
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی یازدهم 15 فروردین

زمان برگزاري: 60 دقیقه

تعداد سوال: 80

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

کدام گروه آرایه هاي ادبی، در بیت زیر به کار رفته است؟  1
 که بعد از رام گردیدن خطاکاري است رم کردن» «صبا اي کاش می گفتی بدان آهوي مشکین مو  

تناقض – کنایه – تشبیه تشخیص – مراعات نظیر – مجاز تشخیص – کنایه – استعاره مجاز – تشبیه – تناقض

در کدام بیت جناس همسان به کار نرفته است؟  2

باري چو باري می کشم بر دوش هم بار شما باري است سر بر دوش من خواهم فکندن بار من 

 گر ندهی داد، داد از تو کند داد داد تو را داد تا که داد دهی تو 

داد که تا خاکیان، َرهند ز بیداد دادگر آسمان که داد بشر داد 

در معرضی که تخت سلیمان رود به باد بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ 

3  با توّجه به بیت زیر، کدام گزینه استعاره است؟
 که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است» «خیمۀ انس مزن بر در این کهنه رباط

اساس رباط انس خیمه

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟  4
 به تیغ مرگ شود دست من رها اي دوست»«اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو

ایهام، تضاد، متناقض نما، حسن تعلیل، اغراق تشبیه، تضاد، مجاز، جناس، کنایه

متناقض نما، ایهام، کنایه، تشبیه، جناس جناس، تضاد، حسن تعلیل، تشبیه، اغراق

در همۀ ابیات گزینۀ  .................. یکی از زمینه هاي «خرق عادت» یا «ملّی» وجود دارد.  5
 الف) همی راند او را به کوه اندرون

 ب) پس آگاهی آمد به اسفندیار
 ج) دریدم جگرگاه دیو سپید

 د) چرا رزم ُجستی ز اسفندیار
 هـ) چنین گفت سیمرغ کز راه مهر

 و) سر اندر سپهر اختر کاویان

همی خواست کآرد سرش را نگون
که کشته شد آن شاه نیزه گزار
ندارد بدو شاه از این پس امید
که او هست رویین تن و نامدار

بگویم کنون با تو راز سپهر
چو ماه درخشنده اندر میان

ب - د - ج - و د - الف - ب - هـ الف - ج - هـ - و د - و - هـ - ج

معنی واژگان «آوردگاه، ابرش، امتناع، َیم و حرب» به ترتیب کدام است؟  6

میدان نبرد، اسب، خودداري، دریا، ُصلح جنگ، اسب زرد، نپذیرفتن، دریا، جنگ

نبردگاه، اسب خال خالی، خودداري، دریا، وسایل نزاعی جاي جنگیدن، اسبی با نقطه در بدن، پذیرفتن، دریا، وسایل جنگی

در کدام بیت، مفهوم «ترس» وجود ندارد؟  7

 بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ

 پتیدند بتخانه ها در فرنگ پرید از رخ کفر در هند رنگ

 نشد هیچ کس طالب رزم او همه برده سر در گریبان فرو

 به سرکوفت شیطان دو دست دریغ چو شیر خدا راند بر خصم تیغ

1

لحمیدان نبرد، اسب، خودداري، دریا، صلحمیدان نبرد، اسب، خودداري، دریا، صلح

نبردگاه، اسب خال خالی، خودداري، دریا، وسایل نزاعی
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کدام واژه هم معناي قدیم خود را حفظ کرده و هم معناي جدید یافته است؟  8

برگستوان رکاب دیوار درخت

از ابیات زیر، کدام گزینه دریافت می شود؟  9
 «پدر چون به فرزند شد سوخته
 مرا روزگار این چنین کوژ کرد

 بهانه چه داري تو بر من بیار
 پس او را بفرمود شاه جهان

 بدو باز دادند فرزند اوي

 شد از روز بد، نوحه آموخته 
 دلی ُپر امید و سري ُپر ز َگرد

 که بر من سگالی بِد روزگار
 که آرام گیرد بر آن مهان

 به خوبی بجستند پیوند اوي»

بدگمانی کی کاووس نسبت به فرزندش، سیاوش قیام فریدون براي انتقام خون پدر

کشته شدن مرداس به دست فرزند دادخواهی کاوه در دربار ضّحاك

در کدام گزینه معادل واژة «اندیشیدن» وجود ندارد؟  10
 تو دیوانه خوانش مخوانش دلیر»  «دالور که نندیشد از پیل و شیر

 که توران چو میشند و ایران چو گرگ  چه اندیشی از آن سپاه بزرگ

 ز خون پدر شد دلش ُپر ز درد  چو ضّحاك بشنید و اندیشه کرد

 نیندیشد از روزگار نبرد  یکی کار پیش است فردا که َمرد 

 براندیش از کردگار جهان تو اي بهمن جادوي تیره جان 

در بیت «خروشید کاي پایمردان دیو / بریده دل از ترس گیهان خدیو» منظور از «پایمردان» و «خدیو» کدام است؟  11

طرفداران شیطان – مالک توجیه کنندگان ضّحاك – خدا یاران فریدون – صاحب توجیه کنندگان بیداد – جهان

در همۀ گزینه ها واژه اي یافت می شود که در گذر زمان «تحول معنایی» یافته است، به جز گزینۀ  .................. .  12

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست / ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟

همی خواست زد بر سر شهریار / سپر بر سر آورد شاه  سوار

شوخ با صابون این شوخان بنزدایم ز تن / که به نرمی هم چو لیف اند و به سختی سنگ پا

بیت «خواستم از رنجش دوري بگویم یادم آمد / عشق با آزار خویشاوندي دیرینه دارد» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟  13

اي خون من در گردنت، زین دیر یادآوردنت / وز دست زود آزردنت جانم به آزار آمده

من به اوج المکان بردم وگرنه پیش از این / عشق بازي پلّه اي از دار باالتر نداشت

چون شانه باش تختۀ مشق هزار خم / گر ره در آن دو زلف پریشانت آرزوست

در طریق عشق، خار از پا کشیدن مشکل است / ریشه در دل می کند خاري که در پا می رود

شاعر در کدام بیت از آرایۀ «ُحسن تعلیل» بهره جسته است؟  14

  پاي آن نهد در کوي تو کاول دل از سر بر کند خلقی چو من بر روي تو آشفته هم چون موي تو 

که نقاب از رخ گل باد سحر دیر کشید آن همه نالۀ مرغان به چمن زان سبب است    

  یک دوست که با او غم دل بتوان گفت غم در دِل تنگ من از آن است که نیست

چون صبح پدید است که صادق نََفسان اند آنان که شب آرام نگیرند ز فکرت
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مضامیِن ابیات، در کدام گروه مشترك است؟  15
که بر بخردان این سخن روشن است الف) مرا در نهانی یکی دشمن است

شهزاده به منّت و گدازاده به ناز ب) فریاد ز دست فلک سفله نواز
به فرهنگ باشد روان تندرست ج) گهر بی هنر زار و خوار است و سست

پراگنده شد نام دیوانگان د) نهان گشت کردار فرزانگان
صد پیرهن حریر پوشیده پیاز هـ) نرگس ز برهنگی سرافکنده به پیش

