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ــه  ــرد، همیش ــی را دربربگی ــای درس ــام کتاب ه ــه تم ــی ک ــاب آموزش ــک کت ــردن ی ــاده ک آم
ــرای یــک ناشــر اســت و اگــر آن ناشــر، در حــوزة مشــاوره صاحــب ســبک  ــی ب چالــش مهم

ــود. ــخت تر می ش ــر س ــن ام ــد، ای باش
ــای  ــام »آزمون ه ــه ن ــی ب ــود. کتاب ــال 81 ب ــم س ــاده کردی ــی آم ــن کتاب ــه چنی ــاری ک اولین ب
ــاپ  ــاب چ ــال ها آن کت ــود. س ــی ب ــای دروس اختصاص ــة کتاب ه ــامل هم ــه ش ــدف دار« ک ه

ــی. ــاب درس ــرات کت ــه تغیی ــا ایــن کــه رســیدیم ب شــد، ت
ــا  ــد. ت ــا نش ــم، ام ــاده کنی ــی را آم ــن کتاب ــه چنی ــدیم ک ــاده ش ــار آم ــته یک ب ــال گذش س
ــرای  ــاب« را ب ــک کت ــز در ی ــای همه چی ــری »کتاب ه ــن س ــال و اولی ــه امس ــید ب ــه رس این ک
ــرای کامــل شــدن ایــن مجموعــه کتاب هــا و در جهــت کمــک  ــم. اینــک ب شــما آمــاده کردی
ــم. ــم آوردی ــی« فراه ــاب عموم ــوان »12 کت ــزان ســری دوم را تحــت عن ــه شــما عزی بیشــتر ب

 دانش آموزانی که بنا به هر دلیلی نیاز به این دارند که با یک کتاب، در دروس عمومی 

تست بزنند و بهترین نتیجه را بگیرند.
 دانش آموزانی که می خواهند در کنار مطالعه برای امتحان نهایی دوازدهم، کار تستی 

انجام دهند.
 دانش آموزانی که می خواهند برای دوره های جمع بندی، از این کتاب استفاده کنند و با 

پاسخ گویی به تست های استاندارد این کتاب، به بهترین نتیجه برسند.
به  این کتاب،  برگزیدة  براساس تست های  از عید،  بعد   دانش آموزانی که می خواهند 

جمع بندی و رفع اشکال بپردازند.
 در نهایت دانش آموزانی که می خواهند با یک کتاب، تمامی کتاب های درسی عمومی 

خودشان را به صورت تستی از خودشان آزمون بگیرند.
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فاریس
درس 1

معنای درست ترکیبات زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 1 
«پردۀ نیلوفری، نادره، هنگامۀ دریا، شکِن مو، بحر خروشنده»

1 آسمان الجوردی، جوشان، میانۀ دریا، پیچ و تاب مو، دریای طوفانی

2 آسمان ابری، عجیب، شور و غوغای دریا، زلف مجعد، دریای خروشان

 آسمان ابری، نایاب، میانۀ دریا، زلف مجعد، دریای طوفانی
 آسمان الجوردی، کمیاب، شور و غوغای دریا، پیچ و تاب مو، دریای خروشان

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟ 2 
به کّل ماهیان بیگانه گردد 1 چو ماهی آشنا جوید در این بهر 

مرغ خوشخوان، طرب از برگ گل صوری کرد 2 غنچۀ گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت 

که در هوای رخت چون به مهر پیوستم  چو ذّره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق 
تحصیل کام دل به تکاپوی خوش تر است  سعدی جفا نبرده چه دانی تو غدر یار؟ 

در کدام گزینه، مرتب شدۀ اجزای جمله، به درستی ذکر نشده است؟ 3 
نه سستی که ناقص کند قدر خویش 1 درشتی نگیرد خرمند پیش  

)خردمند درشتی در پیش نگیرد، سستی هم ]در پیش نگیرد[، زیرا قدر خویش را ناقص کند.(
بی روی تو خوابگاه سنجاب 2 خار است به زیر پهلوانم  

)بی روی تو خوابگاه سنجاب ]بستری نرم از جنس پوست سنجاب[ در زیر پهلوانم ]پهلوهایم[، خار است.(
خنجر به جای برگ برآرد درخت ما  از کاه، کهربا بگریزد ز بخت ما 

)کهربا، از کاه می گریزد از بخت ]بد[ ما و خنجر ما به جای برگ، درخت برمی آورد.(
این رسم تازه را به جهان ما گذاشتیم  در جست وجوی یار دل آزار کس نبود 

)کسی در جست وجوی یار دل آزار نبود، ما این رسم تازه را به جهان گذاشتیم.(
کدام گزینه از اجزای اصلی بیت زیر نیست؟ 4 

«همچو جان بر آسمان از آستان رفتم سبک/ گر نبودی تن ز ترکیب چهار  ارکان گران»
2 آستان  سبک  تن 1 آسمان 

در کدام گزینه نقش دستوری کلمۀ «راست»، با بقیه گزینه ها متفاوت است؟ 5 
داده تنش بر تن ساحل یله 1 راست به مانند یکی زلزله  

گرد عالم به چنین روز نه من می گردم 2 راست خواهی تو مرا شیفته می گردانی 

راست  گویی به تن مرده روان باز آمد  ساعتی کز درم آن سرو روان باز آمد 
سلطان روح است و منزلش دار بقاست  خیام تنت به خیمه می  ماند راست 

در کدام بیت آرایۀ «نماد» دیده نمی شود؟ 6 
آزاده من که از همه عالم بریده ام 1 ای سرو پای بسته به آزادگی مناز  

