
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم 25 بهمن

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

«جنید او را سکوت و خلوت فرمود.»  یعنی: جنید به او گفت:  1

گوشه نشینی اختیار کن تا مردم به تو گزند وارد نکنند. خود را از نااهالن دوردار تا آسایش پیدا کنی.

با نااهالن دربار مستیز که تو را به گوشه نشینی می برند. با نااهالن سخن مگو و گوشه نشینی اختیار کن.

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند ؟  2
دستار(عمامه)- قبیح(زشت)- ابناي دنیا(مردم روزگار)- سحر(جادوگري)- منسوب(قرار داده شده)- بی قیاس(بی شمار)- منِکر(زشت)- مقر(اقرار

کننده)- اتفاق(اتحاد)- طاق(سقف قوسی شکل)

1234

بیت زیر به نوعی از نظر مفهوم به کدام اثر عطار اشاره دارد؟  3
 من هنوز اندر خم یک کوچه ام»   «هفت شهر عشق را عطار گشت       

مصیبت نامه الهی نامه منطق الطیر تذکرة االولیا

عبارت«حلّاج گفت : دست از آدمی بسته جدا کردن آسان است . مرد آن است که دست صفات که کاله هّمت از تارك عرش در می کشد قطع   4
کند . پس پاي هایش ببریدند ؛ تبّسمی کرد و گفت : بدین پاي ، سفِر خاك می کردم . قدمی دیگر دارم که هم اکنوم سفر دوعالم کند . اگر توانید آن قدم

ببرید .» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد ؟        
( انسانی سراسري – 87)

سیر جان پا در دل دریا نهادسیر جسم خشک بر خشکی فتاد

عیسی جان پاي بر دریا نهادحّس خشکی دید کز خشکی بزاد

سیر باطن هست باالي َسماسیر بیرونی است قول و فعل ما

گاه کوه و گاه دریا ، گاه دشتچون که عمر اندر ره خشکی گذشت

بیت «گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم / گفت والی از کجا در خانه ي خّمار نیست» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد ؟  5
( آزمایشی سنجش بهمن 83)

تغییر نیابد که زدیوان الست استدر وجه معاش تو براتی که نوشتند

کان خانه که این نقش نگارید شکسته استبیشی مطلب زان که درست است یقینم

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام استبا محتسبم عیب مگویید که او نیز

گر زین دو فزون می طلبد آزپرست استآن کس که جوینی و گلیمیش به دست است

پروین اعتصامی در بیت : گفت :«مستی زان سبب افتان و خیزان می روي»  / گفت :«جرم راه رفتن نیست ، ره هموار نیست» از کدام مسئله ي  6
اجتماعی به طریق طنز ، انتقاد می کند ؟             

( آزمایش سنجش – 79-80)

عدم امکان حفظ تعادل به دلیل ناهمواري راه ها تزویر

عدم دسترسی آسان به کار حالل به دلیل ناهماهنگی امور تبعیض

منظور از عبارت«حرف کم و بسیار نیست» در بیت زیر چیست ؟«گفت : می بسیار خوردي ، زان چنین بی خود شدي / گفت : اي بیهوده گو ، حرف  7
کم و بسیار نیست»

عمل شراب خواري فی نفسه حرام است . شراب کم خوردن گناه نیست .

شاب زیاد خوردن ، گناه است . شراب خوار ، سخنانش ارزشی ندارد.

1

–( آزمایش سنجش –( آزمایش سنجش – 79-80)

عدم امکان حفظ تعادل به دلیل ناهمواري راه ها

عدم دسترسی آسان به کار حالل به دلیل ناهماهنگی امور

گفت : می بسیار خوردي ، زان چنین بی خود شدي / گفت : اي بیهوده گو ، حرف

عمل شراب خواري فی نفسه حرام است .
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عبارت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  8
«پس پاهایش ببریدند؛ تبّسمی کرد و گفت: بدین پاي، سفر خاك می کردم؛ قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کند. اگر توانید آن قدم

ببرید.»، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

 تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند  یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران

 دست کوته نکند تا نکند بنیادم  می نماید که جفاي فلک از دامن من

 زیرا که کس نگفت که آن را کران کجاست  خواجو ز بحر عشق کران چون توان گرفت؟

 از عرش گذشتن سفر مختصر اوست مرغی که رمیدن ز جهان بال و پر اوست 

عبارات «پس پاهایش ببریدند؛ تبّسمی کرد و گفت: «بدین پاي، سفر خاك می کردم؛ قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کند. اگر  9
توانید آن قدم ببرید.»» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

 تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند.  یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران

 دست کوته تا نکند بنیادم  می نماید که جفاي فلک از دامن من

 زیرا که کس نگفت که آن را کران کجاست  خواجو ز بحر عشق کران چون توان گرفت

 از عرش گذشتن سفر مختصر اوست  مرغی که رمیدن ز جهان بال و پر اوست

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  10

 هم چو شیطان زآسمان کبریا مردود باد   هر که مقبول تو نبود گر همه باشد ملک 

 شرف نیافت هرآن کاو نجست با تو وصال  خطر ندید هر آن کاو ندید از تو قبول 

 کی تکیه کنی بر زره و خود و سپر بر  چون عصمت و تأیید الهی سپر توست

  بهل این راکه نگنجد نه به بحث و نه سرود  نه ز مردود گریزي نه زمقبول خالص 

در عبارت «دانش عوام یا توده شناسی، شاخه اي است از علم مردم شناسی و عبارت است از علم به آداب و رسوم و افسانه هاي یک قوم و  11
خصایص ملی آن قوم را آشکار می سازد.»  به ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟

چهل و هفت - سی و پنج چهل و هشت - سی و پنج چهل و هشت - سی و چهار چهل و هفت - سی و چهار

با توجه به اصول ویرایش متن در عبارت زیر کدام مورد اشتباه است؟  12
«در سال سیصد و سی و چهار آل بویه بغداد را گشودند، خلیفه را برکنار کردند و پسرش را به جاي او گماردند.»

گشودند کردند پسرش گماردند

عبارت  «گزارشگر، مانند مهندسی است که می خواهد بنایی را بسازد، ابتدا وضع زمین و تناسب ساختمان را در ذهن خود مجّسم می کند، سپس به  13
طرح ریزي می پردازد.» به ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟

چهل و شش - سی چهل و شش - بیست و هشت چهل و پنج - بیست و نه چهل و پنج - بیست و هشت

درون مایه ي داستان «سوو شون»  چیست؟  14

بیان صداقت روستاییان بیان جهالت مردم بیان فقر ظلم ستیزي

عبارت زیر معرف کدام کتاب است؟  15
«نویسنده ي این کتاب در سال 1828 در دهکده اي در مسکو به دنیا آمد و 82 سال بعد در همان جا چشم از جهان فروبست. این کتاب  «شرح اوضاع

اجتماعی روسیه به هنگام لشکرکشی ناپلئون به آنجا» است.»

جنگ و صلح ابله رستاخیز آناکارنینا

پیام دو بیت زیر که از زبان اسفندیار بیان شده است، چیست؟         (آزمایشی سنجش – 82 – 81)  16
مبادا چنین هرگز آیین من

که ایرانیان را به کشتن دهم
سزا نیست این کار در دین من 

خود اندر جهان تاج بر سر نهم

حفظ جان مردم، مهم تر از حکومت است. بقاي حکومت مهم تر ز جان مردم است.

