کنـد،   رسوا مـی »: یفضح») / «3«و » 1«هاي  نکره است، رازي (رد گزینه»: سرّ/ «

: که تجسـس  »أتجسس أن ال») / «3«و » 1«هاي  فعل مضارع، للغائب (رد گزینه
  اضافی است.  » 4«در گزینۀ » نباید«کلمۀ  نکنم، که جاسوسی نکنم.

 مهم درسی:  نکات
 هاي مختلف) + (قد) + فعل ماضی = ماضی بعید   (در صیغهکانَ 

 فعل ماضی + (قد) + فعل ماضی = ماضی بعید 
   الزامی نیست.  » قد«براي ساختن زمان ماضی بعید، وجود 

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

 )نصرآبادي محمدعلی کاظمی( »4«گزینۀ   -22
کند  انسان هنگامی که به دیگران اعتماد می»: اإلنسان حین یعتمد علی اآلخرین«

دهـد   کاري مهم انجـام نمـی  »: یعملُ عمالً هاماً ال») / «3«و » 1«هاي  (رد گزینه
»: حـین یعتمـد علـی نفسـه    «لـی، امـا /   و»: ولکن») / «3«و » 2«هاي  (رد گزینه

واجـب اسـت،   »: یجـب ») / «2«کند (رد گزینۀ  هنگامی که بر خودش اعتماد می
 بهراسیم  که از او م، یاز او بترسکه »: أن نخاف منه«باید / 

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

 )نصرآبادي محمدعلی کاظمی( »2«گزینۀ   -23
ندیشـد  بی»: یفکِّر») / «1«(رد گزینۀ (خود، اضافی است)  به درس»: سإلی الدر«

دانشمند زنده است اگرچـه مـرده   »: العالم حی و إن کان میتاً») / «3«(رد گزینۀ 
 »)  4«(رد گزینۀ  باشد

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

 )گرگان -رضا یزدي( »3«گزینۀ   -24
   شود.  ترجمه می» از او تخفیف خواستم«به صورت »: تَّخفیضطلبت منه ال«

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

 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت( »4«گزینۀ   -25
  ال ینجح»: شود قبول نمی/ « : هرگاه»إذا/ « : اگر»إنْ«ن / م»: هر کسی«
 )ترجمه(    

----------------------------------------------  
 )گرگان -رضا یزدي( »1«گزینۀ   -26

 »معلـم! به هدف ایجاد سختی بـراي   طرح سؤالی سخت است»: روي برگرداندن«
   باشد.  می »گیري : مچاَلتَّعنُّت«. این عبارت توصیف که غلط است
 هاي دیگر: تشریح گزینه

شاورز آن را درو کاشته شد و ک کشتیهایی که در آن  ها: زمین مزرعه»: 2«گزینۀ 
 کند! که صحیح است.   می

شـود! کـه    داده مـی  فرد به خاطر کار خوبشپاداش، مزد: مالی که به »: 3«گزینۀ 
 صحیح است.  

اي که در آن چراغی است که نور، از داخل آن پخش  چراغدان: شیشه»: 4«گزینۀ 
 شود! که صحیح است.   می

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

 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت( »3«گزینۀ  -27
 هاي دیگر: تشریح گزینه

           سوف یتَنبه        : آگاه خواهد شد : سوف یتَنبه»1«گزینۀ 
    االلتفات       : روي برگرداندن: االلتَفات »2«گزینۀ 
    الخانقۀُ       الخانَقۀُکننده:  : خفه»4«گزینۀ 

 )(ضبط کلمات   
----------------------------------------------  

 )گرگان -رضا یزدي( »1«گزینۀ   -28
 باشد.  در کدام عبارت، اسم تفضیل، صفت می پرسیدهسؤال از ما 

 :مهم درسی نکات
آیـد   مـی » فُعلی« ننث بر وزبراي مؤو » أفعل«مذکر بر وزن  براياسم تفضیل  -1

ی، أتقَی، أسعی، أحب، لَعلَی، أغأ«آید  ها می تفضیل به این شکل ی وزن اسمو گاه
أقَلّ، أشَد « 

 باشد.   نمی» اسم تفضیل«اگر بر رنگ داللت کند » أفعل«وزن  -2
 هاي دیگر: تشریح گزینه

اسـت و  » مبتـدا «بـی آن  کـه محـل اعرا  اسـت  اسم تفضـیل  »: خَیر»: «2«گزینۀ 
 است.  » مفعول«باشد که  می» اسم تفضیل« ،»اآلخَرینَ«

