
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام قدیم 23 اسفند

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

بیت: «آب چه دانست که او گوهر گوینده شود / خاك چه دانست که او غمزة غّمازه شود؟» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  1

وین روح بین که در تن آدم تنیده اند این لطف بین که با ِگل آدم سرشته اند           

گفت و گو جمله کلوخ است و یقین دل شکن استتا در این آب و گلی کار کلوخ اندازي است        

گر ز آب و ِگلم اي دوست، نَیم پاي به گلچون گه خدمت شه آید من می دانم               

از سِر کوي تو زان رو که عظیم افتاده استهمچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست          

تعداد ترکیب هاي وصفی و اضافی عبارت «کلمات آسمانی قرآن با صداي گرم خواننده همه جا طنین می افکند و به همه کس و همه چیز عظمت می   2
بخشید. این ندا گوش جان ها را نوازش می داد و گل هاي شادي و امید، در باغ خاطر کاروانیان، می  شکفت. »  به ترتیب کدام است؟ 

هفت – شش شش – هشت هفت – هشت شش – هفت

معنی واژه هاي«مینو»  و «اروند»  با توّجه به بیت«َفرورد ز مینو به جهان آمد و آورد          همراِه گل سرخ بسی فّره و اروند» ، چیست؟  3

بهشت - شکوه عدم - سبزه آسمان - شکوفه جنّت - نفحه

منظور و معناي این جمله درباره ي حالج «واقعات غرایب که خاّص او را بود.» چیست؟  4

اعمال حیرت آوري انجام می داد که مخصوص او بود. وقایع ویژه و شگفت آوري از اراده ي او صادر می شد.

به واقعیات شگفت آوري دست می یافت که عجیب بود. او مرد شگفتی آفرین بود که آنها را پنهان نگاه می داشت.

در مصراع «هر که شدت حلقه ي در زود برد حقه ي زد» مفهوم «زود برد حقه ي زر» درکدام گزینه آمده است؟  5

صندوق زر را تصاحب کند. بر همه ي چیزها تسلط پیدا کند. به همه چیز دسترسی پیدا کند. به نیکی به گنجینه زر دست یابد.

نوع دستوري «که»  در کدام گزینه با گزینه هاي دیگر متفاوت است؟ (سراسري 75)  6

 که گر فاش گردد شود روي زرد  چرا گوید آن چیز در خفیه مرد 

 که فردا قلم نیست بر بی زبان  زبان درکش اي مرد بسیار دان

 جوي مشک بهتر که یک توده گل  کم آواز هرگز نبینی خجل 

 که بیند که شمع از زبان سوخته است   از آن مرد دانا دهان دوخته است 

در بیت «در دهن الله باد ریخته و بیخته     بیخته مشک سیاه ریخته در ثمین»،  «مشک» در استعاره از چه چیزهایی هستند؟  7

سیاهی وسط الله، دانه هاي تگرگ قطره هاي باران، سیاهی الله سیاهی وسط الله، قطرة شبنم یا باران پرچم هاي الله، تخمدان الله

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده اند؟  8
«شاخ(شاخه) - اختالف (رفت و آمد)-  متواتر (بارها) - باري (خالصه)- َحبّه (دام) - سر (رئیس) - مطوقه (ِعقد) - طاعت (مطاوعت) - غافل وار (بی خبر)

- ورطه (گرداب)»

چهار سه دو یک

در گروه لغات زیرچند واژه نادرست معنی شده اند؟  9
تکّفل(عهده داري)- معونت(منع کردن)- مظاهرت(پشتیبانی)- سیادت(سروري)- گشادن(باز کردن)- عقده(گردنبند)- ملول(اندوهگین)-

اهمال(فروگذاشتن)- ماللت(درد)- رخصت(اطاعت)

چهار پنج سه دو

1

ه (دام) - سر (رئیس) - مطوقه (ِعقد) - طاعت (مطاوعت) - غافل وار (بی خبر)

چهار

ل(عهده داري)- معونت(منع کردن)- مظاهرت(پشتیبانی)- سیادت(سروري)- گشادن(باز کردن)- عقده(گردنبند)- ملول(اندوهگین)-

چهار
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در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟  10
راغ(دشت)- عرصه(میدان)- مخزن(گنج)- شاهد(محب)- روضه(زیبا رو)- خرام(گرازان)- متقارب(واگرا) - خطوه (قدم) - خامی (با تجربگی)

1235

پیام کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است ؟                   11
( سراسري -80 )

که گر فاش گردد شود روي زرد ؟ چرا گوید آن چیز در خفیه ، مرد

دهان جز به لؤلؤ نکردند باز صدف وار گوهر شناسان راز

اگر هوشمندي یک انداز و راست صد انداختی تیر و هر صد خطاست

ُجوي مشک بهتر که یک توده گل کم آواز هرگز نبینی خجل

12  کدام مفهوم از متن زیر دریافت می شود ؟
گران جانی بی ادبی می کرد . عزیزي او را مالمت نمود . او گفت : «چه کنم ؟ آب و گل را مرا چنین سرشته اند» گفت : «آب و گل نیکو سرشته اند اما لگد

کم خورده است !» 
( آزمایشی سنجش خرداد – 86 )

عدم تأثیر اراده ي انسان بر تربیت خلقت انسان ، همراه با تربیت است تربیت ، امري اکتسابی است نه ذاتی اساس خلقت ، تربیت است

مفهوم همه ي ابیات به جز بیت .................. ریشه هاي شکست آدمی را در اندیشه و کردار خود او جست و جو می کند .   13
( سراسري خارج از کشور – 85 )

چه کند بنده چو تقدیر خداوند این بود مهر روي تو نه در خورد من مسکین بود

هیچ شک نیست که هر چیز که بر ماست ز ماست آب خاشاك چو بر خاطر خود دید چه گفت

بیگانه نکرد آن چه دل خویش به من کرد از دوستی ام سوخت دل خویش به صد داغ

بدین حدیث که کردم خود اقتصار کنم همی چه گویم و خود کرده را چه چاره توان ؟ 

در عبارت «چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به معونت و مضاهرت ایشان از دست صیّاد بجستم . مرا نیز از عهده ي لوازم  14
ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید .» چند غلط امالیی هست ؟            

( سراسري ریاضی – 80 )

چهار سه دو یک

از عبارت«در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن ات که ماوراءالّطبیعه – که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان  15
می خواند – در کویر به چشم می توان دید» کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

مذهب، مردم را دعوت می کند به این که ماوراءالّطبیعه را باور کنند.

مهتاب کویر، دیگر نه بارش وحی، تابش الهام، که نوري بدلی بود.

باور داشتن یا نداشتن به ماوراءالّطبیعه از مباحث مهم فلسفه است.

تماشاي آن باغ پر از گل هاي رنگین شعر و خیال و پر از قدس و چهره هاي پراز ماوراء درونم را پر از خدا می کرد.

در عبارت زیر، به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟  16
«قرن چهارم و پنجم در زبان فارسی، دوره ي نثر ساده و نیمه ي دوم قرن پنجم، دوره ي تحّول نثر از ساده به فنّی، قرن ششم و هفتم دوره ي کمال نثر فنّی

است.»