اساس سلطنت بر پایه ي از جان گذشتگی مردم استوار است. نگهبانی از سلطنت، وظیفه ي مردم است.
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ی نظام قدیم 25 بهم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

جنگ و صلح

حفظ جان مردم، مهم تر از حکومت است.

اساس سلطنت بر پایه ي از جان گذشتگی مردم استوار است.
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تعداد تکواژهاي کدام عبارت بیش تر است؟  17

اگر هم رمان نویس رسالتی داشته باشد، بهتر است به طور غیرمستقیم حرفش را بزند.

فقدان نیروي ایمان عامل اصلی تمام ضعف ها در جوانب مختلف فرهنگ و ادب روزگار ماست.

وظیفه ي نقد ادبی تجزیه و تحلیل و شکافتن مسایلی است که یک خواننده ي عامی از عهده اش برمی آید.

همیشه شاهد این نکته بوده ایم که قله هاي ادب ما کسانی بوده اند که عمق انسانی کارشان جلب نظر می کند.

همه ي گزینه ها به جز گزینه ي .................. نیاز به ویرایش دارد.  18

درویشی را دوست داشت. حتی آن را مرادف بی نیازي می شمرد و به هر حال، تا آن جا که انسان را از منزلت عالی انسانی فرو نیندازد، آن را مایه ي سبک باري و تعالی روح می 
یافت.

توصیفات تخیلی، وصف هایی است که گوینده، واقعه با منظره اي را پس از گذشت سال ها به خاطر می آورد و بر اثاث سایه روشنی که در حافظه ي وي برجا مانده به نگارگري
می پردازد.

گاه خاطره نویس، حوادث عصر خویش و حتی افکار و احوال درونی خویش را آن چنان با صمیمت و صداقت به تصویر می کشند که اثر وي به اعتراف گونه اي ماندنی و با ارزش
تبدیل می شود.

وقتی هم اهل خانه از این تنگ عیشی که بر آن ها تحمیل شده بود نزد وي شکایت می کردند، به جد با مزاح به ایشان این تسلی را می داد که دنیا را وي از ایشان دریغ نمی دارد،
بلکه ایشان را از دنیا دریغ می دارد.

همه ي گزینه ها ناصحیح است مگر گزینه ي ..................  19

دو خواهر و برادر حافظ کل قرآن شدند. کتاب گلستان به وسیله ي سعدي شیرازي نوشته شده است.

براي بازدید از نمایشگاه کتاب، کالس تعطیل شد. بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم.

گزاره ي جمله ي زیر چند تکواژ دارد؟  20
«امر هستی و نیستی، به پویایی و رسایی کاینات، بستگی ابدي دارد.»

هجده نوزده بیست بیست و یک

َغیِّر الماضی بالمضارع (َوَعَدْت ...)  21

َتِعُد توِعَدْت َتْوِعُد َیِعَدْت

ة الفعل (َیَدُعوَن) 22  َمیِّز مادَّ

 َوَدَع َیَدَع َدَعَو َدَعَی

23  عّین الخطأ فی األفعال المعتّلۀ:

 أنتنَّ َیخشین اآلخرة! ُهَن َیرُجون رحمۀ اهللا الواسعۀ! نحن ُوعدنَا الحقَّ فأمّنا به! ُذقُتّن حالوَة االیمان َفُقْمُتّن بالصالحات!

24  َعّین الصحیَح عن صیغۀ «تتلیَن»  

مفرد مؤنث مخاطب جمع مؤنث مخاطب مفرد مؤنث غائب جمع مؤنث غائب

25   مّیز الخطأ فی المجزوم :

َتمشی  لَم تمشی أنتم اُدعوا  لم تدعوا أنتنَّ رضیُتَن  لَم ترَضْیَن هو َیِعُد لم َیِعْد

26  عّین ما لیس فیه معتّل ناقص:

 إّن صاحب البیت هّیأ لنا األطعمۀ و الشاي. وقفت التلمیذة فی الصّف و تلت اآلیات الکریمۀ.

 وقعت علی قدمی والدّي و سألتهما أن یرضیا عّنی. دار الکالم بین الحکماء لیجدوا دواء مؤثًّرا یشفی ذلک المریض.

27  عّین الخطأ فى المجزوم:

 هّن َیُعدن  یعدن أنتّن تهدین  تهدى هو یخاف  یخف أنت ترمین  ترمى
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م تمشیمشی  لم تمشیمشی  لَم تمشی مشی  لتمشی  لَت

 و تلت اآلیات الکریمۀ.

را یشفی ذلک المریض.

 أنت ترمین  ترمى
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28  عّین فعل «خفِت» مع «لم» النافیۀ:

 لم تخافیَن لم تخافى لم تخاف لم تخفیَن

«دعا المعّلم الطالب لیسأله سؤاًال و قال له: ال تخف!»: عّین الصحیح:  29

یسأل: أجوف ـ قال: أجوف ـ تخف: ناقص یسأل: مثال ـ قال: أجوف ـ تخف: أجوف دعا: ناقص ـ قال:أجوف ـ تخف: أجوف  دعا: ناقص ـ یسأل: أجوف ـ قال: أجوف

30  عّین الّصحیح فی المعتّالت: 

 أنُتنَّ تخافیَن من َمراره الحّق!    أنِت لم تَخفی من نتیجه أعمالک!  إن تتُرِك الحرَص َتعیش فی راحٍۀ!  «و اُهللا َیرزُق من یشاُء بغیر حساٍب» 

31  عیِّن الخطأ فی الفعل الناقص:

فر!    الّصیادان َقَضوا ساعات فی ساحل البحر دون أن یصیدا شیئًا !    خدُم الحاکم و مرافقوه یمشون خلفه فی السَّ

  دعوت أصدقائی إلی ضیافۀ حفل میالد أخی!   سمعت أنّکم تتلون کّل یوم سورتین من سور القرآن! 

32  عیِّن الخطأ فی األفعال المعتّلۀ:

 صبراً علی الذهاب قبل أن ُتذهبی وقولی لِوالدتک شکراً و أکِرمیها إکرامًا! قال الولُد: خشیُت عاقبۀ أمري و طلبت من والدي أن یعفو ذنبی العظیم!

  لَما واجهت هذه المشکلۀ لم أکون أفّکر أبداً فی إنّنی قادر بأن أبعدها عن حیاتی!  کانت التلمیذات یدرسن و هنَّ یسعین للوصول إلی األهداف الرفیعۀ!

33  عّین حذف حرف العلۀ عالمًۀ للجزم:

 اسَعوا کثیراً حّتی َیرَضی اهللا عنکم!  ال تخَش فی حیاتک إّال ربّک الکریم!  لم َیُفِز الّذین قد تکاسلوا فی حیاتهم!   هؤالء الّطالب لم َینَسوا َوعدهم! 

عّین الخطأ حول المعتالت :  34

هّن صادقات، فُطن الحّق!   هؤالء األّمٰھاُت َیْدعون األوالد إلی الخیر!  

هؤالء والدات َترَضیَن عن األوالد!  لن الحّق!  انُتّن صادقات، فعُّ

عیِّن المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ:   35
عّین حذف حرف العّلۀ لیس عالمۀ الجزم:

إن نهتُم بالقرآن الکریم یهدنا إلی حقائق مهّمۀ و دقیقۀ! یا أخی العزیز! ال ترم برینًا بذنب یغفر اّهللا لک ذنبک!

لیدُع ربَّه من ال ُیجیبه أحد: أ قریب أنت عّنی و ال ُتجیبنی! الّنعم االلهّیۀ لم تُزل إّال لمن ال یعرف قدرها!