الف، د، ج ب، د، هـ ب، ج، د الف، ب، هـ

در همۀ گزینه ها نوع صفت بیانی یکسان است، به جز گزینۀ  ..................  .  16

 بر در آن حّی توانا که هست  عجز به از هر دل دانا که هست 

اندر آن سرگشته و حیران دو مرد کوه هاي شسته و عریان و سرد 

 بوي نهفته زان صنم دلربا بیار   اي باد صبح خبر آشنا بیار

 من خود شکسته وار بر این دل نهاده ام  گفتی دل شکسته بنه بر دو زلف من

نوع صفات بیانی «سربریده – جان پرور – خانه برانداز – ستمگر - شکرلب» در کدام گزینه درست است؟  17

فاعلی – فاعلی – مفعولی – مطلق – نسبی مطلق – مطلق – فاعلی – فاعلی – نسبی

مفعولی – مطلق – مطلق – فاعلی – نسبی مفعولی – فاعلی – فاعلی – فاعلی – مطلق

فعل "دمید" در کدام گزینه به معناي طلوع کردن است؟  18

بلبل ضرورت است که نوبت دهد به زاغ سبزي دمید و خشک شد و گل شکفت و ریخت 

دمید و بازدمش کیمیاي جان دارد  نسیم باد سحر عزم بوستان دارد   

آتشی بود که از بادة مستانه دمید  روشنی بخش حریفان مه و خورشید نبود  

گل خورشید ز فیض نفس صبح دمید  عالم افروزي حسن از نظر پاکان است  

در کدام بیت معناي "خطر" با بقیه متفاوت است؟  19

خاصیت خورشید در آن بی خطر آمد  عدل تو همایی است که چون سایه بگسترد 

نزد تو بسی خطر ندارد    هر چند نصیحت سنایی 

فتح و ظفر آن جاست که کوي تو کند غو  جاه و خطر آن جاست که بخت تو برد رخت  

رهگذاري که در و هیچ خطر پیدا نیست  واي آن قافله کز دونی همت می خواست  

در کدام بیت، کلمه اي با نقش دستوري صفِت لیاقت وجود دارد؟   20

دیگران رفتند و من هم کار سازي می کنم   رفتن این راه دشوار است و این ره رفتنی است 

مکتوب سایه دارم و عنوان آفتاب  پیغام عجز من ز غرورت شنیدنی است 

 خود حدیثی گفتنی بود این که من پوشیده ام دوست تا احوال ما بشنید رحمت کرد و لطف 

دویدن هاي بی تدبیر ناخوش ماندنی دارد  ز بس دنبال دل رفتم به حال مرگ افتادم 

عّین جملًۀ الوّصفیۀ :  21

 من آمن و أنفق من أمواله الطّیبۀ فی سبیل الحّق نجا! إّن الّلحم غذاء مفید ُتکَنز فیه مقادیر کثیرة من البروتین!

 ال ُتشغل نفسک بُامور غیر مهّمۀ فتغفل عّما ینفعک و ُیهّمک! علی المرء أن یتواضع لمن عّلمه و یحاول أن یصبح أفضل منه!

22  عّین الصفۀ جملۀ:

 قد احتفظ المسلمون بهذا الّنشاط العلمّی قرونًا طویله!  یمتاز هذا القارئ عن سائر زمالئه بصوته الجمیل! 

 کّل واحد فی المجتمع یقوم بعمل ینفع الناَس کّلهم!  وصلنا متأّخرین فلم نجد مکانًا مناسبًا للجلوس! 
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ز فیه مقادیر کثیرة من البروتین!

مه و یحاول أن یصبح أفضل منه!

 یمتاز هذا القارئ عن سائر زمالئه بصوته الجمیل! 

 للجلوس! 
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23  عّین الّنعت یختلف نوعه عن الباقی:

  ظهرت أشّعۀ الّشمس الذهبّیۀ من وراء الجبال المرتفعۀ!  أنا راٍض برضی اهللا عند مواجهۀ حوادث الّدهر المّرة!

  علیک أن ُتنفقی من ثرواتک العظیمۀ؛ یا أختی!  لحظۀ زیارة جّدتی لحظۀ أنتظرها منذ مّدة طویلۀ!

حیح.» 24  عّین الّصحیح فی الّترجمۀ: «َیجُب أْن یکوَن الحواُر بِهدف الوصول إلی الحقیقِۀ َو لیس االنتصار للنِّفس َو اثباَت َانَّ َرأي ُهَو الصَّ

واجب است که گفت و گو با هدف رسیدن به حقیقتی باشد که پیروزي نفس و اثبات این نظریه که من بر حّقم در آن نباشد!

واجب است که گفت و گوها با هدف دست یابی به حقیقت باشد نه پیروزِي نفس و اثبات این که نظر من بهتر است!

گفت و گو باید با هدف دست یابی به حقیقت باشد نه پیروزي براي خود و اثبات این  که دیدگاه من درست است!

هدف گفت و گو باید رسیدن به حقیقتی باشد که پیروزِي خود و اثبات این که دیدگاه من درست است، در آن نباشد!

َتین: 25  عّین الخطأ فی الکلمَتین المترادفَتین أو المتضادَّ

هولَۀ / َفِشَل  نََجَح  األلم  الَوَجع / اِزداَد  َقلَّ  عوبۀ  السُّ مد  الَغنّی  الصُّ  َخَشَع  َخَضَع / الُمّر  الُحْلو  اِْقتَرَب  اِبَتَعَد / الصَّ

26   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم: 
حیح فی مفهوم العبارة الّتالیۀ: «إرضاء النَّاس غایۀ ال تدرك.»  عّین الصَّ

رضاي دوست به دست آر و دیگران بگذار!

 الّراضی عن نفسه مستور عنه عیبه. 

از تیغ فیض سایۀ بال هما گرفت.  هر زنده دل که جا به مقام رضا گرفت

 علینا أن نلتفت إلی ما َیقُوُل الناس َحولنا. 

حیح فی ترجمۀ العباراِت التالیۀ: 27   عّین الصَّ
  «ُادُع إلی سبیِل ربَّک بالحکمِۀ و الموعظِۀ الحسنِۀ و جاِدلهم بالّتی ِهَی أحَسُن»: 

با دانش و اندرز نیکو به سوي راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان با شیوه اي که نیکوتر است گفت وگو کن!

با دانش و پند به راه پروردگارت فرا خوانده شد و با دیگران با روشی که نیکوتر بود مجادله کرد!

مردم را با حکمت به سمت پروردگارت بخوان و با ایشان به آن شیوه که بهتر است گفت وگو کن!

بر تو الزم است که با پند و اندرز خوب به راه خدایت دعوتشان کنی و به بهترین شیوه با آنان ستیز کنی!

28  َعیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
َم!»: «َعَلینا أن نُراِقَب ما نَقوُل ألّن الَمرَء ُیعَرُف بَعَد أن َیتکلَّ

ما باید مواظب باشیم چه حرفی می زنیم بی شک هر انسان بعد از اینکه صحبت کند شناخته می شود!

بر ماست که به گفتارمان توّجه کنیم به راستی فرد بعد از اینکه سخن می گوید شناخته می شود!

برماست از آنچه می گوییم، مراقبت کنیم چرا که انسان  پس از این که صحبت کند شناخته می شود!

بر ما واجب است که مواظب باشیم آنچه را که می گوییم، قطعًا انسان را پس از اینکه صحبت کند می شناسند!

29  َعیِّن األَصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
«یا أّیها الَّذین آَمنوا اّتقوا اَهللا َو قولوا َقوًال َسدیدًا»:

آن کسانی که ایمان آورده اند، از خدا می ترسند و سخنی درست و استوار می گویند! اي کسانی که ایمان دارید، از خدا بترسید و سخنانی درست و استوار بگویید!