75967786 ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی ترکیب وصفی -  ترکیب اضافی

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات تفاوت دارد؟  17

 ویران سراي دل را گاه عمارت آمد  خاك وجود ما را از آب دیده ِگل کن

 خویشتن را به زندگی دریاب  پیش از آن کت اجل کند در خواب

 پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی  خانه دل ما را از کرم عمارت کن

 چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت  دریاب دمی صحبت یاري که دگر بار
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www.alirezaafshar.org



کدام یک از ابیات زیر با هم قرابت مفهومی دارند؟  18
 نصیحت نگیرد مگر در خموش  الف)فراوان سخن باشد آگنده گوش

 بیش تر خلق جهان در سر گفتار شدند  ب) رشته ي عمر به مقراض(قیچی) دو لب قطع شود
 زبان آتیشم هست، لیکن در نمی گیرد  ج) میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس 

  از سبک مغزي زبان بازي به یک محفل مکن  د) شمع از آتش زبانی سر به جاي پا نهاد

ج، د ج، ب ب، د الف، د

در کدام بیت نقش تبعی یافت می شود؟  19

 اي نصیحت گو به ترك گوي گوي  حال چوگان، چون نمی دانی که چیست

 خطا نگر که دل امید در وفاي تو بست  تو خود وصال دگر بودي اي نسیم وصال

 خلیل، بیخ ارادت برید و من نبریدم  حریف، عهد مودت شکست و من نشکستم

 خویش را دیوانه  سازي و پري خوانی کنی  با پري رویان، به خلوت روي در روي آوري

در کدام گزینه «وابستۀ وابسته» وجود دارد؟  20

 بنهفته به ابر چهر دل بند  تا چشم بشر نبیندت روي

 داِد دِل مردم خردمند  زین بی خردان ِسفله بستان

 بنشین به یکی کبود اورند  از سر بکش آن سپید معجر

 بر وي بنواز ضربتی چند  اي مشت زمین بر آسمان شو

21  ما هو الصحیح عن الکلمۀ التی اشیر إلیها بخط  :
 هو افضل ِمّنی علمًا 

مفعول به حال مفعول مطلق تمییز

22   عّین إعراب المستثنی:     
« َهْل َجزاُء اْالِحساِن ِاّال اْالِحساُن اْالِحساُن؟»

معطوف مرفوع خبٌر لِمبتدا مرفوع مبتدا مرفوع مستثنی به اّالمرفوع

ـِ  (مظلومًا) فی : « َو َمن ُقِتُل مظلومًا فقد َجَعلنا لِولّیه سلطانًا »   َعیِّن االعراَب ل  23

صفت حال تمییز مفعول

24  َعیِّن الحال المفرد للفراغ: ُیَصلِّی الوالُِد فی المسجِد  ..................

 خاشعین خاشعًا خشوعًا َو ُهو خاشٌع

25  کم خطأ فی العبارة التالیۀ؟ 
 «ُکل َشْیٍء َیْرُخَص إذا ُکِثَر إّال األَدُب.»

اثنان ثالثۀ واحد أربعۀ

ـِ (قراَئًۀ) فی  26  َمیِّز االعراَب ل
  ِانَُّه َاْکَثُرالِرجاِل قراَئًۀ لِْلُقرآِن

 التمییز اسُم الّنواسخ خبر الّنواسخ المفعول فیه

27  عّین المستثنی مختلفًا فی اإلعراب:

  ال یحّب صدیقی األلوان العدیدة إّال الّلون األزرق.  ما کتب المعّلم سؤاالت اإلمتحان إّال ما کان فی الکتاب.

  لم یأت إلی استقبال المدیر إّال محّبوه.  ما نزل الّراکبون من السّیارة إال إثنین منهم.

28   عّین المستثنی منه محذوفًا:

  ال سبب فی نجاح اإلنسان إّال السعی.  ما کان هدف بعثۀ النبّی (ص) إّال التعلیم. 

قمُت بأداِء واجباتی إّال قراءة الدرس الثالث.   ال تفوزون فی حیاتکم إّال المجاهدین منکم. 
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 المفعول فیه

 ما کان فی الکتاب.

ارة إال إثنین منهم.

 التعلیم. 

 قراءة الدرس الثالث. 
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29  اعِرب ما اشیرالیها بخط. 
 ِامَتَألَ قلبی ایمانًا بعَد االطالع علی تضحیات المقاتلین.

فاعل و تقدیراً مرفوع - مفعول به و منصوب فاعل و تقدیراً مرفوع - تمییز و منصوب

مفعوٌل به اول و تقدیرا ًمنصوب - مفعول به دوم و منصوب مفعوٌل به و تقدیراً منصوب - تمییز و منصوب

30  َعّین الصحیح فی ُاسلوب االستثناء:

ما کتب لی الّزمالء رسالۀ حّتی اآلن إّال زمیالك! أّدي الّتلمیذ جمیع واجباته إّال الّدرسان األخیران!

شاهدت تالمیذ فی القریه ما کان لهم إّال معلًّما واحداً! ما حضر أفراد اُالسرة فی الّضیافه إّال ثالثۀ منهم!

31  َعّین المستثنی محصورًا:

  لم ُیناَد إنسان عند الَداء و الکدح أبداً إّال اُالّم!   تقول دّقات القلب لنا إّن الحیاة لیست شیئًا إّال دقائق و ثواٍن! 

  لَن َیجِرَي علی لسان المرء عادًة إّال ما َیُمّر فی قلبه!   ال ُیفید لشفاء مرض الجهالۀ دواء إّال ِعلمًا ُیصِلح األفکار! 

حیح فی ُاسلوب الحال:  عّین الصَّ  32

األطفال فی الربیع یلعبون فی البساتین فرحون!  سیهرُب األعداء من ساحات الحرب الثقافّیۀ خاسرین!  

صّور طالبو الفّن جبًال کبیراً علی الجدار حاذقًا!   قبَّلت اُالّم أوالدها مشفقًا علیهم!   

33   عّین ما لیس من ُاسلوب االستثناء:

 ال یقنص صیدا اّال المبادرون مع الفجر!   ما نال مناه اّال من ترك الحرص!   ال یغتنم قدر صفو الماء اّال الّظْمان!  ما أرجوه اّال تّتبع هذا المنهج!  

34  عّین «ما» محصورًا:

مک!   ال نحسب أعمالنا خیر األعمال اِّال ما ینفع عباد اهللا تعالی!  لن یبّدل شأنک فی الّنهایۀ إّال ما یسبِّب تقدَّ

 الخیرات لن ُتساعد الّناس فی أسوا الحاالت إّال ما یزّکی أنفسهم!  ال ُیوصلک الجهد إلی الفوز إّال ما ُیعمل باإلخالص! 

عّین صاحب الحال یختلف فی اإلعراب:  35

قطعت مسافۀ بعیدة لزیارة والدّي مفتخراً!  تعّلمت من الّدهر أن أعفو الّناس قادراً! 

یرشدنا معّلمنا إلی الّصراط المستقیم ُمشفقًا!  ساعدنی أصدقائی فی فهم الّدروس مسروراً!  

36   عیِّن ما لیس من ُاسلوب االستثناء:

 ال یقنص صیداً اّال المبادرون مع الفجر!  ما نال مناه اّال من ترك الحرص!   ال یغتنم قدر صفو الماء اّال الّظلمان!  ما أرجوه اّال تّتبع هذا المنهج! 