36   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
 عّین الفعل ال تظهر عالمۀ اإلعراب فی آخره:

 الّنظم فی اُالمور یعین اإلنسان لیبلغ مناه سریعًا!  إّن الّذین یّتخذون الشیطان ولیًّا، ال ُیرجی منهم الخیر! 

 إْن اجتهد اإلنسان فی نیل أهدافه سوف یحصل علیها!  اإلعجاز فی القرآن هو أن یقع کّل لفظ فی مکانه المناسب! 

37  عیِّن الّصحیح فی المعتالت:

 فی کتاٍب قرأُته الّلیلۀ الماضیۀ، األب لَن َینَه ولداً ال یرجو هدایته!  أنتّن تنهون اآلخرین عن الحسد و ال تدعون أنفسکّن اِلی التجّنب عنه! 

 فاطمۀ و زینب نسیا أن تحضرا فی الصّف قبل أن تبدأ المعلمۀ بکالمها!  لَِیُدم حّب الخیر فی نفوسنا حّتی یزول الحسد من قلوبنا! 

38  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ.
  عین ما لیس فیه حرف عّلۀ:

إن ُترد أن تعرف صدیقک فامش معه أیًّاما!  عندما تغضب فألجأ الی الّصمت بکّل قوّة!  من ألبسه الحیاُء ثَوبه لم یر النُّاس عیَبه!  إن لم تکن حلیمًاً فتشبَّه بالحلم َتنُج! 

عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ.   39
عّین ما لیس فیه معتل:

اِسمع نداء فطرتک تدعوك إلی الصدق فی العمل!  ساقضی اُسبوَعا کامًال فی بیت جّدي للمطالعۀ! 

ك إلی التبعّیۀ و عدم االعتماد علی الّنفس!  ال تصاحب صدیقًا یجرُّ یفوز من یقّصر من آماله ألَن ذلک دلیل علی کثرة عقله! 

40   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:
عّین المعتل یختلف من حیث النوع:

 یئس األعداء من أن یتغّلبوا علینا!  أّي سورة تلوِتها حّتی االن یا اُختی!  ال یِعد المؤمن إّال ما یقدر أن یعمله!  هؤالء ال یدعون أصدقاءهم فی الّشدائد! 
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اِسمع نداء فطرتک تدعوك إلی الصدق فی العمل! 

ّۀ و عدم االعتماد علی الّنفس! ۀ و عدم االعتماد علی النفس! ۀ و عدم االعتماد علی الّنفس! 

ّ هؤالء ال یدعون أصدقاءهم فی الّشدائد!  هؤالء ال یدعون أصدقاءهم فی الشدائد!  هؤالء ال یدعون أصدقاءهم فی الشدائد! 
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دروغ، ظلم پذیري، غیبت و رباخواري به ترتیب از گناهان .................. ، .................. ، .................. و  .................. می باشد و راه اصالح و معالجه  41
جامعه از این بیماري ها انجام .................. است.

فردي - اجتماعی - فردي - اجتماعی - توبه فردي و اجتماعی فردي - فردي - اجتماعی - اجتماعی - توبه فردي و اجتماعی

فردي - فردي - اجتماعی - اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکر فردي - اجتماعی - فردي - اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکر

آیۀ شریفۀ  لئّال یکون للّناس علی اهللا حجۀ بعد الّرسل   اشاره به .................. دارد.  42

بستن راه عذر و بهانه بر انسان ها به تبع اعطاي عقل و ابزار تفکر به اقتضاي عزت و حکمت الهی.

اتمام حجت بر انسان ها به تبع برخورداري از هدایت تشریعی با ارسال رسوالن و به اقتضاي عزت و حکمت الهی.

بستن راه عذر و بهانه بر انسان ها به تبع اعطاي عقل و ابزار تفکر به اقتضاي علم و عصمت انبیا و امامان.

اتمام حجت بر انسان ها به تبع برخورداري از هدایت تشریعی با ارسال رسوالن و به اقتضاي علم و عصمت انبیاء و امامان.

این که دین همه ي پیامبران الهی یکی بوده ولی شریعت متفاوتی داشتند، مبین این امر است که :  43

تفاوت پیامبران در زمان ظهور، سطح تعلیمات و احکام فرعی آن ها بوده است.

تفاوت پیامبران در استمرار دعوتشان و استقرار و ماندگاري آن دعوت بوده است.

تفاوت پیامبران در مبلغان و پیامبران تبلیغی بعد از آنان بوده که چگونه دین آن ها را تبلیغ می کردند.

تفاوت پیامبران در اشتراك دعوت یکسان به وسیله ي پیامبران تشریعی قبل از آن ها بوده است.

عبارت «توبه آلودگی ها را پاك می کند» با کدام گزینه ي ارتباط مفهومی دارد؟  44

ل اهللا سّیئاتهم حسناٍت الُمستغفر من الذنب و یفعله کالُمستهزء بربّه   ُیبدِّ

نوب ُر القلوب و َتغسل الذُّ ماء و االرض التَّوبّه ُتطهِّ  ولو اَنَّ اهل القري آمنوا و اتِّقوا لفتحنا علیهم برکاٍت ِمن السَّ

کدام عبارت شریفه با بقیه متفاوت است ؟  45

فمن اهتدي فلنفسه و من ضل ......... الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي

.....لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ بعد الرسل ...... و ما انت علیهم بوکیل

با دقت در کدام آیه بی ارزش بودن هدایت جبري مستفاد می گردد؟  46

رسال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدي

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم فمن اهتدي فلنفسه و من ضل فانها یّضل علیها و ما انت علیهم بوکیل

چگونه زندگی کردن و براي چه زندگی کردن به ترتیب اشاره به نیاز .................. دارد و عبارت شریفه ي "ان هذا القرآن یهدي للتی هی اقوم  47
"با .................. ارتباط معنایی دارد .

درك هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی ـ دومین درك هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی ـ اولین

کشف راه درست زندگی ـ درك هدف زندگی ـ دومین کشف راه درست زندگی ـ درك هدف زندگی ـ اولین

مَّ و لو کانوا ال یعقلون و منهم من ینظر الیک افأنت تهدي العمی و لو کانوا ال یبصروَن » مفهوم کلی آیات شریفه ي « و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصُّ  48
کدام است؟

یکی از ویژگی هاي انسان ، قوه ي اختیار است که به کمک آن می توان  راه را از چاه شناخت .

یکی از ویژگی هاي انسان، قوه ي اختیار است که به کمک آن می توان راه را از چاه شناخت.

تشخیص درست هدف به کمک عقل ممکن است.

الزمه ي درك حجت ظاهري ، کارآمدي و سالمت حجت باطنی است.

مطابق با فرمایش قرآن کریم، وعده ي احیا به حیات طیبه و اجر به احسن عمل، نصیب .................. است و این وعده ي تخلف ناپذیر الهی مویّد نیاز  49
.................. آدمی است.