اي کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و سخنانی درست واستوار بگویید! اي کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و سخنی درست و استوار بگویید!

30  عیِّن ما جاء فیه اسم الَعَلم أقّل:

 «یوهان غوته» هو أحد أشهر اُدباء فی ألمانیا.  «ُقل ِهللا الَمشِرق و الَمغِرب» 

بت من شیراز إلی اصفهان.  معبد ُکردکال فی محافظۀ مازندران أحد اآلثار القدیمۀ.   سافرُت فی یوم السَّ
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آن کسانی که ایمان آورده اند، از خدا می ترسند و سخنی درست و استوار می گویند!

اي کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و سخنانی درست واستوار بگویید!

ردکال فی محافظۀ مازندران أحد اآلثار القدیمۀ. 
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31  عّین األصّح َو األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
نا و علی قدر عقوِل الُمستمعیَن لِکی ُتقنعیهم و تکسبی موّدتهم!»: «َیِجُب أن یکوَن کالُمِک لیًّ

سخن ما باید نرم و به اندازة اندیشۀ شنونده باشد، براي این که آنان را قانع کنیم و دوستی آنها را به دست آوریم!

سخن تو نرم و آرامش بخش است و به اندازة عقل هاي شنونده است تا او را قانع سازي و دوستی اش را به دست آوري!

باید سخنان تو آرامش دهنده و به مقدار عقل شوندگان باشد تا آن ها قانع گردند و دوستی آنان به دست آید!

سخن تو باید نرم و به اندازة عقل هاي شنوندگان باشد، براي این که آن ها را قانع سازي و دوستی شان را به دست آوري!

32  عّین الّصحیح:

جیَن!:  امروز پیش از این که تماشاچیان ورزشگاه را پر کنند، به ورزشگاه رسیدیم!  الَیوَم َوَصْلنا إلی اْلَملَعِب َقْبَل أْن َیْمَتِلَئ اْلَملَعُب ِمن اْلُمَتَفرِّ

 اِعَلْم أّن عالمًا َینَفُع اآلَخریَن بِِعلِمه َخیٌر ِمن ألِف عابٍِد!:  بدان که دانشمندي که دیگران از علمش سود می برند، بهتر از هزار عبادت کننده است!

ِم ِفی َمحَضِر اْلُمعلِّم آداٌب ِمنها أالَّ َیسِبَقٌه بِالکالِم!:  در حضور معلم، یادگیرنده آدابی دارد؛ ازجمله آن که در حرف زدن از وي پیشی نگیرد!  للُمَتعلِّ

ٌۀ َتْنُمو ِفی ُجُزِر اْلُمحیِط اْلهاِدئ!:  درخت نان درختی استوایی است که در جزیره هاي آرام اقیانوس رشد می کند!  َشَجرُة اْلُخْبِز َشَجرٌة اسِتوائیَّ

عّین الصحیح:  33

راء َحَسَب الّنوعّیات!»: آن مغازه از مکان هاي خوب براي خرید و فروش بر اساس کیفیت هاست!  «ذلک الَمتَجر ِمن أفضل األماکن لِلَبیع و الشِّ

«أعَلُم النِّاس َمن َجَمعوا ِعلَم النِّاس إلَی ِعلِمِهم!»: داناترین مردمان کسی است که علم مردم را به علم شان اضافه کند!

«أسعار فساتین متجر صدیقی أرخُص ِمن َمتجرَك!»: قیمت هاي پیراهن هاي مغازة دوستم ارزان تر از مغازة توست!

«هل تظّنون أّن هذا الجبل أعَلی جباِل إیران!»: آیا می پندارید که این کوه بلند از کوه هاي ایران است!

عّین الخطأ للَتوضیحات الَتالیۀ:  34

عبۀ و َیقصُد ایجاد المشقِۀ للمسئول!: الُمتعّنت  َیطرُح األسئلۀ الصَّ !: الهَمس  الّذي َیَتکُلم مَع اآلَخِر بکالِم خفیِّ

وارع و األسواق للبیع و للَشّراء!: الَمتَجر  بناٌء فی الشَّ عب فی الَمرَمی!: الَهَدف  الکرُة التی ُیدِخْلها الالُّ

عّین الذي المعارف فیه أقل:  35

أجاَب: النُّجاح یحتاُج إلی الجهد و المحاولۀ!  قاَل سعیٌد للمعّلم: کیف أنجُح فی الحیاة؟ 

و یظّن کثیر من الّناس أّن النجاح بالنسب!  ثّم قال: النُّاجح سعید بالّسعی ال نسبًا! 

عیِّن االسَم النکرة ُیمکن أن ُیَترجم معرفۀ:  36

َشَجَرٌة الُخبِز َشجَرٌة اسِتوائیَّۀ َتنمو فی ُجُزر المحیِط الهادي!  ُسِئَل الَنبیُّ (ص): أيُّ المال الَخیُر؟ قاَل: زرَع َزَرعُه صاِحُبُه! 

 ! ل َهَدفًا یذَهب إلی الَنهائیِّ َمن ُیَسجِّ رائَحۀ َشَجَرِة النَّفِط َکریَهٌۀ و الحیواناُت تهُرُب ِمنها! 

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم:  37
«دانش آموزانی را در کالس دیدم، آن دانش آموزان درس هایشان را با دقت می نوشتند!»:

شاهدُت طالبات فی الّصّف، کانت الطالباُت َیکتبَن دروسهنَّ بدقٍَّۀ!  ب کانوا قد کتبوا دروسهم بدقٍَّۀ!  با فی الّصّف، هوالء الّطالُّ رأیُت طالًّ

ب َیْکُتبَن دروسهم بدقٍَّۀ!  با فی الّصّف، الّطالُّ نظرُت طالًّ رأیُت تالمیذ فی الّصّف، اولئک تالمیُذ کانوا یکُتبوَن دروسهم بدقٍَّۀ! 

داقۀ!»: عّین الّترجمۀ الّصحیحۀ لعبارة «ُانظري، هذه هجمۀ قوّیۀ ِمن جانِب الِعَبی فریق الصِّ  38

بنگر، این حملۀ قوي از جانب بازیکن تیم صداقت است! نگاه کن، این حمله از طرف بازیکنان تیم صداقت، قوي است!

نگاه کن، این حملۀ قوي از جانب بازیکنان تیم صداقت می باشد! ببین، این حمله اي قوي از طرف دو بازیکِن تیم صداقت است!

عیِّن المحّل اإلعرابّی لکلمۀ «أسنان» یختلف عن البقیِّۀ:  39

َتنُمو فی البدایِۀ أسنان صغیرة لسمک القرش.  فی البدایِۀ َتسقُط أسنان سمک القرش. 

سمُک الِقرش َیري أسنان فریسِتِه حین یبَلُعها.  َتنُمو طوَل حیاِة سمِک القرِش أسنان فی فمِه. 

ف بالَعَلمّیۀ: َعیِّن ما لیس فیه معرَّ  40

«أرَسلنا إلی فرعوَن رسوًال»  د إلی مدینۀ َمشَهد أمِس.  َساَفَر محمٌّ بُت کثیراً.  حیَنما شاَهدُت هذا الَمشَهَد َتعجَّ لوا کالَم اِهللا»  «ُیریدوَن أن ُیبدِّ
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بنگر، این حملۀ قوي از جانب بازیکن تیم صداقت است!

نگاه کن، این حملۀ قوي از جانب بازیکنان تیم صداقت می باشد!