عیِّن المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ:   37
عّین المستثنی یختلف إعرابه عن الباقی:

نیا إّال الرجل المؤمن باّهللا! لم ُینفق علی المساکین فی الدُّ ال یفوز فی اآلخرة إّال من کان تقیًّا خائفًا من الخالق!

لن ُیداِفع عن الحقیقۀ إّال من تعّرف علیها و عرف قیمتها! ما وصفِت الطبیبۀ ُالختی المریضۀ إّال اإلبتعاد عن اإلضطراب!

38  عّین المستثنی مرفوعًا:

ین!   ال یتمّتع بالعقل مخلوق إّال اإلنسان!   ال َیفوز الّناس فی الحیاة الدنیا إّال المجدَّ

ر فی أداِء التکالیف أحٌد إّال صدیقی المریض!    ال ُیخرج المؤمنین من الّظلمات إلی الّنور إّال الرّب الکریم!  لم ُیقصِّ

39   َعّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: 
 َعّین المستثنی یختلُف إعرابه عن الباقی:

 لم ینجح فی اإلمتحان إّال من کان أکثر اجتهاداً!  لم َیدع المؤمن لقضاء حاجاته إّال اهللا تعالی! 

 لم یأِت إلی هذه الحفلۀ إّال بعض الطلبۀ!  لم ُیؤدِّ واجباته إّال الّذي کان نشیطًا فی أعماله! 

40  عیِّن الّصحیح فی ما تحته خّط:

ماوّیۀ إنزاًال علی األنبیاء!  یتوقَّف الصّیاد فی الغابۀ لحظٌۀ ثّم یسیُر!   نُّزلت الکتب السَّ

ُن المریض حالًۀ بحمد اهللا!   هل تساعدون الّضعفاء راضون عن عملکم؟!  قال الّطبیب یتحسَّ
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 اهللا تعالی! 

 فی أعماله! 

 بحمد اهللا! 

www.alirezaafshar.org



به اعتقاد خدا پرستان، درگیري مستمّر حق و باطل که از سپیده دم طلوع زندگی انسان و رقم خوردن تاریخ حیات او وجود داشته، سرانجامش بدان  41
جهت به پیروزي «حق» می انجامد که .................. است و .................. است.

یکی از نام هاي خداوند، حق - اداره ي جهان با حکمت باطل، رفتنی و شکست خوردنی - اداره ي جهان با حکمت

باطل، رفتنی و شکست خوردنی - حق بر باطل پیروز یکی از نام هاي خداوند، حق - حق بر باطل پیروز

42  بین گناه تا غفران و بخشایش، به ترتیب چه مراحلی باید طی شود و این مطلب از کدام آیه ي زیر مستفاد می گردد؟

َ یُتوُب َعَلیِه  بازگشت از گناه ـ جبران گناه با عمل صالح ـ  َفَمن َتاَب ِمن بَعِد ُظلِمِه َوَأصَلَح َفِإنَّ اهللاَّ

َ یُتوُب َعَلیِه  جبران گناه با عمل صالح ـ بازگشت از گناه ـ َفَمن َتاَب ِمن بَعِد ُظلِمِه َوَأصَلَح َفِإنَّ اهللاَّ

َ َغُفوًرا َرِحیًما َ یِجِد اهللاَّ طلب مغفرت از جانب خدا ـ انجام عمل صالح ـ َوَمن یعَمل ُسوًءا َأو یظِلم نَفَسُه ُثمَّ یسَتغِفِر اهللاَّ

َ َغُفوًرا َرِحیًما َ یِجِد اهللاَّ انجام عمل صالح ـ طلب مغفرت از جانب خدا ـ  َوَمن یعَمل ُسوًءا َأو یظِلم نَفَسُه ُثمَّ یسَتغِفِر اهللاَّ

کدام آیه از نظر مفهوم با بقیه متفاوت است؟  43

 و ما کان المؤمنون لینفروا کافۀ ...  ... لیستخلفنهم فی االرض  ... نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین ... یرثها عبادي الصالحون

44  .................. زنده کنندة تمدن اسالمی و بزرگترین نیروي محرکه براي پیمودن راه و گذر از سختی هاست.

ایمان خود باوري تقویت اتحاد ملی تقویت ایمان و اراده

در بینش اسالمی، .................. از عوامل  .................. بوده که طبق فرمایش امام علی(ع) امحاي آن با انجام مراحل  ..................  ممکن می گردد.  45

عادت به گناه - نسیان تنفر اولیه - ندامت و جبران حقوق توجیه گناه - نسیان تنفر اولیه - ندامت و ترك گناه

عادت به گناه - سقوط در وادي ضاللت - ندامت و ترك گناه توجیه گناه - سقوط در وادي ضاللت - ندامت و جبران حقوق

فطري بودن پیام اسالم ضرورت توجه به دستورالعمل مطرح شده در آیۀ شریفۀ .................. را در خصوص .................. بر ما آشکار می سازد.  46

«استعینوا باهللا و اصبروا اّن األرض هللا...» - ممانعت از گسترش مشکالت اخالقی و فرهنگی

 «ادع الی سبیل ربّک بالحکمۀ...» - پاسخ گویی به پرسش هاي حقیقت جویان

 «ادع الی سبیل ربّک بالحکمۀ...» - ممانعت از گسترش مشکالت اخالقی و فرهنگی

«استعینوا باهللا و اصبروا اّن األرض هللا...» - پاسخ گویی به پرسش هاي حقیقت جویان

«تربیت افراد مستعد و مشتاق فضیلت» و «گسترش سیره ي پیامبر (ص) و تربیت یاران براساس آن» و «بهره مند ساختن مسلمانان از معارف الهی  47
با تکیه بر علم الهی» به ترتیب از ثمرات حضور امامان معصوم (ع) در جهت تحقق کدام مورد بوده است؟

تربیت شخصیت هاي اسالمی - اقدام براي حفظ سخنان و سیره پیامبر (ص) - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو

تربیت شخصیت هاي اسالمی - تربیت شخصیت هاي اسالمی - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو

والیت معنوي - اقدام براي حفظ سخنان و سیره ي پیامبر (ص) - والیت معنوي

والیت معنوي - تربیت شخصیت هاي اسالمی - والیت معنوي

آن هنگام که «هدف بزرگ جامعه ي اسالمی» در قیاس با «توان و قابلیت هاي موجود»، بلند پروازي و امري غیرقابل  دسترس به حساب می آید، در  48
حقیقت .................. است که منتج از .................. می باشد.

تلقی ظاهري و سطحی  نگر از استعدادهاي ذاتی انسان - نفوذ و تأثیر فرهنگ بیگانه در متن زندگی مردم جامعه

تزلزل در ایمان و باور قلبی به توفیق و نصرت الهی - نفوذ و تأثیر فرهنگ بیگانه در متن زندگی مردم جامعه

تلقی ظاهري و سطحی نگر از استعدادهاي ذاتی انسان - عدم بصیرت به آموزه هاي بیدارکننده و حیات بخش اسالم

تزلزل در ایمان و باور قلبی به توفیق و نصرت الهی - عدم بصیرت به آموزه هاي بیدارکننده و حیات بخش اسالم

ایجاد خودباوري در یاران اندك خود از جمله اقدامات رسول گرامی اسالم (ص) در حوزة .................. بوده که برنامه ریزي براي گسترش توحید  49
در تمام دنیا، از نتایج این اقدام ..................