« المومنیّن الّذین یعملون الّصالحات» - درك هدف زندگی «من عمل صالحًا من ذکِر اَو انثی و هو مومّن» - درك آینده ي خویش

«المومنیّن الّذین یعملون الّصالحات»- درك آینده ي خویش «من عمل صالحًا من ذکِر اَو انثی و هو مومّن» - درك هدف زندگی
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مطابق با فرمایش قرآن کریم، وعده ي احیا به حیات طیبه و اجر به احسن عمل، نصیب .................. است و این وعده ي تخلف ناپذیر الهی موید نیاز مطابق با فرمایش قرآن کریم، وعده ي احیا به حیات طیبه و اجر به احسن عمل، نصیب .................. است و این وعده ي تخلف ناپذیر الهی موید نیاز  مطابق با فرمایش قرآن کریم، وعده ي احیا به حیات طیبه و اجر به احسن عمل، نصیب .................. است و این وعده ي تخلف ناپذیر الهی مویّد نیاز  مطابق با فرمایش قرآن کریم، وعده ي احیا به حیات طیبه و اجر به احسن عمل، نصیب .................. است و این وعده ي تخلف ناپذیر الهی موید نیازّد نیازّ  د نیازّد نیاز 

 - درك هدف زندگی

- درك آینده ي خویش

www.alirezaafshar.org



در کالم مولی الموحدین علی(ع) دلبستگی به آخرت زمانی منع شده که شخص .................. باشد و تحقق واقعیت تلخ  ..................  بازتاب    50
..................  معرفی شده است.

فاقد ایمان - غفلت از توبه - ضعف ایمان و اراده فاقد عمل - تأخیر در توبه - آرزوهاي طوالنی

فاقد ایمان - تأخیر در توبه - آرزو هاي طوالنی فاقد عمل - غفلت از توبه - ضعف ایمان و اراده

« خروج گناهان از قلب» و « بازگشت لطف و آمرزش الهی به انسان توبه کار» به ترتیب مربوط به  ..................  و  ..................  است که مفهوم  51
نخست از دقت در پیام عبارت  .................. به دست می آید.

توبه و پاکی - حقیقت توبه -  «َفِانَّ اهللا یتوب علیه اّن اهللا غفوٌر رحیم»

حقیقت توبه - توبه و پاکی -  « َفِانَّ اهللا یتوب علیه اّن اهللا غفوٌر رحیم »

حقیقت توبه - توبه و پاکی -  «اّال من تاب و ءامن و عمل عمًال صالحًا فاولئک یبّدل اهللا سیئاتهم حسناٍت»

توبه و پاکی - حقیقت توبه -  « اّال من تاب و ءامن و عمل عمًال صالحًا فاولئک یبّدل اهللا سیئاتهم حسناٍت »

از دقت در پیام آیه ي شریفه ي  .................. مفهوم می گردد که میان آمرزش خواهی بندگان و غفران الهی فاصله اي وجود ندارد.  52

  «فمن تاب من بعد ظلمه اصلح فاّن اهللا یتوب علیه اّن اهللا غفوراً رحیما»  

 «و من یعمل سوًءا او یظلم نفسه ثّم یستغفر اهللا یجد اهللا غفوراً رحیما»   

 «قل ان کنتم تحّبون اهلو فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم و اهللا غفور رحیم»   

  «اّال من تاب و ءامن و عمل عمًال صالحًا فاولئک یبدّل اهللا سیئاتهم حسنات و کان اهللا غفوراً رحیما»

یکی از علت هاي آمدن پیامبران متعدد در طول تاریخ پر برکت رسالت «رشد تدریجی سطح فکر و اندیشه جوامع» بوده است، این مفهوم از دقت  53
در پیام کدام آیه استنباط می شود؟

 «لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیناِت َو أنَزلََنا َمَعُهم الِکتَاَب و المیَزاَن لَِیُقوَم النِّاس الِقسِط» 

ین اوتوا الِکتاَب إال ِمن بَعِد َما جاءُهم العِلُم»   «إنَّ الَّذین ِعنَد اّهللا االسالُم َوَما اخَتَلَف الذَّ

 «َوَما أرَسلنا ِمن َرُسوِل إال بِِلساِن َقومِه لَُیَبِیَن لَُهم َفُیِضلُّ اّهللا َمن َیشاُء َو َیهدي َمن َیشاُء» 

ُمُهم الِکتاِب َو الِحکَمِۀ»    «لََقد َمن اّهللا َعَلی المُوِمنیَن إذا بََعَث ِفیهم َرُسوًال ِمن أنُفسِهم َیتلوَعَلیهم آیاِتِه َو ُیزکیِهم َو ُیَعلِّ

گناهان بزرگ .................. انسان را از مسیر اخالص خارج می کنند که مصداق آن، .................. است که از گناهان .................. محسوب می شود.  54

به سرعت - دروغ - اجتماعی به تدریج - پذیرش ظلم - فردي به سرعت - دروغ - فردي به تدریج - پذیرش ظلم - اجتماعی

کدام گزینه رابطه ي میان هدایت ویژه ي انسان، هدف خلقت او و ویژگی ها و ارزش هاي وجودي اش را به درستی بیان می کند؟  55

هدایت ویژه ي انسان از طریق عقل بوده و هدف خلقتش را که تقرب به خداست، رقم زده است.

هدایت ویژه ي انسان از طریق پیامبران، سبب شده که دو ویژگی عقل و اختیار به او اعطا شود تا به هدف خلقتش دست یابد.

هدف خلقت انسان متناسب با دو ویژگی عقل و اختیار تعیین شده و زمینه ساز هدایت ویژه ي او گردیده است.

هدایت ویژه ي انسان متناسب با دو ویژگی عقل و اختیار بوده و این دو ویژگی متناسب با هدف خلقتش به وي اعطا شده است.

مفهوم آیۀ «ِانّا أنزلنا َعَلیَک الکتاَب للّناس بِالحقِّ َفمِن اْهَتدي َفِلَنْفِسه َو من َضلَّ َفأنّما َیِضلُّ َعَلیها» کدام است؟ (با تغییر)  56

هرکس با استفاده از عقل و اختیار خود، پیرو کتاب الهی باشد از گمراهی نجات پیدا می کند.

چون خداوند ابزار تفکر را به انسان داده، او باید در انتخاب راه زندگی و تصمیم گیري ها براساس عقل عمل کند.

چون هرکس مسئول هدایت یا ضاللت خود است، به همین منظور خداوند چشم و گوش و قلب را به انسان داده است.

مردم با عقل و علم خود می توانند دریابند که سعادت آنان در گرو پیروي از هدایت الهی است و خداوند وکیل هدایت آن ها است.

نْیا» با کدام مورد، مفهوم مشابهی دارد؟ آیۀ شریفۀ  «َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنََّما بَْغُیُکْم َعَلی َأنُْفِسُکْم َمَتاَع الَْحیاِة الدِّ  57

ْرَض َو َما بَْیَنُهَما بَاِطًال»  َماَء َو اْألَ ُهْم َضالًال بَعیداً»  َو َما َخَلْقَنا السَّ ْیطَپاُن َأْن ُیِضلَّ  «َو ُیِریُد الشَّ

 «َفَمِن اْهَتَدي َفِلَنفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَها»  «لََقْد َمنَّ اُهللا َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ بََعَث ِفیِهْم َرُسوًال ِمْن َأْنُفِسِهْم» 
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مردم با عقل و علم خود می توانند دریابند که سعادت آنان در گرو پیروي از هدایت الهی است و خداوند وکیل هدایت آن ها است.