 باشد.  می» مبتدا«اسم تفضیل و محل اعرابی آن »: أکره»: «3«گزینۀ 
 :األبـیض «باشـد.   می» خبر«اعرابی آن اسم تفضیل و محل »: أحسن»: «4«گزینۀ 
چون بر رنگ داللت دارد، اسـم   ،باشد می» أفعل«که بر وزن   رغم این علی» سفید

 .  نیستتفضیل 
 )قواعد(

----------------------------------------------  
 )بجنورد -محمد داورپناهی( »4«گزینۀ   -29

نقـش  » أفضـل «کدام جمله اسم تفضیل نقش خبر نـدارد.  در سؤال از ما پرسیده 
  صفت دارد. 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 أوسط: خبر »: 1«گزینۀ 
 خیر: خبر  »: 2«گزینۀ 
 بر علون: خاأل»: 3«گزینۀ 

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

 بوشهر) -اله مقصودي (نعمت »1«گزینۀ   -30
 نکتۀ مهم درسی: 

 باشد.  تنوین دارد، اما چون اسم علم است، معرفه می» قابوسٍ«
 هاي دیگر: تشریح گزینه

   نکره است.  » سائحینَ«»: 2«گزینۀ 
    نکره است.» جنۀ«»: 3«گزینۀ 

    نکره است. »قدیمۀآثار «»: 4«زینۀ گ
 )قواعد(

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

)2( زبان قرآن ،عربی
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 )احمد منصوري( »2«گزینۀ  -31

آب مایۀ حیات و اساس زندگی در جهان است. انسان بـا آب نیازهـاي طبیعـی و    
بخـش جهـان مـادي، از     طور کلی آب، حیـات  سازد و به اش را برطرف می جسمی

 بدانیم.    » میتاً بلدةلنحیی به «توانیم  است که ثمرة آن را می ها له ما انسانجم
 )9هدایت الهی، صفحۀ ( 

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

 )احمد منصوري( »3«گزینۀ   -32

گوي نیازهایش باشد و سـعادت   اي که پاسخ احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه
ند (علت)، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شـاهد ارائـۀ   او را تضمین ک

 هاي متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشري باشیم (معلول).   برنامه
 )12هدایت الهی، صفحۀ (

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

 )احمد منصوري( »1«گزینۀ   -33

د نیاز است، نیازهاي مربوط به زندگی در کالم امام معصوم (ع) منظور از آنچه مور
فرستاده  ها ها است؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آن و هدایت انسان

از موارد اعجاز علمی قرآن اشاره  ،، به حرکت زمین»ذلول«شدند. تشبیه زمین به 
 دارد.  

 )42و  41هاي  جاویدان، صفحه معجزة(
----------------------------------------------  

 )کبیر مرتضی محسنی( »2«گزینۀ   -34

هاي اولیۀ دانشمندان و متفکران بـا آثـار دوران پختگـی و کمالشـان      آثار و نوشته
کنند، در حالی کـه   هاي خویش تجدیدنظر می متفاوت است، لذا معموالً در نوشته
یـن  شـود و ا  ناسازگاري و تعـارض یافـت نمـی    ،در قرآن با بیش از شش هزار آیه

انسـجام درونـی در   «اعجاز محتوایی قـرآن یعنـی   یکی از انواع موضوع مربوط به 
 به آن مربوط است.  ...» افال یتدبرون القرآن «است و آیۀ » عین نزول تدریجی

 )41و  40هاي  جاویدان، صفحه معجزة(
----------------------------------------------  

 )محمدابراهیم مازنی( »2«گزینۀ   -35

هـا،   هـا و جملـه   اعجاز لفظی قرآن (ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمـه 
شیرینی بیان و رسایی تعبیرات ...) سبب شده بود که سران مشرکان، مـردم را از  

العادة ایـن کتـاب    شنیدن قرآن منع کنند و همین زیبایی لفظی سبب نفوذ خارق
   آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است. 

 )40و  39هاي  جاویدان، صفحه معجزة(
----------------------------------------------  

 )کبیر مرتضی محسنی( »4«گزینۀ   -36
اگر پیامبري در اجراي احکام الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف 

ل دستورهاي خداست، انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمـ 
و اگر پیامبري در دریافت وحی و ابالغ آن به مردم  شوندکنند و به گمراهی دچار 

رسد و امکـان هـدایت از مـردم     معصوم نباشد، دین الهی به درستی به مردم نمی
 شود.    سلب می

 )53هاي پیامبر (ص)، صفحۀ  مسئولیت(
----------------------------------------------  

 )کبیر ضی محسنیمرت( »1«گزینۀ   -37
که ما مسلمانان بتوانیم وحدت میان خود را تقویت و از قدرت حـدود دو   براي این

هـاي اسـالمی بـراي پیشـرفت خـود       نظیر سرزمین میلیارد مسلمان و امکانات بی
افکـن   هاي تفرقه هاي دقیقی هستیم که نقشه استفاده کنیم، نیازمند اجراي برنامه

هـاي   هـاي اسـالمی خنثـی کنـد و دل     در سرزمین استعمارگران و عوامل آنان را
 مسلمانان را به یکدیگر نزدیک کند.   