تقویت توانایی هاي فردي - نبوده است. تقویت بنیان هاي جامعه - نبوده است.    

تقویت بنیان هاي جامعه - بوده است. تقویت توانایی هاي فردي - بوده است.  
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ایجاد خودباوري در یاران اندك خود از جمله اقدامات رسول گرامی اسالم (ص) در حوزة .................. بوده که برنامه ریزي براي گسترش توحید  

تقویت توانایی هاي فردي - نبوده است.

تقویت بنیان هاي جامعه - بوده است.
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اگر بخواهیم از محضر امامان شیعه (ع)، عامل سلب شایستگی نعمت اعطایی خداوند به انسان و فلسفه یا غیبت امام عصر (عج) را جویا شویم، به  50
ترتیب .................. و .................. را به  عنوان عوامل این مهم خواهیم شنید و خواهیم یافت که تداوم غیبت معلول .................. است.

ارتکاب گناه - ستمگري انسان ها بقاي عوامل غیبت و عدم آمادگی مردم براي ظهور امام منتظر

عدم آمادگی براي ظهور - قدرناشناسی مردم بقاي عوامل غیبت و عدم آمادگی مردم براي ظهور امام منتظر

ارتکاب گناه - ناسپاسی مردم - اراده ي تخلف ناپذیر خداوند براي زمان غیبت

عدم آمادگی براي ظهور - زیاده روي در گناه - اراده ي تخلف ناپذیر خداوند براي زمان غیبت

«ظهور فرقه هاي گوناگون در جهان اسالم»، «افزایش زمینه فعالیت شیعیان» و «تربیت انسان هاي فرهیخته و داراي بینش عمیق»، به ترتیب مربوط  51
به دوران امامت .................. ، .................. و .................. می باشد.

امام صادق (ع) - امام رضا (ع) - امام سجاد (ع) امام باقر (ع) - امام رضا (ع) - امام سجاد (ع)

امام باقر (ع) - امام صادق (ع) - امام باقر (ع) امام صادق (ع) - امام صادق (ع) - امام باقر (ع)

محروم شدن انسان ها از وجود حجت در میانشان به واسطه ي زیاده روي در گناه، چه مفهومی را به ما می آموزد؟  52

اقوام و ملت ها در پی تغییر فردي اوضاع و شرایطشان تغییر نخواهند کرد.

مبارزه با بی عدالتی حتی به صورت فردي، خود راهگشاي عدالت اجتماعی آن جامعه است.

گسترش عدالت دریک جامعه بستگی به خواست الاقل گروهی محدود از آن جامعه دارد.

تغییر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سنت هاي خاص خود را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

ُروا َما بَِأنُْفِسِهْم» کدام مفهوم به دست می آید؟ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغیِّ با توجه به آیه ي شریفه ي: «ِإنَّ اَهللا َال ُیَغیِّ  53

حضور امام عصر (عج)، نیازمند تحول افراد جامعه است. ظهور امام عصر (عج)، نیازمند تحول افراد جامعه است.

ظهور امام عصر (عج)، نیازمند تغییر سنت هاي بشري در جامعه است. حضور امام عصر (عج)، نیازمند تغییر سنت هاي بشري در جامعه است.

با توجه به اینکه قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح (ع)  سال قوم خود را به توحید دعوت می کرد، از این خبر چه نتیجه اي می توان  54
گرفت؟

رهبري و امامت حضرت مهدي (عج) در عصر غیبت ادامه دارد. بخش اصلی رهبري امام عصر (عج) مربوط به والیت معنوي است.

عمر طوالنی امام عصر (عج) امري غیرعادي است. عمر طوالنی امام عصر (عج) امري غیرعادي نیست.

950

با توجه به پیام امام خمینی (ره) دشمنان تا چه حّدي استقالل و آزادي ما را تحمل می کنند؟  55

با شنیدن سخن حق دلشان نرم می شو و پذیراي حق و عدالت می باشند.

مرزي جزء عدول از همه هویت ها و ارزش هاي معنوي و الهی مان نمی شناسند.

تا بتوانیم معقول و خردمندانه از دین الهی دفاع کنیم و پاسخگوي آن ها باشیم.

زمانی که خودباوري سبب شود که براي اصالح جهان و آزادي ستم دیدگان قیام کنیم.

َمن َدَخَل ِحصنی آِمَن ِمن عذابی...»  باید به پیام کدام آیه، عمل نمود و چرا این حدیث به «سلسلۀ براي تحقق شرط حدیث:  «کلمۀ ال ِالَه االَّ اَهللا ِحصنی َفَ  56
الذهب» مشهور شده است.

ُسوَل...»  - توالی اسامی امامان َ َوَأِطیُعوا الرَّ  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ

ُسوَل...»  - اهمیت والیت امامان َ َوَأِطیُعوا الرَّ  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ

َرُکْم َتْطِهیًرا»  - توالی اسامی امامان ْجَس َأْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ  «ِإنََّما ُیِریُد اهللاَّ

َرُکْم َتْطِهیًرا»  - اهمیت والیت امامان ْجَس َأْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ  «ِإنََّما ُیِریُد اهللاَّ

استفاده از روش هاي درست تبلیغ که در قرآن کریم نیز بدان ها اشاره شده است، نیازمند چیست؟  57

مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر تالش براي کسب آگاهی دقیق از تمدن اسالمی و تمدن جدید

تقویت عقل و خرد و تأمل خردمندانه در اسالم بهره گیري از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام حق
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مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

تقویت عقل و خرد و تأمل خردمندانه در اسالم
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انتظار موعود چه ثمراتی براي جامعۀ منتظر پیش از ظهور منجی خواهد داشت؟  58

نابودي کفر و شرك - حرکت در مسیر حکومت واحد و عادالنۀ جهانی نابودي کفر و شرك - تمرین براي عدالت جهانی و رسیدن به آن

مقاومت در مقابل طاغوت - حرکت در مسیر حکومت واحد و عادالنۀ جهان مقاومت در مقابل طاغوت - تمرین براي عدالت جهانی و رسیدن به آن

با توجه به عبارت قرآنی  «ِإنَّ اَألرَض ِهللا ُیِرُثَها َمن َیَشاُء من ِعباِدِه...» عاقبت نیک از آن چه کسانی است و این عاقبت در چه صورتی به انسان می رسد؟  59

محسنین - «اسَتِعیُنوا باِهللا و اصِبُروا» متقین -  «اسَتِعیُنوا باِهللا و اصِبُروا»  محسنین - «َو َمن َیَتولَّ اَهللا و َرُسولَُه» متقین - «َو َمن َیَتولَّ اَهللا و َرُسولَُه» 

چرا امام زمان (عج) را غایب نامیده اند و این غیبت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟  60

مردم عادي امام را نمی بینند - جامعۀ انسانی شایستگی بهره مندي از حجت الهی را پیدا کند.

ایشان در میان مردم حضور ندارد - جامعۀ انسانی شایستگی بهره مندي از حجت الهی را پیدا کند.