و فی البدایِۀ أسنان صغیرة لسمک القرش. 

ها. عها. ُعها.  عري أسنان فریسِتِه حین یبلعري أسنان فریسِتِه حین یبل

َلنا إلی فرعوَنلنا إلی فرعوَن رسوًال»  َ«أرَسلنا إلی فرعون«أرسلنا إلی فرعون«أرس
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«عدم تأیید حاکمان»،«تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو»،«انتخاب شیوه هاي درست مبارزه» و«تربیت شخصیت هاي اسالمی» به ترتیب،  41
بیانگر کدام یک از مسئولیت هاي مقام امامت می باشند؟

والیت ظاهري – مرجعیت دینی – والیت ظاهري-   مرجعیت دینی والیت ظاهري – مرجعیت دینی – مرجعیت علمی – والیت ظاهري

مرجعیت دینی – والیت ظاهري – والیت ظاهري – والیت ظاهري مرجعیت دینی – والیت ظاهري – والیت ظاهري – مرجعیت دینی

کدام عوامل باعث زنده نگه داشتن اسالم پس از به قدرت رسیدن بنی عباس در عین پیروي آنان از روش بنی امیه در تبدیل خالفت به سلطنت  42
بود؟

وجود شاگردان و یاران امامان معصوم در جامعه پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیاي اسالم

تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر(ص)، قرآن و امامان معصوم(ع) وجود کتب معتبر حدیث و نقل احادیث به صورت پنهانی

کدام مسائل زمینه را براي ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم (ص) آماده کرد؟  43

میدان دادن به گروهی از علما ي اهل کتاب و نیاز حاکمان جور به توجیه موقعیّت خود و اقدامات مخالف اسالم آن ها

میدان دادن به گروهی از علما ي اهل کتاب و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی از عالمان وابسته به قدرت

منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر و نیاز حاکمان جور به توجیه موقعیّت خود و اقدامات مخالف اسالم آنها

منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبرو تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی از عالمان وابسته به قدرت

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ پر فراز و نشیب، در گرو گذشتۀ .................. و آیندة .................. که نمود آن به ترتیب، .................. و  44
.................. می باشد. (با تغییر)

سرخ - سبز - عدالت خواهی - اعتقاد به عاشورا سرخ - سبز - اعتقاد به عاشورا - عدالت خواهی

سبز - سرخ - اعتقاد به عاشورا - عدالت خواهی سبز - سرخ - عدالت خواهی - اعتقاد به عاشورا

به ترتیب «آموزش آداب زندگی پیامبر (ص) به فرزندان توسط ائمه» و «صلح امام حسن (ع) با معاویه» به کدام یک از مسئولیت هاي ائمه (ع) اشاره  45
دارند؟

اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - والیت ظاهري تعلیم و تفسیر قرآن کریم - والیت ظاهري

اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - مرجعیت دینی تربیت شخصیت هاي اسالمی - مرجعیت دینی

با تحقق کدام هدف در زمان ظهور امام عصر (عج)، انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند و خیرخواه دیگران باشند؟   46

عدالت گستري فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال شکوفایی عقل و علم امنیت کامل

کدام آیه پاسخ به سؤال «زمینه ساز هالکت یا سربلندي جامه چیست؟» است؟  47

 «ونرید ان نمّن علی الّذین استضعفوا فی االرض»  «و لقد کتبنا فی الّزبور من بعد اإلکر اّن االرض یرثها عبادي الّصالحون» 

 «وعد اهللا الّذین آمنوا منکم و عملو الّصالحات»  «ذلک بأّن اهللا لم یک مغّیرا نعمۀ انعمها علی قوم حِت یغّیروا ما بأنفسهم» 

با توجه به تعالیم دینی «کامل شدن عقل آدمیان» در گرو چیست و این مطلب اشاره به کدام یک از اهداف جامعۀ مهدوي دارد؟  48

توجه و لطف ویژة امام زمان - شکوفایی عقل و علم توجه و لطف ویژة امام زمان - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال

پیروي از امام عصر - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال پیروي از امام عصر - شکوفایی عقل و علم

ُسُل ? َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انَْقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقابُِکْم...»  قرآن کریم مسلمانان را از چه موضوعی بیم می ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ با توجه به آیۀ  «َوَما ُمَحمَّ  49
دهد و سپاسگزاران واقعی نعمت پیامبر چه کسانی هستند؟

ناسپاسی از نعمت هاي خداوند - ثابت قدمان در راه پیامبر ناسپاسی از نعمت هاي خداوند - قبول کنندگان دعوت پیامبران

بازگشت به دوران جاهلیت - قبول کنندگان دعوت پیامبران بازگشت به دوران جاهلیت - ثابت قدمان در راه پیامبر

«بر عهده گرفتن زعامت فکري و فرهنگی جامعه توسط شخصیت هایی همچون کعب االحبار» و «برجسته شدن افرادي به دور از معیار هاي اسالمی  50
در جامعه» ثمرة کدام یک از چالش هاي نامیمون عصر امامان بوده است؟

ارائه الگو هاي نامناسب - ارائه الگو هاي نامناسب ارائه الگو هاي نامناسب - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - ارائه الگو هاي نامناسب
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ناسپاسی از نعمت هاي خداوند - ثابت قدمان در راه پیامبر

بازگشت به دوران جاهلیت - قبول کنندگان دعوت پیامبران

«بر عهده گرفتن زعامت فکري و فرهنگی جامعه توسط شخصیت هایی همچون کعب االحبار» و «برجسته شدن افرادي به دور از معیار هاي اسالمی  

ارائه الگو هاي نامناسب - ارائه الگو هاي نامناسب

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت
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مفهوم این عبارت سخن امام رضا (ع) در میان مردم نیشابور  «بشروطها و انا من شروطها»، در راستاي کدام یک از اقدامات امامان (ع) است؟  51

مرجعیت دینی و تعلیم و تفسیر قرآن کریم والیت ظاهري و معرفی خویش به عنوان امام بر حق

والیت ظاهري و عدم تأیید حاکمان مرجعیت دینی و تبیین معارف اسالمی

از آیۀ شریفۀ  «و من ینقلب علی عقبیه فلن َیُضرَّ اَهللا شیئًا و سیجزي اهللا الشاکرین» کدام موضوع دریافت می گردد؟  52

به عقب بازگشتن، مهم ترین خطري بود که مسلمانان را پس از رحلت پیامبر تهدید می کرد.

بازتاب رفتارهاي نیک و بد در صحنۀ زندگی در عالم پس از مرگ نمایان می شود.

اجر و پاداش کسانی که در جهاد شرکت کردند و در مشکالت آن صبور بودند، نزد خداوند است.

مسلمانان در صورتی می توانند به شکوه و سربلندي برسند که از پیامبر اکرم (ص) اطاعت کنند.

مطابق با فرمایش گهربار موالي متقیان، حضرت علی (ع) در نهج البالغه، کدام مطلب است که قلب انسان را به درد می آورد؟  53

اتحاد شامیان در مسیر باطل و تفرق و پراکندگی مسلمانان در مسیر حق اینکه دسته اي بر دین خود که آن را از دست داده اند، می گریند.

روش سلطنتی بنی امیه و ظلم و ستم آنان به اهل بیت پیامبر (ص) اینکه دسته اي براي دنیاي خود که به آن نرسیده اند، می گریند.