ًاِطًالاِطًال»

ِسِهمفِسِهمُفِسِهْم» فنفْن والسوالُسوًال ِمْن َأ  ر

www.alirezaafshar.org



خداوند در  قرآن به حضرت نوح و سایر پیامبران (ع) چه سفارشی فرموده و این امر ناظر بر کدام هدایت است؟  58

ُق بَْیَن َأَحٍد ِمْنُهْم َو نَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن» - عمومی  ُق بَْیَن َأَحٍد ِمْنُهْم َو نَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن» - تشریعی  «َال نَُفرِّ  «َال نَُفرِّ

ِقوا ِفیِه» - عمومی  َن َو َال َتَتَفرَّ ِقوا ِفیِه» - تشریعی  «َأْن َأِقیُموا الدِّ َن َو َال َتَتَفرَّ  «َأْن َأِقیُموا الدِّ

چرا باید به همۀ پیامبران الهی ایمان داشته باشیم و منشأ ویژگی عصمت در آن ها چیست؟  59

ُق بیَن أَحد منهم – برتري در ایمان و تقوي ُق بَیَن أحد منهم – امدادهاي غیبی الهی َال نُفرِّ  ال نُفرِّ

 َو ما أرسلنا ِمن َرسول إّال بِِلساِن قومِه لُِیبیَّن لَُهم – امدادهاي غیبی الهی و ما أرَسلنا ِمن َرسول أالَّ بِلساِن َقوِمِه لُِیبّین لَُهم – برتري در ایمان و تقوي

پاداش الهی براي کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و سپس نیکوکار شود، کدام است؟  60

َئاِتِهم َحَسناٍت»  ُل اُهللا َسیِّ  «َفإنَّ اهللا َیتوُب َعَلیه»  «َکاَن اُهللا َغفوراً رحیمًا»  «َیِجِد اهللا َغُفوراً َرحِیمًا»  «ُیَبدِّ

61  These days, women are not  .................. to stay at home. They can go to universities and find their
own jobs.

requested searched required expected

62  The examination is going to be .................. at 10.30. Try not to come late. 

made performed occurred held

63  The government should encourage people to have .................. with each other in using things
again and again.

huntings competitions observations fightings

64  You must be very  .................. when you study a new language.

patient efficient implicit complex

65  Companies that  .................. to take advantage of the new technology will go out of business.

earn exist force fail

66  Maintaining class  .................. is the first and the most important quality a teacher should hold.

discipline practice development environment

67  Regular exercise and a relaxed lifestyle help to increase the life expectancy  .................. smoking
and mental stress shorten the life expectancy.

because as whether whereas

68  All those who are  .................. involved will be informed of the decision.

immediately comfortably uselessly smoothly

69  As a temporary  .................. , the road will have to be closed.

struggle research feeling measure

70  I couldn't stay at their flat - I'd feel as if I was  .................. myself on them.

forcing permitting awarding measuring

71  The physical pain is the actual raw sensation of pain in the body .................. the psychological pain
is the stress and anxiety that is produced.

as whereas since whether or not
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69  As a temporary  .................. , the road will have to be closed.69  As a temporary  .................. , the road will have to be closed.69  As a temporary  .................. , the road will have to be closed.

struggle

70  I couldn't stay at their flat - I'd feel as if I was  .................. myself on them.70  I couldn't stay at their flat - I'd feel as if I was  .................. myself on them.70  I couldn't stay at their flat - I'd feel as if I was  .................. myself on them.

forcing

71  The physical pain is the actual raw sensation of pain in the body .................. the psychological pain71  The physical pain is the actual raw sensation of pain in the body .................. the psychological pain71  The physical pain is the actual raw sensation of pain in the body .................. the psychological pain
is the stress and anxiety that is produced.

as
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72  The Olympic Games are held every four years in a country and they are open to athletes of all
nations. This means that  .................. .

the Olympic Games are held in all countries

athletes have to compete with each other in the open air

the games aren't thought to be an organized competition

athletes from different countries can take part in the Games

73  It is impossible for an elephant .................. faster than a horse.

to go  go goes going

74  Scientists  .................. for months to discover the mysteries of Neptune but remained confused.

valued labored performed affected

75  The new version of the vehicle, bigger in size and heavier in weight, has turned out to be popular
and is experiencing sales going beyond ..................

expressions expectations conditions comparisons

76  The book you looking for is not .................. in the list of the books in the library.

realized explained measured included

77  Carlos had lots of free time and read a lot of books and magazines .................. he was in London.

because while during since

78  Most students coming from various countries to Urbana Champaign to continue their education
prefer to live at university campus   .................. students from Illinois wish to have their own
apartments off campus.

although however whereas in spite of 

79  After many years of   .................. with their neighboring country, they have suddenly decided to
stop all that.

construction income labor trade

80  I think the Johnsons should   .................. their child more: he is always getting into trouble at
school.

doscipline overcome emphasize enhance
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گزینه 2 هم نادرست نیست هر چند که گزینه 1و2 هر دو مفهوم و پیامد سخن را دربر دارند و هیچیک معنی یا بازگردانی درستی را به دست نداده اند.  1
متوسط

منِکر=مخالف  2
منسوب=نسبت دادن/منصوب=قرار داده شده

متوسط
مقصود سوال و گزینه ي مورد نظر مراتب دشوار عرفان است.  3

سخت
 4

سخت
مدام ایهام دارد 1- شراب خواري   2- پیوسته  5

سخت
 6
متوسط

 7
متوسط

: رهایی از زندان جسم و ماّدیات و بازگشت عارف به عالم معنا مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینه ي   8
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

: گله از تنهایی گزینه ي 

: گله از دشمنی روزگار گزینه ي 

: بی کرانگی عشق/ رهایی از عشق ناممکن است. گزینه ي 
سخت

»، ترك وابستگی هاي دنیا و شهادت در راه معشوق حقیقی است. مضمون مشترك عبارت صورت سؤال و گزینه ي «  9
سخت

در گزینه هاي  و  و  به این مضمون مشترك ابوالقاسم قشیري در حق حالج اشاره دارد که: اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد...   10
متوسط

واژه ها:  11
ـِ / آن/ ـِ / ملی/ـــ ـِ / مردم شناسی/ و/ عبارت /است /از /علم/ به/ آداب/ و/ رسوم/ و/ افسانه ها/ي /یک /قوم/ و/ خصایص/ـــ ـِ /عوام /یا/ توده شناسی/ شاخه اي/ است/ از/ علم/ـــ دانش/ـــ

قوم/ را /آشکار/ می سازد.
تکواژها:

ـِ /مردم /شناس/ي/ و /عبارت/ است /    / از/ علم /به /آداب /و/ رسوم /و/ ـِ / عوام/ یا/ توده/ شناس/ي/ شاخ / ه/ اي (یاي نکره و صامت میانجی) /است/   /از/ علم / ــ ـِ ش/ــ دان /ــ

ـَ د ( تکواژ) ـِ / آن/ قوم/ را /آشکار/ می/ ساز/ـــ ـِ / ملت (ملۀ)/ ي /ــ افسانه /ها/ي /یک/ قوم/ و/ خصایص/ ــ
سخت

از نگاه کتاب درسی شما، «گماردن» براي این نوشته، «تعبیري نامناسب» دانسته شده و پُر بیراه نبوده، زیرا که «ُگماردن و ُگماریدن»، کسی را به شغلی منصوب  12
کردن است و از نظر بار عاطفی و معنایی که حاصل کاربرد واژه، میان سخنوران و دیگر مردمان بوده است، بیش تر براي زیردستان و چاکران بر زبان روان گردیده نه براي سروران؛ و خالصه این 

که این فعل واژه، در خور شخص شخیص خلیفه نبوده است؛ براي نمونه در سلجوقنامه ي ظهیري آمده: «... سلطان در شهري والی [اي] از بندگان خویش بگمارد.»
متوسط

ـِ / ـِ / ساختمان / را / در / ذهن / ــ ـِ / زمین / و / تناسب / ـ واژه ها: گزارشگر/ ماننِد/ مهندسی / است/ که / می خواهد / بنایی / را/ بسازد / ابتدا / وضع/ ــ  13
خود / مجسم / می کند / سپس / به / طرح ریزي / می پردازد/ 28 واژه