مردم عادي امام را نمی بینند - وعده هاي الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت را ببیند.

ایشان در میان مردم حضور ندارد - وعده هاي الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت را ببیند.

61  Someone whose job is to connect or repair wires or equipment is called a/an .................. .

pioneer researcher electrician discoverer

62  Please turn down the radio  .................. disturb anybody.

so as not to for you not to so that not to in order to not

63  We cannot understand him at all. He has changed ..................

intentionally universally privately considerably

64  Maps are drawings of our world , they are rather like the views of the world which .................. see
from their spacecraft.

laborers employers consumers astronauts

65  Many people consider politics  .................. to their daily lives.

mental serious aware irrelevant

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

discipline practice development environment

67  Many people nowadays have jobs that are  .................. to their university degrees.

unusual irrelevant inactive undeveloped

68  The speaker emphasized that much of South Africa's importance lay in its  .................. wealth.

possibility voyager mineral international

69  You have to dress now  .................. be late for the party.

to so as to not in order not to so that

70  The village was a scene of immense peace and quiet, far .................. from the tensions of city life.

bothered removed stretched survived

71  Mr. Alavi is interested in Asian countries, so he went on a long journey of .................. into China.

prediction destination exploration communication

72  Her early work is  .................. in her book, "A Study of Children's Minds"

exemplified continued embarrassed industrialized
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70  The village was a scene of immense peace and quiet, far .................. from the tensions of city life.70  The village was a scene of immense peace and quiet, far .................. from the tensions of city life.70  The village was a scene of immense peace and quiet, far .................. from the tensions of city life.

bothered

71  Mr. Alavi is interested in Asian countries, so he went on a long journey of .................. into China.71  Mr. Alavi is interested in Asian countries, so he went on a long journey of .................. into China.71  Mr. Alavi is interested in Asian countries, so he went on a long journey of .................. into China.

prediction

72  Her early work is  .................. in her book, "A Study of Children's Minds"72  Her early work is  .................. in her book, "A Study of Children's Minds"72  Her early work is  .................. in her book, "A Study of Children's Minds"

exemplified
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73  Please, complete the .................. parts of this application form and give it to the information desk.

appropriate repetitive efficient straight

74  We had  .................. about  visitors, but the actual number was much higher.

launched explored estimated construct

300

75  I hope a little bit of sleep would  .................. some of the confusion from my mind.

remove destroy stick in pick up

76  The ancient Greeks believed that music was an effective tool to  .................. the mind.

discipline support respect estimate

77  We decide to encourage my young sister to continue her higher education in her .................. field
of study.

industrial relevant unwilling extreme

78  Early man had always been  .................. trying to fly; that is why he tried so many different and
primitive means.

flexibly willingly irrelevantly artificially

79  The famous lecturer put on a beautiful dress in order that she  .................. impress the audience.

can will may could

80  Some parts of the world get an abundance of rain, ............. others get little or none.

as while whether because
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مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  به ماجراي خلقت انسان اشاره می کنند.  1
سخت

ترکیب هاي وصفی: کلمات (موصوف) آسمانی (صفت) / صداي(موصوف) گرم(صفت) / همه(صفت) جا(موصوف)،همه (صفت)کس(موصوف)،همه(صفت)  2

چیز(موصوف)،این(صفت) ندا(موصوف)            ( ترکیب وصفی)
ترکیب هاي اضافی:  کلمات(مضاف) قرآن (مضاف الیه)،صداي(مضاف) خواننده(مضاف الیه)،گوش(مضاف) جان(مضاف الیه)،گل هاي(مضاف) شادي(مضاف الیه)،گل هاي(مضاف) امید(مضاف

الیه)،باغ (مضاف)خاطر(مضاف الیه)،خاطر(مضاف) کاروانیان(مضاف الیه)        ( ترکیب اضافی)
سخت

 3
متوسط

با در نظر گرفتن این نکته در جمله ي مورد پرسش که اجراي کارهاي فوق العاده ، فقط در قدرت او بود.  4
متوسط

، بیت اول. که معنی آن در توضیح شماره ي  صفحه ي  همین کتاب آمده است و هیچ ارتباطی به باکمال تأسف، این تست هم مربوط است به صفحه ي   5
علوم انسانی ندارد.

متوسط
اگر «که»  به معنی «از»  و پس از صفت تفضیلی ( برتر ) بیاید، حرف اضافه شمرده می شود، در سایر گزینه ها «که»  به معنی «زیرا»  حرف ربط تعلیمی است.  6

سخت
مشک سیاه رنگ است پس استعاره از سیاهی وسط الله است که به تعبیر شاعر آن را بیخته / در ثمین استعاره از قطرات باران با شبنم است که برروي گلبرگ هاي  7

الله می نشینند.
متوسط

متواتر  پی در پی  8

حبه  دانه

مطوقه  طوق دار
سخت

معونت= یاري  9
عقده= بند (ِعقد: گردن بند)

ماللت= به ستوه آمدن، ماندگی، آزردگی
رخصت= اجازه

سخت
راغ= صحرا، بیابان، دامنه کوه  10

شاهد= محبوب
روضه= باغ، بوستان، گلستان

متقارب= همگرا
خامی= بی تجربگی

متوسط
 11
متوسط

 12
متوسط

در گزینه یک به سرنوشت و تقدیر الهی اشاره دارد.  13
متوسط

بگزاردند - مظاهرت  14
متوسط

 15
سخت

ترکیب هاي وصفی: قرن چهارم - قرن پنجم - زبان فارسی - نثر ساده - نیمه ي دوم - قرن پنجم - قرن ششم - قرن هفتم - نثر فنی ( مورد)   16

ترکیب هاي اضافی: دوره ي نثر- نیمه ي ... قرن - دوره ي تحّول - تحّول نثر - دوره ي کمال - کماِل نثر ( مورد)
سخت

زمان آن رسیده است که با عنایت و توجه خود دل ویران مرا عمارت کنی و آبادسازي.  17

: لزوم غنیمت شمردن عمر مفهوم گزینه ي  و  و 
سخت

1

6

7

1156116

9

6
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9

ی نظام قدیم 23 اسفند
عموم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ترکیب هاي وصفی: قرن چهارم - قرن پنجم - زبان فارسی - نثر ساده - نیمه ي دوم - قرن پنجم - قرن ششم - قرن هفتم - نثر فنی ( مورد) 9ترکیب هاي وصفی: قرن چهارم - قرن پنجم - زبان فارسی - نثر ساده - نیمه ي دوم - قرن پنجم - قرن ششم - قرن هفتم - نثر فنی ( مورد) ترکیب هاي وصفی: قرن چهارم - قرن پنجم - زبان فارسی - نثر ساده - نیمه ي دوم - قرن پنجم - قرن ششم - قرن هفتم - نثر فنی ( مورد) 

www.alirezaafshar.org



مفهوم کلی هر دو بیت: زبان سرخ، َسِر سبز می دهد بر باد.   18
سخت

تو  وصال دگر بودي  19

متوسط
داِد دِل مردِم خردمند: «داد» هسته / «دل» مضاف الیه / «مردم» مضاف الیه مضاف الیه / «خردمند» صفت مضاف الیه  20

سخت
کلمه ي  علمًا به دلیل قرار گرفتن بعد از اسم تفضیل  (َاْفضل) ، تمییز است.  21

متوسط
در این سؤال «مستثنی منه» حذف شده است که در اصل خبر بوده است به همین دلیل اعراب مستثنی که پس از الّا آمده است باید مرفوع باشد و مبتداي آن «جزاُء»  22

است.
سخت

کلمۀ َمظلومَا اسم نکرة مشتّق منصوبی است که جزء ارکان اصلی جملۀ قبل از خودش نیست و بعد از یک اسم معرفه که نائب فاعل جمله است. (ضمیر مستتر ُهَو)  23
آمده است تا حالت آن اسم معرفه را در ضمن انجام شدن فعل جمله بیان کند بنابراین، مظلومًا حال مفرد است.