مقدمۀ اینکه «برخی از علماي وابسته به بنی امیه و بنی عباس مطابق با افکار خود و موافق منافع قدرتمندان به تفسیر و تعلیم آیات قرآن می   54
پرداختند»، کدام است؟

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث

اینکه عده اي توانستند جعل حدیث کنند و احادیث را براساس غرض هاي شخصی بیان کنند.

استفاده از موقعیت برکناري امام معصوم

اینکه حاکمان وقت تالش می کردند که شخصیت هاي اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر (ص) را در انزوا قرار دهند.

امام عصر (عج) در چه سنی به «غیبت صغري» رفتند و ارتباط ایشان در این دوران با مردم چگونه بود؟  55

پنج سالگی - از طریق چهار شخصیت بزرگوار که به «نواب خاص» معروفند. پنج سالگی - هدایت معنوي مردم با حضور در بین شان

شصت و نه سالگی - هدایت معنوي مردم با حضور در بین شان شصت و نه سالگی - از طریق چهار شخصیت بزرگوار که به «نواب خاص» معروفند.

نامۀ امام عصر (عج) به شیخ مفید که می فرماید: «ما از اخبار شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده نیست»، در دوران کدام غیبت  56
نگاشته شده و در ارتباط با چیست؟

کبري - چگونگی رهبري و امامت امام صغري - چگونگی رهبري و امامت امام

کبري - علت غیبت صغري - علت غیبت

استقرار دین پسندیده، وعدة قطعی خداوند به کدام گروه از انسان ها است و چه هدفی را به دنبال دارد؟  57

مؤمنین نیکوکار - پرستش مبّراي از شرك تالشگران در راه خدا - پرستش مبّراي از شرك

تالشگران در راه خدا - استخالف در زمین مؤمنین نیکوکار - استخالف در زمین

تغییر مسیر جامعۀ مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم (ص) به جامعه اي راحت طلب و تسلیم، مرتبط با کدام گزینه است؟  58

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ارائۀ الگو هاي نامناسب

مفهوم عبارت «أنا من شروطها» در تبیین حدیث سلسلۀ الذهب توسط امام رضا (ع) مؤید چیست؟  59

مرجعیت دینی - تعلیم و تفسیر قرآن کریم مرجعیت دینی - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیاز هاي نو

والیت ظاهري - عدم تأیید حاکمان زمان والیت ظاهري - معرفی خود به عنوان امام بر حق

مطابق با آیۀ «َو ما ُمحمٌَّد إلّا رسوٌل قد خلت من َقبِلِه الرُُّسل ... اِنَقَلبُتم علی اعقابُِکم ...»، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت، چه کسانی هستند؟  60

مؤمنان عمل کننده به خیرات ثابت قدمان در مسیر ترسیم شده توسط خداوند

مجاهدان راه حق امیدواران به خدا و روز رستاخیز
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والیت ظاهري - عدم تأیید حاکمان زمان

م ...»، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت، چه کسانی هستند؟

www.alirezaafshar.org



61  We were able to translate the letter into English without .................. a dictionary.

using to use uses use

62  'Where  .................. for your holiday?'                          'I don’t know. I’ve not decided yet.'

have you gone did you go are you going to go were you going

63  'What's Mark's brother like?'                         'I've no idea. I  .................. him. '

never met will never meet    never meet have never met

64  I can't go to Spain. I have  .................. booked two tickets for Italy. I booked them a few months
ago.

ever just yet already

65  A: How long have they known each other?                                B: Since they  .................. at school.

are were have been had been

66  Which sentence is grammatically correct?

Have you ever eat Chinese food? She has moved to another city last year.

Jack hasn’t seen Jill since she has arrived. How long has she known about this problem?

67  My sister was always   .................. and careful, but I would get excited and upset by almost
everything.

nervous angry calm impolite 

68  I'll be busy at work all day and I can't  .................. until tonight.

pass away watch out get away grow up

69  He was sitting lazily on the living-room   .................. watching TV and enjoying himself when we
came in.

couch sign host device

70  The wellness center offers activities for everyone, whatever your age or  .................. condition.

physical actual historical mineral 

71  We received a special  .................. to attend a ceremony at the embassy of Iran in London.

donation invitation education attraction

72  The young woman angrily told him to  .................. and stop bothering her.

keep on go away pick up pass away

73  The  .................. on the wall said ‘No smoking’, but they didn’t seem to care.

topic title hint notice

74  It's impressive how the educated man can show a .................. development of all his powers.

necessary balanced careful physical

75  We were amazed  .................. that no one was hurt in that accident.

finding to find find to found

76  The dog won’t attack you unless  .................. suddenly.

you moved you’ll move you’d move you move

8

ن
ی یازدهم 15 فروردی

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

topic

74  It's impressive how the educated man can show a .................. development of all his powers.74  It's impressive how the educated man can show a .................. development of all his powers.74  It's impressive how the educated man can show a .................. development of all his powers.

necessary

75  We were amazed  .................. that no one was hurt in that accident.75  We were amazed  .................. that no one was hurt in that accident.75  We were amazed  .................. that no one was hurt in that accident.

finding

76  The dog won’t attack you unless  .................. suddenly.76  The dog won’t attack you unless  .................. suddenly.76  The dog won’t attack you unless  .................. suddenly.

you moved
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77  I think the air will be clean if people  .................. .

used public transportation will walk to work

would cycle to work stop driving their own cars

78  Even in the most modern societies, mothers are expected to meet their children's ..................
needs.

fortunate additional scientific emotional

79  Despite employees’ busy schedules, they accepted my  .................. to join us for dinner.

attempt invitation discount invention 

80  My doctor believes that this medicine works more  .................. if I take a hot drink after it.

generally effectively rarely recently
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این که «صبا»  مورد خطاب واقع شده است، استعارة مکنیّه از نوِع تشخیص است؛ یعنی گوینده در ذهِن خود صبا را همانند انسان دانسته است / «رمیدن»  و «رام  1
گردیدن»  کنایه از «نافرمانی»  و  «سرسپردگی» است.

سخت
در گزینه هاي دیگر «داد[عدل]»  و «داد[دادن، دهش]»  و  «باري» و  «باري» ، جناس همسان دارند.  2

سخت
«کهنه رباط»  استعاره از دنیاست؛ چون می توانیم بگوییم دنیا مانند کهنه رباطی است که فقط محل گذر است و نباید به آن دل بست.  3

متوسط
تشبیه: «تیغ مرگ» / تضاد: «دوست و دشمن» / «جهان» مجاز از «مردم جهان» / جناس: «دست» و «دوست» / «رها کردن دست از دامن» کنایه از «فراموش کردن»  4

سخت
بیت «و» با اشاره به اختر کاویانی زمینۀ ملی دارد و ابیات (د - هـ - ج) رویین تنی اسفندیار، وجود سیمرغ و دیو سپید بیانگر زمینۀ خرق عادت حماسه است.  5

سخت
 6

سخت
دست بر سر کوفتن کنایه از دریغ و افسوس خوردن  7

متوسط
رکاب در قدیم، رکاب اسب و امروزه رکاب دوچرخه معنا یافته است.  8

متوسط
 9

سخت
 10
متوسط

 11
متوسط

بررسی گزینه ها:  12

): «دستور»  معناي قدیم: مشناور، راهنما، وزیر گزینۀ 

): «تماشا»  معناي قدیم: راه رفتن، تفّرج گزینۀ 

): «شوخ»  معناي قدیم: چرك بدن گزینۀ 
متوسط

در این گزینه شاعر از معشوق و عشق شکایت می کند و درواقع با بیت مورد سوال تقابل معنایی دارد؛ اما در گزینه هاي دیگر شاعر به استقبال آزار عشق می رود و  13
آن را مثبت تلقی می کند.