ـِ / خود ـِ / ساخت/مان / را / در / ذهن / ــ ـِ / زمین / و / تناسب / ـ ـَ د / ابتدا / وضع/ ــ ـَ د / بنا/یی / را/ ِبــ/ ساز/ ـ ـِ ش /گر/ مان/نِد/ مهندس/ ي / است/ ?/که / می خواه / ــ تکواژها:گزار/ــ
ـَ د/ 45 واژه ـَ د / سپس / به / طرح /ریز/ي / می/ پرداز/ــ / مجسم / می/ کن/ـ

سخت
درون مایه ي داستان  «سووشون» ، ظلم ستیزي است.  14

متوسط
نویسنده ي مورد نظر، «لئون تولستوي» است. توجه داشته باشید که آثار آورده شده در گزینه هاي (1) و (3) نیز از او هستند اما هدف ما درون مایه ي این اثر  15

بوده است.
متوسط

اسفندیار معتقد است که جان مردم ایران زمین از سلطنت ایران زمین ارزشمندتر است.  16
سخت

 17
سخت

 18
سخت
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نویسنده ي مورد نظر، «لئون تولستوي» است. توجه داشته باشید که آثار آورده شده در گزینه هاي (1) و (3) نیز از او هستند اما هدف ما درون مایه ي این اثر
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 19
متوسط

تکواژهاي گزاره عبارتند از: به / پوي / ا / ي / و / رس / ا / ي / نقش نما / کاینات / بست / ه / گی / نقش نما / ابد / ي / دار / د.  20
متوسط

«َوَعَدْت» ماضی للغائبه و معادل مضارع آن «َتِعُد» است. نکته: حرف عله ي مثال واوي در مضارِع معلوم حذف می شود.  21
متوسط

22  َیَدُعوَن ← َوَدَع ← َیَدُع ← للغاِئبیَن ← َیَدُعوَن این فعل نباید با َیدُعوَن (َدعا- َیدُعو) که ناقص از ریشه َدَعَو است اشتباه شود و راه رفع اشتباه توجه به حرکت
«د» است که در مثال واوي «َد» مفتوح است در ناقص واوي «د» ساکن است.

متوسط
زیرا انُتّن جمع مؤنث مخاطب است در صورتی که فعل آن َیخَشیَن و جمع مؤنث غائب است و مطابقت ندارند.  23

سخت
َتتلیَن فعل مضارع ناقص در صیغه ي مفرد مؤنث مخاطب است و در اصل تتلویَن بوده که در آن اعالل به حذف صورت گرفته است.  24

سخت
زیرا مضارع ناقصی که به علّه ختم شود با حذف حرف علّه مجزوم می شود لَم + َتمِشی ← لَم َتمِش  25

سخت

زیرا َهیَّأ = الم الفعل آن = همزه است و همزه با الف فرق دارد در گزینه  َتَلت صیغه مفرد مؤنث غائب از َتال می باشد در گزینه  َیرضیا از ریشه «رضی» و در  26

گزینه  َیشفی از ریشه «شفی» می باشد.
سخت

 27

 «أنتّن تهدین»

مجزوم

  «تهدین» («ن» در صیغه هاي  و  هنگام جزم حذف نمی شود.)
سخت

 28
زیرا ِخفِت صیغه مفرد مؤنث مخاطب است و مضارع معادل آن «َتخافین» است که در هنگام جزم نونش حذف می شود. لَم َتخاِفی

سخت
بررسی  سایر گزینه ها:  29

: «یسأُل» اصًال فعل معتل نیست. پس أجوف نیز قطعًا نیست. گزینه ي 

 ( : مانند گزینه ( گزینه ي 

: «یسأُل» اصًال فعل معتل و أجوف نیست بلکه مهموزاست. / «تخف» از ریشه «خوف» است پس أجوف است. گزینه ي 
سخت

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  30

»: «أنُتنَّ» ضمیر جمع مؤنث مخاطب است و فعل مناسب براي آن «َتَخفَْن» می باشد.  گزینه ي «
شکل صحیح «انُتنَّ َتَخفَن» است با ضمیر أنِت «تخافین» است.

»: «لم َتخافی» صحیح است. گزینه ي «
شکل صحیح «لم َتخافی» است.

»: فعل «تعیش» جواب شرط و مجزوم است، بنابراین به صورت «َتِعْش» صحیح است.  گزینه ي «
شکل صحیح «َتِعش» است زیرا جواب شرط مجزوم می شود.

متوسط
چون کلمه   «الصّیادان»  مثناي مذکر است، فعل   «َقَضوا»  هم باید به صورت مثناي مذکر به کار رود (  َقَضَیا ).  31

بررسی موارد در سایر گزینه ها

»: در فعل  «َیمشوَن» حرف علّه  «یاء» حذف شده است. گزینه «

»:  «َدَعوت» حرف علّه یعنی  «واو»اعالل و تغییري پیدا نکرده است. گزینه «

»: در فعل  «تتلون» حرف علّه یعنی  «واو» حذف شده است. گزینه «
متوسط

در فعل مضارع «أکون» پس از مجزوم شدن توسط «لم» التقاي ساکنین (برخورد دو ساکن) ایجاد می شود و باید حرف عله آن حذف گردد (لَم أُکن).  32
متوسط

) ال َتخَشی ال َتخَش فعل ناقص و اجوف عالمت جزمش حذف حرف علّه است در صیغه هاي (  33
که در این گزینه فعل َتخَشی که فعل ناقص است حرف علّه حذف شده است.

متوسط
زیرا در «هؤالء والدات» هؤالِء مبتدا و خبرش «والداٌت» جمع مؤنث است.  جملۀ «ترَضیَن» بصورت مخاطب است که باید بصورت غائب یعنی «َیْرَضیَْن» بیاید.  34

«هؤالء والداٌت َیْرَضیَْن  .................. » می  باشد.
سخت

افعال ال ترِم در گزینۀ  و یهِد در گزینۀ  و یدُع در گزینۀ  مجزوم خود را با حذف حرف عله نشان داده است ولی در گزینۀ  تزْل عالمت سکون خود را  35
ساکن ــْـ نشان داده است.

متوسط

23
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ن).م أکن).م أکن). م أکدر فعل مضارع «أکون» پس از مجزوم شدن توسط «لم» التقاي ساکنین (برخورد دو ساکن) ایجاد می شود و باید حرف عله آن حذف گردد (لم أکدر فعل مضارع «أکون» پس از مجزوم شدن توسط «لم» التقاي ساکنین (برخورد دو ساکن) ایجاد می شود و باید حرف عله آن حذف گردد (ل

خشی ال تخشی ال تخَش

نینیَْن» بیاید. یضیَض َ» بصورت مخاطب است که باید بصورت غائب یعنی «َیر» بصورت مخاطب است که باید بصورت غائب یعنی «یر» بصورت مخاطب است که باید بصورت غائب یعنی «یْر

 در گزینۀ  مجزوم خود را با حذف حرف عله نشان داده است ولی در گزینۀ  تزل3 در گزینۀ  مجزوم خود را با حذف حرف عله نشان داده است ولی در گزینۀ  تزل در گزینۀ  مجزوم خود را با حذف حرف عله نشان داده است ولی در گزینۀ  تزْل عالمت سکون خود را
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زیرا اعراب رفع روي حرف علّه، در آخر فعل مضارع ظاهر نمی شود.  36
«ال یُْرجی»