متوسط
حال مفرد اسمی است مشتق، نکره، منصوب و هم جنس و تعداد ذوالحال، لذا فقط «خاشعًا»   که مفرد مذکر است، گزینه ي صحیح است.  24

متوسط
25  «َیْرُخص» باید مرفوع باشد، «َکُثَر» فعل الزم است و مجهول نمی شود، «األدب» مستثنی تاّم است و باید منصوب باشد.

سخت
با توجه به اینکه کلمه ي قراَئًۀ  بعد از اسم تفضیل (أکثر) آمده است و رفع ابهام می کند، نقش تمییز را دارد.  26

متوسط
«ُمُِحبّو» فاعل و مرفوع می باشد ولی در گزینه هاي دیگر کلمات بعد از «إلّا» مستثنی منصوب هستند، ولی در گزینۀ  مستثنی منه حذف شده است.  27

متوسط
ما کان ... «التعلیم» بدون در نظر گرفتن «إلّا» خبر کان و منصوب است و در عبارت قبل از «إلّا» مستثنی منه زمانی محذوف است.   28

متوسط
29  قْلب فاعل تقدیراً مرفوع (چون به ضمیر «ي»  اضافه شده است ) و  ایمانًا   بعد از فعل  ِاْمَتَألَ   آمده است تمییز و لفظًا منصوب می باشد.

متوسط
زیرا در این عبارت «افراد اُالسرة» مستثنی منه است و ثالثۀً مستثنی از نوع تاّم و منصوب است.  30

سخت
اسم محصور، بعد از «إلّا» در یک جمله منفی بدون «مستثنی منه» می آید، در این گزینه مستثنی منه وجود ندارد، لذا موصول «ما» اسم محصور است، پس ضمن ترجمه  31

فعل جمله به شکل مثبت، می توانیم ماقبل آن کلمه «فقط» بیاوریم.
ترجمه عبارت: معموًال بر زبان آدمی فقط چیزي که در قلبش می گذرد جاري خواهد شد!

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: «انسان» مستثنی منه است. گزینۀ «
ترجمه عبارت: هرگز هنگام درد و رنج، انسانی جز مادر صدا زده نشده است!

»: «شیئًا» مستثنی منه است. گزینۀ «
ترجمه عبارت: تپش هاي قلب به ما می گوید (گوشزد می کند) که زندگی چیزي جز دقیقه ها و ثانیه هایی نیست!

»: «دواء» مستثنی منه است. گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: براي شفاي بیماري نادانی دارویی جز دانشی که افکار را اصالح کند، نیست!

سخت
«خاسرین»، در جنس و عدد از «األعداء» (صاحب حال) تبعیت می کند.  32

بررسی موارد در سایر گزینه ها

»: «فرحون» مرفوع است و حال باید منصوب باشد (فرحیَن). گزینه ي «

»: «مشفقًا» با صاحب حال خود «اُالّم» در جنسیت تناسب ندارد. (مشفقًۀ). گزینه ي «

»: «حاذقًا» با صاحب حال «طالبو الفّن» در عدد مطابقت ندارد (حاذقیَن). گزینه ي «
متوسط

سوال می خواهد گزینه اي را انتخاب کنیم که در آن استثناء وجود ندارد. توجه شود یکی از مهم ترین ویژگی هاي استثناء وجود حرف الّا است. ولی باید دقت کرد  33

که بعداز الّا باید اسم بیاید تا قاعده ي استثناء به درستی پیاده شود ولی در گزینه ي  بعد از الّا فعل آمده است که نادرست است و پاسخ سوال است. 
متوسط

مستثنی وقتی محصور واقع می شود که در جمله ي قبل از «إلّا»، مستثنی منه محذوف باشد، در این گزینه، مستثنی منه محذوف است.  34
 در سایر گزینه ها به ترتیب «أعمال»، « الخیرات» و «الجهد» مستثنی منه هستند که در جمله ذکر شده اند. 

سخت
در این گزینۀ صاحب حال ضمیر «ي» در «ساَعَدنی» است که در نقش «مفعوٌل به» دارد.  35

امّا در گزینه   هاي دیگر «ت» در «َتَعلَّْمُت» و «ُت» در َقَطْعُت و «معلّم» در «ُمَعلُِّمن?ا» همگی در نقش فاعل اند و صاحب حال می   باشند.
سخت

زیراَألّا در اصل «َأ۫ن + ال» بوده است که بصورت «َألّا» نگارش شده است. در گزینه هاي دیگر «إلّا» آمده است که حرف استثناء است.  36
سخت

خود
بدل

3

1

2

4

2

3

4

4
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ا است. ولی باید دقت کردسوال می خواهد گزینه اي را انتخاب کنیم که در آن استثناء وجود ندارد. توجه شود یکی از مهم ترین ویژگی هاي استثناء وجود حرف الا است. ولی باید دقت کردسوال می خواهد گزینه اي را انتخاب کنیم که در آن استثناء وجود ندارد. توجه شود یکی از مهم ترین ویژگی هاي استثناء وجود حرف الا است. ولی باید دقت کرد

ا فعل آمده است که نادرست است و پاسخ سوال است. 

ا»، مستثنی منه محذوف باشد، در این گزینه، مستثنی منه محذوف است.

ا» آمده است که حرف استثناء است.
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) به ترتیب من، الرجل و من، فاعل عبارت و مستثنی مفرغ هستند، اما در گزینۀ  اإلبتعاد در نقش مفعول به و مستثنی مفرغ است. در گزینۀ ( ،  و   37
سخت

در این گزینه، «الرّب» مستثنی و مرفوع است که با حذف «إلّا» نقش فاعل می گیرد.  38
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «اإلنسان» مستثنی و منصوب است. گزینۀ «

»: «المجّدیَن» مستثنی و منصوب است. گزینۀ «

»: «صدیق» مستثنی و منصوب است. گزینۀ «
سخت

) به ترتیب «َمْن» و «َبْعُض» و «الّذي» مستثناي مفّرغ و در نقش فاعل هستند امّا در گزینۀ  «اهللا» مستثناي مفّرغ و در نقش مفعولٌ به است. در گزینه هاي ( و  و   39

: معناي عبارت در گزینۀ 
نمی خواند مؤمن براي رفع نیازهایش مگر خداي تعالی را.