متوسط
شاعر در این بیت دلیل آوازخوانی پرندگان در باغ را تعلّل باد در برداشتن نقاب از رخ گل می داند. تنها در این بیت دلیلی شاعرانه براي پدیده اي طبیعی که  14

آوازخوانی پرندگان در باغ است، ذکر شده است.
متوسط

مفهوم مشترك: حالت معمول همه چیز عوض شده است.  15
متوسط

صفات دانا و توانا هر دو فاعلی هستند.  16

،  «شسته - نهفته - شکسته» صفات مفعولی هستند. «سرگشته» نیز صفت مفعولی مرکب مرخم است. اما در گزینه هاي  و 
سخت

سربریده شده (مفعولی مرکب) / جان پرورنده (فاعلی مرکب مرخم)  17

خانه براندازنده (صفت فاعلی مرکب مرخم) / ستمگر (اسم + گر)  صفت فاعلی / شکرلب  صفت مطلق
سخت

دمید در بیت چهارم به معناي طلوع کردن است.  18
دمید: بیت اول: رویید و آشکار شد.

بیت دوم: وزید
بیت سوم: جلوه کرد و بر افروخت.

متوسط
در بیت چهارم خطر به معناي آسیب است؛ در حالی که در ابیات دیگر خطر به معناي "ارزش و مقام" است.  19

سخت
در حدیثی گفتنی، گفتنی "صفت لیاقت" است.  20

در بقیۀ ابیات "رفتنی، شنیدنی و ماندنی" از نظر ساخت، صفت لیاقت می باشند؛ ولی نقش هاي دستوري متفاوتی دارند:
رفتنی، شنیدنی: مسند

ماندنی: مفعول 
سخت

1
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جملۀ ُتکَنُر فیه مقادیُر کثیرٌة من البروتین جملۀ وصفیه براي اسم نکرة «غذاٌء» در سایر گزینه ها جملۀ وصفیه به کار نرفته است.  21
متوسط

زیرا "َعَمٍل" نکره است و جمله ي "َینَفٌع النّاس کلٌّهم " جمله ي وصفیه است.  22
متوسط

«أنتظر» جمله وصفیه و محًال مرفوع است./ «طویله» نیز نعت (صفت) مفرد است.  23
ترجمه: لحظه دیدار مادربزرگم لحظه اي است که از مدتی طوالنی منتظرش هستم.

بررسی سایر گزینه ها:

: «الذهبیه»/ «المرتفعه»: صفت / مفرد. ترجمه: اشعه طالیی خورشید از پشت کوه هاي بلند ظاهر شد! گزینه ي 

: «المّره» صفت/ مفرد. ترجمه: من به رضاي خدا راضی هستم به هنگام رویارویی با حوادث تلخ روزگار! گزینه ي 

: «العظیمه» صفت/ مفرد. ترجمه: اي خواهرم باید از ثروت هاي بزرگت انفاق کنی! گزینه ي 
سخت

«َیجُب أْن یکوَن»: باید باشد / «الحواُر»: گفت و گو / «ِبهدف الوصول»: با هدف دست یابی / «إلی الحقیقِۀ»: به حقیقت / «لیَس»: نه، نیست / «االنتصار»: پیروزي /  24
«للنّفِس»: براي خود / «اثباَت»: اثبات / «أّن»: این که / «نظري»: دیدگاه من / «عَلی حقٍّ»: درست است.

سخت
«َفِشَل» به معناي «شکست خورد» و «َنَجَح» به معناي «پیروز و موفق شد» است که با هم متضادند نه مترادف. «الصُّعوبۀ» به معناي «سختی» و «السُّهولۀ» به معناي  25

«آسانی» است و با هم متضادند.
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: َخَشَع  َخَضَع (فروتنی کرد) / الُمّر (تلخ)  الُحلْو (شیرین) گزینۀ «

»: اقتَرَب (نزدیک شد)  ِابَتَعَد (دور شد) / الّصَمد  الَغنّی (بی نیاز) گزینۀ «

»: األلم  الَوَجع (درد) / ِازداَد (افزایش یافت)  َقلَّ (کاهش یافت) گزینۀ «
متوسط

معناي عبارت سؤال (راضی کردن مردم هدفی است که به دست نمی آید.) است و مفهوم آن این است که (به دنبال راضی کردن مردم نباید بود زیرا امري ناشدنی  26

» نزدیک است. است.) و این مفهوم به مفهوم گزینۀ «
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: دربارة این است که آدم از خودراضی عیب و نقصش از او پنهان است، یعنی عیب و نقص خود را نمی بیند. گزینۀ «

»: دربارة رسیدن به مقام تسلیم و رضا از خداوند است که درجۀ عالی عرفان است و ربطی به مفهوم عبارت داده شده ندارد. گزینۀ «

»: معناي این گزینه آن است که (ما باید به آن چه مردم دربارة ما می گویند، توّجه کنیم) که ربطی به عبارت متن سؤال ندارد. گزینۀ «
سخت

نادرستی گزینه ها:  27

) «فرا خوانده شد» - «دیگرانم معادلی ندارد - مجادله کرد.» گزینۀ 

) «مردم» - «الحسنۀ» ترجمه نشده است. گزینۀ 

) «بر تو الزم است» معادلی ندارد، «دعوتشان کنی» معادلی ندارد. گزینۀ 
متوسط

«َعَلینا»: برماست، ما باید / «أن نُراِقَب»: مراقب باشیم / «ما َنقوُل»: آنچه را می گوییم / «ألّن»: چرا که / «الَمرَء»: انسان / «یُعَرُف»: شناخته می شود / «َبعَد أن َیتکلََّم»:  28
بعد از اینکه صحبت کند.

متوسط
نادرستی گزینه ها:  29

»:  ایمان دارید – سخنانی گزینۀ «

»: ایمان آورده اند – از خدا می ترسند – سخنی ... می گویند گزینۀ «

»: سخنانی گزینۀ «
متوسط

در این گزینه اسم اهللا اسم معرفه علم است و در بقیۀ گزینه ها اسم ها یا نکره هستند یا اسم معرفه غیر علم هستند.  30
متوسط

«یجُب»: باید / «أن یکوَن کالُمِک»: سخن تو باشد / «لیّنًا»: نرم / «علی قدر»: به اندازة / «عقول»: عقل ها / «الُمستمعیَن»: شنوندگان / «لِکی»: براي این که / «تقنعیهم»:  31
آن ها را قانع سازي / «تکسبی»: به دست آوري / «موّدتهم»: دوستی شان

متوسط
بررسی گزینه هاي نادرست:  32

»:  «قبل أن یمتلئ الملَعب ِمن المتفّرجین»  یعنی «پیش از آن که ورزشگاه از تماشاچیان پر شود». گزینۀ «

»:  «ینَفع اآلخریَن ِبعلِمه»  یعنی «با علمش به دیگران سود می رساند». گزینۀ «

»:  «ُجُزر المحیط الهادئ»  یعنی «جزیره هاي اقیانوس آرام». گزینۀ «
سخت

بررسی سایر گزینه ها:  33

»: «أفضل األماکن» (بهترین مکان ها) صحیح است. در گزینۀ «

»: «َمن َجَمعوا» (کسانی هستند که افزودند) صحیح است. در گزینۀ «

»: «أعلی جبال ایران» (بلندترین کوه هاي ایران) صحیح است. در گزینۀ «
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سخت
توضیحات براي شخص پچ پچ کننده است، یعنی: هاِمس.  34

سخت
در این گزینه دو اسم معرفه («النّاجح» و «الّسعی») داریم. دقت کنید «سعید» به معناي خوشبخت، اسم علم «خاص» نیست!  35

بررسی سایر گزینه ها:

»:  اسم معرفه دارد: «سعید»، «المعلّم»، «الحیاة» گزینۀ «

»:  اسم معرفه دارد: «النَّجاح»، «الجهد»، «المحاولۀ» گزینۀ «

»:  اسم معرفه دارد: «النّاس»، «النّجاح»، «النّجاح»، «النّسب» گزینۀ «
سخت

منظور از سؤال این است که در کدام عبارت اسم نکره به صورت معرفه ترجمه می شود. باید بدانیم اگر خبر اسم نکره باشد و صفت نداشته باشد باید به صورت  36
معرفه ترجمه شود.