سخت
«لِیُدم» معتّل اجوف و مضارع مجزوم است و حرف علّه (واو) در آن به خاطر قرار گرفتن  ساکن در کنار هم حذف شده است. / «حتّی یزوَل» معتل اجوف و  37

مضارع منصوب است. بنابراین حرف علّه (واو) حذف نمی شود.
نکتۀ مهم درسی

در مضارع مجزوم اجوف اگر «حرف علّه الفف + حرف ساکن» یا «حرف علّه واو + حرف ساکن» یا «حرف علّه یاء + حرف ساکن» بیاید، باید حرف علّه را به خاطر «ِالتقاء ساکنیِن =  ساکن در کنار
هم» حذف کنیم.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: «لَن َینَْه» نادرست است، چون «لَن» حرف ناصب است نه جازم، بنابراین «لَن َینَهی» درست است. گزینۀ «

»: «َتنهوَن» نادرست است و صحیح آن «َتنهیَن» است، زیرا «تنهی» ناقص یائی است. گزینۀ «

»: «َنِسیا» نادرست و صحیح آن «َنِسیتا» است، چون به مثناي مؤنث (فاطمۀ و زینب) برمی گردد. گزینۀ«
متوسط

: لم َتُکن  (ك و ن)              َتنُْج  (ن ج و) گزینۀ   38

: َیَر  (َر أ ي) گزینۀ 

: تُرد  (ر و د)                    ِامْش  (م ش ي) گزینۀ 

ولی در گزینۀ  الجا  (ل ج أ) حرف همزه جزء حروف عله نیست.
متوسط

در گزینۀ  «اقضی» معتل ناقص، در گزینۀ  «تدعو» معتل ناقص و در گزینۀ  «یفوز» معتل اجوف است.  39

در گزینۀ  «یحّر»  فعل صحیح و مضاعف است و حرف عله ندارد.
متوسط

«تلوِتها» از ریشۀ «َتَلَو» و ناقص است.  40

، همگی فعل مثال هستند. ، «یُِعَد» در گزینۀ  و «َیدُعون» (از ریشۀ َوَدَع) در گزینۀ  «َیَئَس» در گزینۀ 
سخت

زیرادروغ، ظلم پذیري، غیبت و رباخواري به ترتیب از گناهان فردي، اجتماعی، فردي و  اجتماعی می باشد و راه اصالح و معالجه جامعه از این بیماري ها انجام  41
وظیفه ي امر به معروف ونهی از منکر است.

متوسط
عبارت شریفه ي  لئّال یکون للّناس علی اهللا حجۀ بعد الّرسل   اشاره به اتمام حجت بر انسان ها به تبع برخورداري از هدایت تشریعی با ارسال رسوالن و به اقتضاي  42

عزت و حکمت الهی دارد.
 رسًال مبشریَن و منذرین ئّال یکون للّناس علی اهللا حجۀ بعد الّرسل و کاناهللا عزیزاً حکیما آیه

رسوالنی [را فرستاد که] بشارت دهنده و انذار کننده باشند. تا بعد از آمدن پیامبران، براي مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلیترجمه
نباشد و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.

خداوند با ارسال پیامبرانی بشارت و انذار دهنده براي هدایت مردم حجت را بر مردم تمام می کند و راه بهانه گیري را از آنان سلبمفهوم
می کند.

هدایت انسان با ارسال پیامبران بیانگر هدایت شریعی (خاص انسان) است.

سخت
 43
متوسط

گناه آلودگی است و توبه ، پاك شدن از آلودگی است.توبه گناهان را از قلب خارج می کند آن را شست و شو می دهد. این عمل را "پیرایش" یا "تخلیه" می  44
گویند.

رسول خدا می فرماید:"التّائب ِمن الّذنب کمن ال ذنب له"  ،کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناه نکرده است.
متوسط

آیه ي شریفه ي الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي بیانگرتناسب خلقت و هدایت است و سایر گزینه ها بیانگر هدایت ویژه ي انسان است.  45
سخت

آیه ي فمن اهتدي فلنفسه و من ضل فانها یّضل علیها و ما انت علیهم بوکیل بیانگر اختیار انسان در پذیرش هدایت الهی است.  46
سخت

درك هدف زندگی در قالب سوال چرا زیستن ؟ و کشف راه زندگی ، چگونه زیستن مطرح می شود . آیه ي شریفه ي "ان هذا القرآن یهدي للتی هی اقوم "  بیانگر  47
کشف راه درست زندگی است.

متوسط
الزمه ي درك حجت ظاهري ، کارآمدي و سالمت حجت باطنی است که آیه ي فوق مبین آن است.  48

سخت
خداوند در آیه ي  سوره ي نحل می فرماید: «هرکس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد: ( من عمل صالحًا من ذکٍر َاو انثی و هو مؤمٌن )  قطعًا او را با زندگی  49

پاکیزه اي حیات بخشیم و مسلمًا به آنان، بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد.» این آیه به نیاز به درك آینده ي خویش اشاره دارد. 
سخت
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بیانگر اختیار انسان در پذیرش هدایت الهی است.

درك هدف زندگی در قالب سوال چرا زیستن ؟ و کشف راه زندگی ، چگونه زیستن مطرح می شود . آیه ي شریفه ي "ان هذا القرآن یهدي للتی هی اقوم " بیانگر

ٌو انثی و هو مؤمٌنو انثی و هو مؤمٌن )  قطعًا او را با زندگی ( من عمل صالحًا من ذکٍر َا
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امیر مؤمنان علی (ع) می فرمایند: «از کسانی مباش که بدون عمل، دل به آخرت بسته و به واسطه ي آرزوي طوالنی، توبه را به تأخیر انداخته است؛ درباره ي دنیا  50
زاهدانه سخن گوید، امّا همچون دنیادوستان عمل کند ... »

متوسط
خروج گناهان از قلب  توبه و پاکی   «إّال من تاب و آمن و عمل عمًال صالحًا... »    51

بازگشت لطف و آمرزش الهی به انسان توبه کار حقیقت توبه  «فان اهللا یتوب علیه»
متوسط

با توجه به آیه ي شریفه ي  « و من یعمل سوءاً ...»   مفهوم می گردد که میان استغفار بندگان و آمرزش الهی فاصله اي نیست.  52
متوسط

رشد تدریجی سطح فکر و اندیشه جوامع یکی از دالیل آمدن پیامبران متعدد است که در آیه ي شریفه ي «وما ارسلنا ِمْن رسول ِاّال بلسان قومه ...» آمده است. (درس  53

 سال سوم)
متوسط

گناهان بزرگ به سرعت انسان را از مسیر اخالص خارج می کند. ظلم پذیري و دروغ هر دو از گناهان بزرگ می باشند که دروغ، فردي بوده و پذیرش ظلم،  54
اجتماعی است.

متوسط
«ویژگی هایی که خداوند در وجود انسان قرارداده است، متناسب با هدف خلقت او که تقرب به خداوند است، می باشد. یعنی هدف خلقت انسان که تقرب به  55

خداست، سبب شده که از دو ویژگی عقل و اختیار برخوردار باشد و برخورداري از دو ویژگی عقل و اختیار سبب شده که هدایت ویژه ي او از طریق پیامبران صورت گیرد.
سخت

 56
سخت

آیه صورت سؤال و آیه مورد نظر در گزینۀ  هر دو بیانگر نقش قوة اختیار است. که در آن انسان با انتخب راه گمراهی و عدم پیروي از دستوران پیامبران  57
(حجت ظاهر – هدایت تشریعی) به خودش ظلم می کند.