 )57هاي پیامبر (ص)، صفحۀ  مسئولیت(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »3«گزینۀ   -38
 حدود سه سال از بعثت پیامبر (ص) گذشته بود که فرمـان انـذار از جانـب خداونـد    

با تدبر در آیات و روایات مطمـئن  ». و انذر عشیرتک االقربین«براي آن حضرت آمد: 
ــاریخ اســالم درمــی  و مســلم نقــل ــد،  شــده از پیــامبر و مطالعــۀ ت یــابیم کــه خداون

بعـد از   طالب (ع) را به جانشینی رسول خدا (ص) و امامـت  بن ابی امیرالمؤمنین علی
  عصوم بعد از ایشان را معرفی کرده است.  ایشان منصوب فرموده است و نیز امامان م

 )64تداوم رسالت، صفحۀ  ،امامت(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »3«گزینۀ   -39
 دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیـت ظـاهري  اگر فرض کنیم دین اسالم دربارة 

ه کرده اسـت، در حقیقـت   پیامبر (ص) پس از ایشان سخنی نگفته و سکوت پیش
اعتنایی) به این مسئلۀ بزرگ، خـود دلیلـی بـر نقـص دیـن اسـالم        توجهی (بی بی

تـرین دیـن الهـی اسـت. خداونـد       است؛ و این در حالی است که دین اسالم کامل
متعال براي این موضوع نظام امامت و والیت را تدبیر کرده و بـه فرمـان خداونـد    

یت تعلیم و تبیین دین و دوام حکومـت پـس از   مانع تعطیلی دو مسئول» امامت«
 خود گردید.  

 )63تداوم رسالت، صفحۀ  ،امامت(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »4«گزینۀ   -40
البالغـه   الحدید که از اندیشمندان اهل سنت است، شرح مفصـلی بـر نهـج    ابن ابی

د، چاپ شـده اسـت. وي در مقدمـۀ کتـاب خـود      در چندین جل هنوشته که امروز
به حق، سخن علی را از سخن خالق (قرآن) فروتر و از سـخن مخلـوق   «گوید:  می

امیرالمؤمنین (ع) جز نـزد پیـامبر اکـرم (ص)    » اند ... ها) برتر خوانده (دیگر انسان
 نزد کسی دیگر شاگردي نکرده بود.   

 )83پیشوایان اسوه، صفحۀ ( 
----------------------------------------------  

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

زیسـت   ه اگر افراد توجه ناچیزي به محیطدانشمندان باور دارند ک«ترجمۀ جمله: 
   » داشته باشند، بسیاري از حیوانات در معرض خطر منقرض خواهند شد.

  مهم درسی: نکتۀ 
تـوان بـه    شمارش است، پس نمـی  قابلغیر» توجه«معناي  به ”attention“اسم 

از »). 4«و » 3«هـاي   استفاده کـرد (رد گزینـه   ”a few“و  ”few“همراه آن از 
کـم و  «سوي دیگر و با توجه به مفهوم جملـه، در جـاي خـالی نیـاز بـه مفهـوم       

 »).1«استفاده کنیم (رد گزینۀ  ”little“داریم، در نتیجه باید از » ناکافی
 )گرامر( 

----------------------------------------------  
 )حسن روحی( »1«گزینۀ   -42

تواند یک میلیون  کس نمی گفت هیچ بار یکویلیام جنینگز برایان «ترجمۀ جمله: 
   »طور صادقانه) درآمد داشته باشد. دالر از راه حالل (به

 مهم درسی: نکتۀ
یـد بعـد از آن   حالـت را با داشته باشـد، قیـد   » مفعول«در صورتی که فعل جمله 

در عـددهاي بیشـتر از یـک، خـود عـدد جمـع بسـته        »). 2«(رد گزینۀ بیاوریم 
از سـوي  »). 3«شود اما اسم بعد از آن باید به صورت جمع باشد (رد گزینـۀ   نمی
 »).  4«(رد گزینۀ  در این ساختار نادرست است ”of“ بکارگیري دیگر،

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

 )د کاویانییسع( »4«گزینۀ  -43
، شـما  شخصـی دیگـران از اطالعـات   براي جلوگیري از اسـتفادة  «ترجمۀ جمله: 