»، «کریهٌۀ» خبر نکره است و صفت نیست و به صورت معرفه ترجمه می شود. در گزینۀ «

»: «بوي درخت نفت بد و ناخوشایند است و حیوانات از آن فرار می کنند!» ترجمۀ گزینۀ «
سخت

زمانی که اسم نکره اي در جمله اي بیاید و همان اسم در جملۀ بعد همراه «ال» بیاید، باید به صورت (این یا آن) ترجمه شود.  37
تشریح گزینه هاي دیگر:

» نیز «یکتبَن» نادرست است. »، «تالمیذ» دوم نادرست است. در گزینۀ « »: «کانوا قد کتبوا» نادرست است. در گزینۀ « در گزینۀ «
متوسط

«انظري»: ببین/ «هذه هجمٌۀ قویٌۀ»: این حمله اي قوي است (رد سایر گزینه ها)/ «من جانب العبی فریق الصداقۀ»:  از طرف دو بازیکن تیم صداقت  38
متوسط

» محّل اعرابی «أسنان» مفعول جمله است. » فاعل جمله است، اما در گزینۀ « » و « » ،« محّل اعرابی «أسنان» در گزینه هاي «  39
سخت

«الَمشَهد» در این عبارت به معنی «صحنه، منظره» معرفه به «أل» است و اسم خاص یا معرفه به علم نیست. (هنگامی که این صحنه را دیدم، بسیار تعّجب کردم.)  40
در سایر گزینه ها به ترتیب اسم هاي «اهللا، محّمد، َمشَهد و فرعون» علم هستند.

سخت
بررسی گزینه ها:  41

: عدم تایید حاکمان  والیت ظاهري گزینۀ 

: تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو   مرجعیت دینی گزینۀ 

: انتخاب شیوة درست مبارزه  والیت ظاهري گزینۀ 

: تربیت شخصیت هاي اسالمی  مرجعیت دینی گزینۀ 
سخت

بنی عباس روش سلطنتی بنی امیه را پیش گرفت و در ظلم و ستم به اهل بیت از چیزي فرو گذاري نکردند، به گونه اي که اگر تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده  42
در عصر پیامبر و دو میراث گران قدر آن حضرت - قرآن کریم و ائمه اطهار نبود - جز نامی از اسالم باقی نمی ماند.

متوسط
با ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص)، شرایط مناسب براي جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض هاي شخصی به جعل یا تحریف حدیث پرداختند، یا  43

به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداري کردند.
سخت

پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ به دو عامل بستگی دارد:  44

- گذشتۀ سرخ: اعتقاد به عاشورا آمادگی براي شهادت و ایثار

- آیندة سبز: انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهان، زیر پرچم امام عصر (ع)
سخت

) اقدامات مربوط به مرجعیت دینی:  45

) اقدامات مربوط به والیت ظاهري:

متوسط
این که انسان ها در جامعۀ مهدوي می توانند بهتر خدا را بندگی کنند و خیرخواه دیگران باشند، معلول فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال است.  46

متوسط
خداوند در آیۀ  «ذلک بأّن اهللا لم یک مغّیرا نعمۀ انعمها علی قوم حِت یغّیروا ما بأنفسهم» ، زمینه ساز هالکت یا سربلندي جامعه ر امردم همان جامعه مرفی می کند.  47

متوسط
یکی از اهداف جامعۀ مهدي، شکوفایی عقل و علم است که با توجه و لطف ویژة امام عقل آدمیان کامل می شود.  48

سخت
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 توانند بهتر خدا را بندگی کنند و خیرخواه دیگران باشند، معلول فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال است.

 ، زمینه ساز هالکت یا سربلندي جامعه ر امردم همان جامعه مرفی می کند.

یکی از اهداف جامعۀ مهدي، شکوفایی عقل و علم است که با توجه و لطف ویژة امام عقل آدمیان کامل می شود.

www.alirezaafshar.org



ُسُل ? َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقاِبُکْم...»مسلمانان را نسبت به بازگشت به دوران جاهلیت بیم می دهد و ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ آیۀ شریفۀ «َوَما ُمَحمَّ  49
سپاسگزاران واقعی نعمت پیامبر کسانی اند که ثابت قدم ماندند و دچار تزلزل نشدند.

سخت
بر عهده گرفتن زعامت فکري و فرهنگی جامعه توسط شخصیت هایی همچون کعب االحبار > تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث  50

«برجسته شدن افرادي به دور از معیار هاي اسالمی در جامعه بودند > ارائه الگو هاي نامناسب
متوسط

عبارت  «انا من شروطها» در حدیث سلسلۀ الذهب بیانگر والیت ظاهی و معرفی خود به عنوان امام است.  51
سخت

باتوجه به آیۀ  «و من ینقلب علی عقبیه» مهم ترین خطري که جامعۀ پیامبر را تهدید می کرد، بازگشت به ارزش هاي دوران جاهلیت بود.  52
سخت

حضرت علی (ع) می فرماید: این مطلب قلب انسان را به درد می آورد که شامیان در مسیر باطل متحد خود این چنین هستند و شما در راه حق این گونه متفرق و  53
پراکنده هستید.

سخت
تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث سبب شد تا عالمان اهل کتاب به تفسیر و تعلیم آیات قرآن بپردازند.  54

متوسط
امام عصر در سن پنج سالگی به «غیبت صغري» رفتند و ارتباط ایشان با مردم از طریق «نواب اربعه و خاص» بود.  55

متوسط
نامۀ امام عصر (عج) به شیخ مفید در دوران غیبت کبري بیان شده و دربارة چگونگی رهبري حضرت مهدي (عج) در عصر غیبت است.  56

متوسط
َننَّ َلُهْم دیَنُهُم الَِّذي اْرَتضى  َلُهْم َو ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمکِّ اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفی اْألَ ُ الَّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصَّ خداوند در قرآن کریم می فرماید:  «َوَعَد اهللاَّ  57
َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َیْعُبُدوَننی  ال ُیْشِرُکوَن بی  َشْیئًا» ، خداوند به کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می هند وعده داده که آنان را جانشین در زمین قرار دهد، همان طور که قبل از آنان َلُیَبدِّ

کسانی را جانشین قرار داد و براي آنان دینشان را مستقر ساخت که براي آن ها پسندیده است و بیمشان را به امید مبدل گرداند به گونه اي که مرا بپرستند و چیزي را شریک من نگیرند.
متوسط

تغییر مسیر جامعۀ مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم (ص) به جامعه اي راحت طلب و تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم (ص) مرتبط با تبدیل حکومت  58
عدل نبوي به سلطنت و از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رحلت رسول خدا (ص) بود.