سخت
کلمۀ «حالًۀ» تمییز است براي فعل «یتحسَُّن» که در رابطه با فاعلش داري ابهام مفهومی است و نیاز به رفع ابهام دارد.  40

تشریح گزینه هاي دیگر

»: «تنزیًال» درست است: مفعول مطلق گزینۀ «

ٌ فیه »: «لحظًۀ» درست است: مفعول  گزینۀ «

»: «راضیَن» درست است: حال گزینۀ «
متوسط

زیرا به اعتقاد خدا پرستان، درگیري مستمّر حق و باطل که از سپیده دم طلوع زندگی انسان و رقم خوردن تاریخ حیات او وجود داشته، سرانجامش بدان جهت به  41
پیروزي «حق» می انجامد که یکی از نام هاي خداوند، حق است و او اداره ي جهان را با حکمت انجام می دهد.

متوسط

بین گناه تا غفران و آمرزش دو مرحله باید طی شود :  -انجام توبه که در عبارت "فَمن تاب" آمده بود.  -اصالح وضع گذشته (با کار خوب) :"اصلح" .  42
سخت

آیه ي و ما کان المؤمنون لینفروا کافۀ ... به بیان ضرورت تفقه در دین می پردازد.  43
سخت

خود باوري زنده کنندة تمدن اسالمی و بزرگترین نیروي محرکه براي پیمودن راه و گذر از سختی هاست.  44
متوسط

گرفتار شدن و عادت به گناه باعث فراموش شدن تنفر اولیه نسبت به گناه می شود و توجیه گناه و عادت به آن از پرتگاه هاي خطرناك سقوط در وادي ضاللت  45

است و مراحل توبه از دیدگاه امام علی (ع)  مرحله است که با انجام مرحله ي اول (ندامت و پشیمانی) و مرحله ي دوم (تصمیم جدي بر ترك گناه) عادت به گناه از بین می رود. 
تشریح گزینه هاي دیگر 

»: نادرست است، چرا که مرحله ي اول و دوم توبه از بین برنده ي عادت به گناه است نه توجیه گناه.  گزینه ي «

»: نادرست است، چرا که از بین برنده ي عادت مراحل اول و دوم است نه مراحل اول و سوم.  گزینه ي «

»: نادرست است، چرا که مراحل توبه از بین برنده ي عادت بر گناه است نه توجیه گناه. گزینه ي «
متوسط

پیام اسالم، پیامی براي فطرت انسان هاست. آن چه اهمیت دارد، انتخاب روش هاي درست براي انتقال این پیام است. به همین منظور، سه برنامه پیشنهاد می شود  46
که اولین آن، تأکید بر محتواي عقالنی و خردمندانه دین است که آیۀ شریفۀ «ادع الی سبیل ربّک...» نیز به همین مفهوم اشاره دارد و استفاده از روش هاي تبلیغی مناسب که در این آیه مطرح شده،

باعث می شود تا بتوانیم معقول و خردمندانه از دین دفاع کنیم و پاسخ گوي جویندگان حقیقت باشیم.
متوسط

«تربیت افراد مستعد و مشتاق فضیلت» و «بهره مند ساختن مسلمانان از معارف اسالمی با تکیه بر علم الهی» مربوط به مرجعیت دینی و «گسترش حدیث و تربیت  47
یاران بر اساس آن» مربوط به اقدام براي حفظ سخنان و سیره ي پیامبر (ص) است.

متوسط
شاید در نگاهی ابتدایی به هدف بزرگ تالش براي جامعه و تمدن آرمانی اسالم و مقایسۀ، آن ها با توان و قابلیت هاي موجود، کسانی باشند که چنین طرحی را یک  48
بلندپروازي بپندارند و رسیدن به آن اهداف را دور از دسترسی تلقی کنند. اما این یک تلقی ظاهري و سطحی نگر از توانمندي ذاتی انسان، مردم هوشمند جامعه و جوانان و نوجوانان پاك اندیش ما

و ناشی از عدم آشنایی با آموزه هاي بیدارکننده و حیات بخش اسالم می باشد. 
متوسط

ایجاد خودباوري دریایان اندك خود که باعث شد امتی تربیت شود که از همان ابتدا براي آزادي ستمدیدگان جهان و گسترش توحید در تمام دنیا برنامه ریزي  49
نماید، در راستاي تقویت بنیان هاي جامعه بود.

سخت
امام باقر (ع) فرمودند: «قضاي حتمی خداوند است که اگر به بنده ي خود نعمتی دهد، آن نعمت را از او نمی گیرد مگر آن که گناهی انجام دهد که شایستگی  50
داشتن نعمت را از دست بدهد.» امام علی (ع) نیز می فرمایند: «زمین از حجت خدا خالی نمی ماند. اما خداوند، به علت ستمگري انسان ها و زیاده روي شان در گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان

بی بهره می سازد.» ادامه یافتن غیبت نیز بر اثر باقی ماندن همان شرایط و عدم آمادگی مردم براي ظهور است.
متوسط

ظهور فرقه هاي گوناگون در جهان اسالم، مربوط به دوران امام باقر (ع) بوده و در زمان امام رضا (ع)، با روي کار آمدن مأمون، زمینه فعالیت شیعیان بیش تر شد و  51
امام سجاد (ع) در کنار گسترش معارف از طریق دعا، انسان هاي فرهیخته و داراي بینش عمیق را تربیت کرد.

متوسط

1243
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امام باقر (ع) فرمودند: «قضاي حتمی خداوند است که اگر به بنده ي خود نعمتی دهد، آن نعمت را از او نمی گیرد مگر آن که گناهی انجام دهد که شایستگی
داشتن نعمت را از دست بدهد.» امام علی (ع) نیز می فرمایند: «زمین از حجت خدا خالی نمی ماند. اما خداوند، به علت ستمگري انسان ها و زیاده روي شان در گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان

ظهور فرقه هاي گوناگون در جهان اسالم، مربوط به دوران امام باقر (ع) بوده و در زمان امام رضا (ع)، با روي کار آمدن مأمون، زمینه فعالیت شیعیان بیش تر شد و

www.alirezaafshar.org



وقتی گفته شود تغییر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سنت هاي خاص خود رادارد که باید مورد توجه قرار گیرد به علت غیبت امام عصر(عج) اشاره  52
دارد و با محروم شدن انسان ها از وجود حجت در میانشان به واسطه زیاده روي در گناه ارتباط مفهومی دارد.

سخت
با توجه به آیه ي شریفه ي «ِإنَّ اَهللا َال ُیَغیُِّر ما ِبَقْوٍم ...» می فرمایند: تا اقوام و ملت ها تغییر نکند خداوند اوضاع و شرایط آنان را تغییر نخواهد داد. طبق این آیه ظهور  53

(نه حضور) امام عصر (عج) نیازمند تحول افراد جامعه است نه گروهی محدود.
متوسط

در صورت سؤال به عمر طوالنی حضرت نوح پی می بریم و نتیجه می گیریم که عمر طوالنی حضرت مهدي (عج) امري محال و غیرممکن نیست، امّا غیرعادي  54
محسوب می شود.