   » ضروري است که یک قفل صفحه روي دستگاه خود تنظیم کنید.
 ) متغیر بودن 2 ) تجربه کردن 1
 ) جلوگیري کردن 4   گیري کردن  ، اندازه) سنجیدن3

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

 )روش عقیل محمدي( »1«گزینۀ  -44
عـادت   تکالیفش، هارولـد بـه  روزانۀ بررسی اش براي  نبود عمه در«ترجمۀ جمله: 

   » شب و تماشاي تلویزیون بازگشت. قدیمی بیدار ماندن تا نیمه
 ) رابطه 2 ) عادت 1
3نکته  4 رس ) پ ( 

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

 )روش عقیل محمدي( »3«گزینۀ  -45
انگلیسـی، بـه هـزاران     ]زبـان [ باتجربـۀ عنوان یـک معلـم    من به«ترجمۀ جمله: 

 ]زبـان [بـه  مسـلط   یورانگویشـ ام تا بـه   آموز در سراسر جهان کمک کرده دانش
    » انگلیسی تبدیل شوند.

 ) مضر 2 ) متوازن 1
 فی ) عاط4 مسلط  ) روان، 3

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

 )اهللا استیري رحمت( »1«گزینۀ  -46
بعد از بازنشستگی زودهنگامش، پدربزرگم تصـمیم گرفـت بقیـۀ    «ترجمۀ جمله: 

    » کند. آفریقا و آسیا بیشتررا صرف مسافرت به سراسر دنیا، اش  زندگی
 ) خونسردانه  2   بیشتر) اکثراً، 1
 ) کامالً، قطعاً 4 اشتباه   ) به3

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

 

 :درك مطلبترجمۀ متن 
کنـدي پـیش    غـرب شـدند، اوضـاع بـه     هاي سرپوشیده راهـی  واگن درقتی مردم و

ها و اخبار از یک قسمت ایاالت متحده  کشید تا نامه رفت. مدت زیادي طول می می
د تا نامـه برسـد و گـاهی اصـالً     کشی دیگر برسد. گاهی یک سال طول میبه بخش 

 رسید. نمی
سرعت از ها و اخبار با سیس شد تا کمک کند نامهأت 1860ل پونی اکسپرس در سا

ـ   هـا و پیـام   نامـه  جایی به جاي دیگر منتقل شوند. سـوارکاران،  افـرادي   رايهـا را ب
مـاه   . پونی اکسپرس هرپول بپردازندها  داشتند براي دریافت آنکه تمایل بردند می

  پرداخت. الر به سوارکاران مید 100
هـا   بـود. آن  می ]کیلوگرم 56تقریباً [پوند  125بایست کمتر از  کار میوزن هر سوار

 ،خطرنـاك ها غالبـاً در شـرایط    کردند. آن و روز یا شب حرکت می در باران یا برف،
مایـل   15تـا   10هـا هـر    عت برانند. آنسر مجبور بودند به و شدند میسوار بر اسب 

کردند. بعـد از هـر    میها عوض  هایشان را در استراحتگاه اسب ]کیلومتر 24تا  16[
را بـه عهـده    ]حمل نامه[کار جدیدي، مسئولیت ، سوار]کیلومتر 160[مایل  100
 گرفت. می

 ت زیادي داشت. افرادي کهزیرا مشکال ،زیاد طول نکشید پونی اکسپرس] فعالیت[
 نشـد چـرا کـه   عایدشان  کرده بودند، پول چندانی گذاري سرمایه آنسیس أبراي ت

پـونی اکسـپرس بـه کـارش     ،  1862بسیاري داشت. در سـال   ۀها هزین ارسال نامه
  خاتمه داد.

 

 )علی شکوهی( »4«گزینۀ  -47
   »شود؟ تأیید می هاي زیر توسط متن دام یک از جملهک«ترجمۀ جمله: 

هـا را بـه سـوارکاران جدیـد      نامه ارانکه در آنجا سوارک هایی وجود داشت مکان«
 » دادند. می ]تحویل[

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

 )علی شکوهی( »2«گزینۀ  -48
   »  . توانیم بفهمیم که ... از متن می«ترجمۀ جمله: 

 » کردند دالر در سال دریافت می 1200بران  نامه«
 )طلبدرك م( 

----------------------------------------------  
 )علی شکوهی( »3«گزینۀ  -49

 »  . در پاراگراف آخر اشاره دارد به ... ”it“دار  کلمۀ زیر خط«ترجمۀ جمله: 
 »  پونی اکسپرس«

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

 )علی شکوهی( »3«گزینۀ  -50
   »کل متن قصد دارد ... .«رجمۀ جمله: ت
  » متحده ارائه کنداطالعاتی دربارة یک شرکت حمل نامه در ایاالت «

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

)2سی (یزبان انگل
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