عبارت (انفسکم) در صورت سوال و عبارت (فلنفسه) در گزینۀ مورد نظر می تواند در تشخی این مشابهت راه گشا باشد.
تشریح گزینه هاي دیگر:

: بیانگر وجود شیطان به عنوان یکی از موانع رشد گزینۀ 

: بیانگر هدفمندي و حق بودن خلقت گزینۀ 

: بیانگر هدایت خاص انسان از طریق انبیا و امامان (هدایت تشریعی) گزینۀ 
سخت

براساس آیۀ  سورة مبارکه شوري، خداوند به پیامبران از جمله حضرت نوح سفارش می کند که در دین خداوند اختالف نکنند (نشان دهندة وحدت و عدم  58
تفرقۀ ادیان است.) هیچ پیامبري نیامده است مگر اینکه پیامبر قبلی را تصدیق کرده است. این امر ناظر بر هدایت خاص انسان به وسیلۀ انبیا (هدایت تشریعی) است.

سخت
با توجه به پیام آیۀ شریفۀ  «ال نفّرق بین احد …» هدایت شدة واقعی کسی است، که به همه پیامبران الهی ایمان داشته باشد و منشأ عصمت در پیامبران الهی،  59

برتري ایمان و تقواست.
متوسط

ُل اُهللا َسیَّئاِتِهم َحَسناٍت »، توبه همراه با ایمان و عمل صالح سبب می شود که سیئات فرد به نیکی مبّدل شود. بنابر آیۀ « ِاّال َمن تاَب َو آَمَن و َعِمَل َعَمًال صاِلحًا فأوَلئَک یَبدِّ  60
سخت

 61
معنی جمله: امروزه از زنان انتظار نمی رود که در خانه بمانند. آن ها می توانند به دانشگاه بروند و مشاغل خودشان را بیابند.

) انتظار داشتن ) الزم داشتن         ) تحقیق کردن         ) درخواست کردن        
متوسط

62  معنی جمله: امتحان قرار است در ساعت  برگزار شود. سعی کن دیر نیایی.

)  برگزار کردن  )  اتفاق افتادن                          )  اجرا کردن                        )  ساختن                            
متوسط

معنی جمله: دولت باید افراد را تشویق کند تا با یکدیگر در استفاده از چیزها بطور مکرر رقابت داشته باشند.  63

) مبارزه ) مشاهده                              ) رقابت                          ) شکار                      
سخت

 64
معنی جمله: وقتی زبان جدیدي را می خوانید باید بسیار با حوصله باشید. 

) پیچیده ) ضمنی - تلویحی               ) مؤثر               ) صبور- با حوصله                 
سخت

 65
معنی جمله: شرکت هایی که در بهره بردن از تکنولوژي جدید ناموفق هستند از بازار تجارت خارج خواهند شد.

) موفق نشدن ـ شکست خوردن ) مجبور کردن              ) وجود داشتن              ) کسب درآمد کردن             
متوسط

 66

معنی جمله: حفظ کردن نظم کالس اولین و مهمترین کیفیتی است که یک معلم باید داشته باشد.

) محیط زیست، محیط ) توسعه          ) تمرین           ) نظم          
سخت
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 67

ورزش منظم و زندگی آرام به افزایش طول عمر کمک میکند در حالی که استعمال دخانیات و استرس طول عمر را کاهش میدهد.

نکته گرامري: براي بیان تضاد از while , whereas استفاده میکنیم.
سخت

68  معنی جمله: همه کسانی که مستقیمًا درگیر ماجرا شدند از تصمیم با خبر خواهد شد.

) به آرامی ) بی استفاده       ) به راحتی       ) مستقیمًا      
سخت

به عنوان یک اقدام موقت ، جاده بسته خواهد شد.  69

) اقدام ) احساس       ) تحقیق         ) تالش، کوشش       
سخت

ترجمه جمله: «نمی توانستم در آپارتمانشان بمانم، احساس می کردم که انگار داشتم خودم را به آنها تحمیل می کردم.»  70

) اندازه گرفتن ) پاداش دادن         ) اجازه دادن             ) مجبور کردن، تحمیل کردن    
سخت

کلمه ربط whereas بیانگر تضاد مستقیم بین دو جمله است.  71
معنی جمله: درد جسمانی احساس واقعی در بدن می باشد در حالی که درد روانشناسی اضطراب و نگرانی است که ایجاد می شود.

سخت
72  (d) athletes from different countries can take part in the Games

متوسط
73  (a) to go

متوسط
ترجمه : «دانشمندان چندین ماه براي کشف رازهاي نپتون (به زحمت) کار کردند اما سر در گم باقی ماندند».  74

معنی گزینه ها:

)کار پر زحمت کردن )ارزش گذاري کردن                         

)تاثیر گذاشتن )انجام دادن، اجرا کردن                   
متوسط

ترجمه ي جمله: «نسخه ي جدید وسیله ي نقلیه، که در اندازه ي بزرگ تر و در وزن سنگین تر است، محبوب از آب درآمده و فروشی فراتر از انتظارات را تجربه  75
نمی کند».

) مقایسه ) شرط، وضعیت                     ) توقع، انتظار                     ) بیان، اصطالح                    
سخت

ترجمۀ جمله: «کتابی که شما در جستجویی آن هستید در فهرست کتاب هاي کتاب خانه گنجانده نشده است.»  76

) شامل شدن، گنجاندن ) اندازه گیري کردن                       ) توضیح دادن                     ) فهمیدن               
متوسط

وقتی کارلوس در لندن بود، زمان زیادي براي خواندن کتاب و مجله داشت.  77
از while  براي بیان هم زمانی نیز استفاده می کنیم.

متوسط
ترجمۀ جمله: «اکثر دانشجویانی که از کشورهاي مختلف براي ادامه دادن تحصیلشان به اربنا شمپین می  آیند، ترجیح می  دهند در محوطۀ دانشگاه زندگی کنند، در  78

حالی که دانشجویان اهل ایلینوي تمایل دارند آپارتمان  هاي (شخصی) خوِدشان را بیرون از محوطۀ (دانشگاه) داشته باشند.»
نکتۀ مهم درسی

"although" براي بیان مغایرت دور از انتظار به  کار می رود. "however" براي بیان مغایرت به  کار می رود، به عالمت گذاري آن توجه نمایید:

جمله ,However . جمله (

جمله ,however ؛ جمله (
even though," اسم مصدر یا عبارت اسمی قرار می  گیرد. قبل از ربط دهنده  هاي "despite" و "in spite of" براي بیان مغایرت صریح و آشکار به  کار می  رود و بعد از "Whereas" ربط دهندة

although, though, whereas, while" می  توان از کاما استفاده کرد. 
سخت

ترجمۀ جمله: «بعد از سال  هاي فراوان روابط تجاري با کشور همسایه، ناگهان آن  ها تصمیم گرفتند که به طور کامل آن را متوقف کنند.»  79

) ساخت و ساز

) درآمد

) کار

) تجارت، روابط تجاري
متوسط

فکر می کنم خانوادة جانسون باید وقت بیشتري براي تربیت فرزند خود اختصاص بدهند. او مرتبًا در مدرسه براي خود دردسر ایجاد می کند.  80

، و  براي انسان به کار نمی رود. ، ): گزینۀ  گزینۀ صحیح (
متوسط
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ترجمۀ جمله: «بعد از سال  هاي فراوان روابط تجاري با کشور همسایه، ناگهان آن  ها تصمیم گرفتند که به طور کامل آن را متوقف کنند.»

 در مدرسه براي خود دردسر ایجاد می کند.
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