سخت
 55

سخت
- این حدیث از زمان امام رضا (ع) نق شده که خود ایشان می فرمایند: «من این حدیث را از پردم امام کاظم (ع) شنیدم و او از پدرش امام صادق (ع) و...». لذا در  56

این حدیث نام ائمه (ع) به صورت متوالی آمده و به همین جهت به «سلسلۀ الذهب» معروف است.
- این حدیث در ادامه دارد که:  «بشرطها و شروطها و أنا ِمن شروطها»  یعنی امام رضا (ع) شرط حفظ از عذاب الهی به جهت «ال ِاله الّا اهللا» را والیت ائمه و اطاعت اتز آن ها می دانند که در آیۀ شریفۀ 

ُسوَل و اولی االمر منکم»  به والیت و اطاعت از ائمه اشاره شده است. َ َوَأِطیُعوا الرَّ «َأِطیُعوا اهللاَّ
سخت

حق را نمی توان با روش هاي نادرست به دیگران رساند. خداوند، در قرآن کریم روش هاي تبلیغی مناسب را به پیامبر گرامی اش آموزش داده است و الزمۀ به  57
کارگیري این روش ها، تقویت عقل و خرد و تأمل خردمندانه در اسالم است.

سخت
در رابطه با ثمرات دروان غیبت، کتاب درسی این گونه بیان کرده است که در این دوران، جامعه منتظر حکومت هاي غیرالهی را نمی پذیرد و در برابر آن می ایستد  58

و همچنین در انتظار عدالت جهانی می ماند و براي آن تمرین می کند.
سخت

در ادامۀ آیۀ  «اّن االرض هللا یورثها َمن یشاء من عباده...»  عاقبت نیک در جملۀ   «العاقبُۀ للمّتقین»  آمده است و اول آیه نیز این چنین است:  59
« قال موسی ِلَقوِمِه استعینوا باهللا و اصبروا...» 

سخت
غیبت امام زمان (عج) در مقابل ظهور است، نه حضور. امام را غایب نامیده اند؛ زیرا ایشان از نظرها غایب است، نه اینکه در جامعه حضور ندارد.  60

این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی شایستگی درك ظهور و بهره مندي کامل از وجود آخرین حّجت الهی را پیدا کند.
متوسط

 61

معنی جمله: کسی که کارش وصل کردن یا تعمیر سیمها و تجهیزات میباشد، برق کار نامیده میشود.

) کاشف ) متخصص برق، برقکار                ) محقق                ) پیشگام               
متوسط

 62
لطفًا صداي رادیو را کم کن تا مزاحم کسی نشوي.

براي بیان قصد و منظور از مصدر + so as استفاده می شود براي منفی کردن مصدر کافی است قبل از آن not استفاده شود.
متوسط

معنی جمله: اصًال نمی توانیم منظور او را بفهمیم. به طور قابل مالحظه اي تغییر کرده است.  63

) به طور قابل مالحضه بسیار ) به طور خصوصی           ) به طور جهانی           ) عمداً          
سخت

 64

معنی جمله: نقشهها ترسیمهایی از جهان ما هستند و آنها تقریبًا شبیه مناظري از جهان میباشند که فضانوردان از سفینههایشان میبینند.

)  فضانورد )  مصرف کننده           )  کارفرما           )  کارگر          
متوسط

 65
معنی جمله: بسیاري از مردم سیاست را بی ربط به زندگی روزانه ي خود می دانند.

) بی ربط    ) آگاه             ) جدي            ) روحی            
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

 67
معنی جمله: امروزه تعداد زیادي از مردم شغل هایی دارند که ارتباطی به مدرك دانشگاهی آن ها ندارد.

) توسعه نیافته ) غیرفعال                ) بی ربط                ) غیرمعمول               
متوسط

 68
معنی جمله: سخنران تأکید کرد که بیشتر اهمیت آفریقاي جنوبی در ثروت معدنی آن است.

) بین المللی ) معدنی          ) مسافر - کشتی           ) احتمال         
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سخت
 69

باید اآلن لباس بپوشی تا دیر به مهمانی نرسی.
نکته گرامري: براي بیان هدف از ساختار «شکل ساده فعل + (to / in order to / so as to)» استفاده می کنیم.

توجه: با توجه به معناي جمله باید از ساختار (in order not to) استفاده کرد.
متوسط

معنی جمله: آن روستا صحنه ي صلح و آرامش زیادي بود، و خیلی از تنش هاي زندگی شهري دور بود.  70

) زنده ماندن ) دراز کردن                ) دور کردن                ) اذیت کردن               
متوسط

معنی جمله: آقاي علوي به کشورهاي آسیایی عالقه مند است، بنابراین به یک سفر طوالنی اکتشاف به چین می رود.  71

) ارتباط ) اکتشاف، کشف           ) مقصد           ) پیش بینی، پیش گویی          
سخت

«کار اولیه او در کتابش تحت عنوان "تحقیق در اذهان کودکان" نمود پیدا کرده است.»  72

) صنعتی شدن ) برهم ریختن، دستپاچه کردن             ) ادامه دادن             ) نمود کردن            
سخت

«لطفًا قسمت هاي مناسب این تقاضاي کار را کامل نموده و آن را به قسمت اطالعات بدهید.»  73

) مستقیم ) کارآمد - مؤثر             ) تکراري             ) مناسب            
متوسط

ترجمه ي جمله: «ما در حدود  بازدیدکننده را تخمین زده بودیم، اما تعداد واقعی خیلی بیش تر بود.»  74

) ساخت و ساز کردن ) تخمین زدن            ) کاوش کردن           ) پرتاب کردن            
متوسط

معنی جمله :امیدوارم، کمی خواب، مقداري از گیجی ذهنم را برطرف کند.  75

) تخریب کردن ) برطرف کردن            

) برداشتن- انتخاب کردن ) چسبیدن                   
متوسط

ترجمه: «یونانیان باستان معتقد بودند که موسیقی ابزاري موثر براي انضباط دادن به ذهن است.»  76

) پشتیبانی کردن ) انضباط بخشیدن                

) برآورد کردن، تخمین زدن   ) احترام کردن                       
سخت

ترجمۀ جمله: «ما تصمیم داریم تا خواهر کوچک ترم را تشویق کنیم که در رشتۀ مربوط به تحصیلش، تحصیالت عالیۀ خود را ادامه دهد.»  77

) شدید، نهایی ) بی میل                        ) مرتبط، مربوط                     ) صنعتی                     
سخت

ترجمۀ جمله: «انسان اولیه همواره مشتاقانه در تالش براي پرواز کردن بود؛ به همین دلیل است که او وسایل متفاوت و ابتدایی بسیار زیادي را امتحان کرد.»  78

) به شکل تصنعی ) به شکل نامربوط     ) مشتاقانه     ) به صورت انعطاف پذیر    
سخت

ترجمۀ جمله: «سخنران مشهور لباس زیبایی پوشید به منظور این که بتواند حضار را تحت تأثیر قرار دهد.»  79
نکات مهم درسی

این سؤال مربوط به ربط دهنده هاي قصد و منظور ("in order that") است. با توجه به این که فاعل جمله سوم شخص مفرد است و فعل "put on" در این جمله "S" سوم شخص ندارد، پس زمان

» درست است. جملۀ اول گذشتۀ ساده است و گزینۀ «
سخت

برخی از بخش هاي جهان باران فراوانی دریافت می کنند. در حالی که بقیه باران کمی دریافت می کنند یا اصال باران ندارند.  80
توضیح: حروف ربط تضاد while و whereas براي نشان دادن تقابل و تضاد مستقیم بین دو جمله به کار می روند.

سخت
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