متوسط
در انتهاي حدیث سلسلۀ الذهب، امام رضا (ع) شرطی را بیان می فرمایند: «أنا من شروطها» که شرط ورود به دژ مستحکم الهی را «خود» معرفی می نمایند که  59

نشان دهندة «والیت ظاهري» و «معرفی خویش به عنوان امام بر حق» است که از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان است.
سخت

مطابق با آیۀ «َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقبِْلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انَْقَلبُْتْم َعَلى َأْعَقاِبُکْم َوَمْن َینَْقِلْب َعَلى َعِقَبیِْه َفَلْن َیُضرَّ اللََّه َشیًْئا َوَسَیْجِزي اللَُّه  60
الشَّاِکِریَن»: و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگري بودند؛ پس اگر بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته [و آیین پیشین خود] بازمی گردید؟ و هر کس به گذشته بازگردد، به
خدا هیچ گزند و زیانی نرساند و خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش می دهد»، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت، کسانی هستند که در راه خداوند، ثابب قدم ماندند و به گذشتۀ جاهلی

بازنگشتند.
سخت

ما بدون استفاده از فرهنگ لغت، توانستیم نامه را به انگلیسی ترجمه کنیم.  61
فعل بعد از حروف اضافه همچون of, in, on after, before, with, for, with, without باید به شکل اسم مصدر یا فعل با ing بکار رود.

متوسط
' قصد داري در تعطیالت به کجا بري؟' ' نمی دونم. هنوز تصمیم نگرفته ام.'  62

قصد داشتن براي انجام کاري در آینده که آمادگی ذهنی یا تصمیم قبلی براي انجام آن باشد را با ساختار to be going to بیان می شود.
متوسط

'برادر "مایک" چه شکلی است؟' 'نظري ندارم. او را هرگز ندیده ام.'  63
بیان کاري در گذشته بدون اشاره به زمان دقیق را که نتیجه آن به زمان حال مربوط باشد، با حال کامل بیان می کنیم.

متوسط
من نمی توانم به اسپانیا بروم. قبال دو تا بلیط براي ایتالیا رزرو کرده ام. چند ماه پیش آنها را رزرو کرده ام.  64

وجود فعل کمکی have و has به همراه فعل به شکل اسم مفعول در جمله به این معنی است که جمله حال کامل است. اگر بخواهیم نشان دهیم که فعل مورد نظر در این جمله در گذشته قبل از
کار دیگر (یا زودتر از آن)، اتفاق افتاده از قید already به معنی "قبال" قبل از فعل اصلی استفاده می کنیم.

سخت
الف: آنها چه مدت است که یکدیگر را می شناسند؟ ب: از زمانی که در مدرسه بودند.  65

since در انتهاي جمله در قسمت قید زمان است. این قید به معنی "از، از زمانیکه" است و شروع زمان فعل مورد نظر را نشان می دهد. اگر بعد از since یکی از نشانه هاي زمان حال کامل وجود
جمله بیاید، باید به شکل گذشته ساده باشد.

سخت
کدام جمله از لحاظ گرامري صحیح است؟   66

فعل گزینه  باید eaten باشد. در گزینه  به دلیل وجود قید زمان last year جمله باید گذشته ساده باشد نه حال کامل. در گزینه  بعد از قید since باید جمله به شکل گذشته ساده باشد.
سخت

خواهرم همیشه آرام و بادقت بود، اما من تقریبا با همه چیز هیجان زده و آشفته می شدم.  67

. بی ادب . آرام                        . خشمناك                       . عصبی                      
متوسط
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since است و شروع زمان فعل مورد نظر را نشان می دهد. اگر بعد از 

 جمله باید گذشته ساده باشد نه حال کامل. در گزینه  بعد از قید since باید جمله به شکل گذشته ساده باشد.
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کل روز را مشغول کار خواهم بود و نمی توانم تا امشب بروم.  68

. بزرگ شدن . رفتن، دور شدن                . مراقب بودن                   . فوت کردن                  
متوسط

او راحت روي مبل اتاق نشیمن لم داده بودو در حال تماشاي تلویزیون و لذت بردن بود که ما وارد شدیم.  69

. وسیله . میزبان                    . عالمت                   . تخت، مبل                  
متوسط

با هر وضیعت بدنی و سنی، مرکز سالمت فعالیت هایی را براي همه پیشنهاد می دهد.  70

) معدنی ) واقعی             ) تاریخی               ) بدنی             
سخت

ما دعوتنامۀ مخصوصی براي شرکت در جشن سفارت ایران در لندن، دریافت کردیم.  71

) جذب، جاذبه ) تحصیل             ) دعوتنامه             ) اهدا          
سخت

آن خانم جوان با عصبانیت به او گفت که برود و دست از اذیت او بردارد.  72

) فوت کردن ) برداشتن        ) رفتن، دور شدن          ) ادامه دادن          
سخت

آگهی روي دیوار می گفت' سیگار کشیدن ممنوع'، اما ظاهرًا آنها اهمیتی ندادند.  73

) آگهی، اعالمیه ) نکته        ) عنوان         ) موضوع       
سخت

این بسیار شگفت انگیز است که آن مرد تحصیل کرده چگونه می تواند یک پیشرفت متوازن از تمام توانایی هایش را نشان دهد.  74

) فیزیکی - بدنی ) با دقت           ) متعادل – متوازن           ) ضروري          
سخت

شگفت زده شدیم وقتی فهمیدیم هیچ کس در آن تصادف آسیب ندید.  75
بعد از بعضی صفات مانند amazed به معنی خوش شانس مصدر با to می آید.

Amazed to see/find/discover something
Visitors are often amazed to discover how little the town has changed.

متوسط
این سگ به شما حمله نخواهد کرد مگر این که به طور ناگهانی حرکت بکنید.   76

در جمالت شرطی با توجه به معنی جمله به جاي If میتوان از unless به معنی"مگر اینکه" استفاده کرد، منتها باید بدانیم که بعد از unless باید حال ساده یا حال کامل بکار ببریم.
سخت

فکر می کنم اگر مردم از رانندگی با ماشین هاي شخصی شان دست بکشند، هوا تمیز خواهد شد.  77
در این جمله بخصوص دو نکته گرامري وجود دارد. اول این که در جمالت شرطی جمله پایه به شکل حال ساده بیان می شود و نکته دوم این که بعد از stop اگر به معنی جلوگیري از انجام کاري

باشد، فعل به شکل اسم مصدر یا ing دار می آید.
سخت

حتی در پیشرفته ترین جوامع، از مادران انتظار می رود که نیازهاي عاطفی فرزندانشان را برآورده کنند.  78

) عاطفی ) علمی               ) اضافی               ) خوش شانس              
متوسط

علی رغم برنامه بسیار شلوغ کارمندان، آنها دعوت من براي شام را پذیرفتند.   79

) اختراع ) تخفیف     ) دعوت         ) تالش    
متوسط

80  ترجمۀ جمله: «پزشکم معتقد است که اگر من بعد از این دارو یک نوشیدنی داغ بخورم، به طور مؤثرتري عمل می کند.»

) عمومًا گزینۀ 

) به طور مؤثر گزینۀ 

) به ندرت گزینۀ 

) اخیرًا، به تازگی گزینۀ 
متوسط
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