هابیلیان بوی قیامت می شنیدند 2 قابیلیان بر قامت شب می تنیدند  

که خود را فروتر نهادند قدر  در این حضرت آنان گرفتند صدر  
باغ ز من صاحب پیرایه شد  ابر ز من حامل سرمایه شد   

در کدام گزینه آرایۀ «حس آمیزی» دیده می شود؟ 7 
به هوای سر کوی تو برفت از یادم 1 سایۀ طوبی و دلجویی حور و لب حوض 

یادگاری که در این گنبد دّوار بماند 2 از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر 

وین عجیب بین که چه نوری زکجا می بینم  در خرابات مغان نور خدا می بینم 
در دشت و کوه و باغ فضا تیره بود و تار  تنها به باغ تیره که نادیده بنگریست 

همۀ ابیات زیر آرایۀ «مجاز» دارند، به استثنای ...............  8 
2 هزار نکتۀ باریک تر ز مو اینجاست/ نه هر که سر بتراشد قلندری داند 1 تأمل کنان در خطا و صواب/ به از ژاژخایاِن حاضرجواب 

 شاید پِس کار خویش بنشستن/ لیک نتوان دهان مردم بستن  برآشفت ایران و برخاست گرد/ همی هرکسی کرد ساِز نبرد
آرایه های ذکر شده مقابل کدام گزاره ها صحیح است؟ 9 

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است؟ )جناس، تشخیص( الف( ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است 
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت )تشبیه، تناسب( ب( در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا 

گرچه باشد در نبشتن شیر، شیر )تکرار، کنایه( ج( کار پاکان را قیاس از خود مگیر 
مهرم به جان رسید و به عیوق برشدم )تناسب، تضاد( د( چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب 

2 ج و د  الف و ب  ب و ج 1 ب و د 

فـارســـی
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مفهوم عبارت «برای من خواندن این که شن های ساحل نرم است، بس نیست. می خواهم که پاهای برهنه ام آن را حس کنند ...» با کدام بیت تناسب  301 
)سراسری، ریایض 90) ندارد؟ 

هــان تــا نفروشــید یقینــی بــه گمانــی1 ای اهــل هنــر قّصه همین اســت که گفتم
یقیــن خلــق گمــان شــد، گمــان خلــق یقیــن2 خدایــگان جهــان بــر جهانش کــرد َمِلک
ظلمــت بــه کجــا ماند بــا نــور که بســتیزد؟ جایی که یقین باید شک را چه محل باشد
گمانــی آن  چیز کزین پیش گمان بود یقین گشت بــه  یقینــی  داد  نتــوان  دانــی 

را  نثارش کنم.»  را  تمامی مهرم  باشم  ندیده ام که بی درنگ نخواسته  این جهان  لطیفی را در  «هرگز هیچ زیبایی  بیت، عبارت  مفهوم کدام  302 
(86 )سراسری، انساین  می کند؟   نقض 

خود رقص می کنم چو سپند از نوای خویش1 چون نیست هیچ کس که به فریاد من رسد
ــرش2 گل آن چنان فریفتۀ ُحسن خود شده است ــم براب ــه دائ ــت آین ــبنم اس ــز ش ک
چو چشم آینه در خوب و زشت حیران باش تمیــِز نیــک و بــد روزگار، کار تــو نیســت
به هر چه می کشدت دل از آن گریزان باش ز خــارزاِر تعلّــق کشــیده دامان بــاش

)سراسری، زبان 85)  303 آیۀ «ال تُدرکُُه األبصار و ُهَو یُدِرُک األبصار» با کدام گزینه متناسب است؟ 
2 این بس که نام من برود بر زبان دوست 1 یا دیده جای خواب بود یا خیال دوست 
 عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست  پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست

)سراسری، انساین 84) در کدام بیت به نکته ای متفاوت با ابیات دیگر اشاره شده است و با دیگر ابیات تناسب مفهومی کم تری دارد؟   304 
ــو را1 غیبــت نکــرده ای که شــوم طالــب حضور ــم ت ــدا کن ــه هوی ــته ای ک ــان نگش پنه
و دعــا می فرســتمت2 در راه عشــق فاصلــۀ قـُـرب و ُبعد نیســت عیــان  می بینمــت 
ــور از دســت غیبــت تــو شــکایت نمی کنــم ــذت حض ــود ل ــی، نب ــت غیبت ــا نیس ت
دگران روند و آیند و تو هم چنان که هستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

 

عریب
درس 1

عیِّن الُمناِسَب لَِمعنی األفعاِل علی التوالي: «إْرَحْم َمْن في األرِض َیْرَحْمَك َمْن في الّسماِء.» 305 
 رحم کرد - رحم می کنی  رحم کن - تا رحم کنی  رحم کن - به تو رحم کند   رحم کرد - به تو رحم می کند

عیِّن العبارة عدد اسم الجمِع فیها أکثر:  306 
 للّرجاِل ملبس ذو األلوان المختلفة.  أضُع فُرشاةَ األسناِن و بعض األطعمة و األشربة في الحقیِبة السفرّیة.

 الحمد هلل اّلذي َخلََق الّسماوات و األرض و َجَعَل الظّلمات و النّور.  یکتُُب الّتلمیُذ و الّتلمیذات الّتماریَن في الّدفاتر.
حیح في الموضوِع: عیِّن الصَّ 307 

 َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الُخسراَن: نتیجۀ کارها
 التنظُروا إلی کِثرةِ صلِتهم و صوِمهم ولکن اُنظُروا إلی ِصدِق الحدیِث و أداء األمانِة: انجام فرائض دینی

 َو ِاجعْل لي لساَن ِصدٍق في اآلخریَن: راستگویی
 ِارَحْم َمْن في األرِض َیرَحْمَک َمْن في الّسماءِ: توجه به پدیده های آسمان و زمین

حیح في الّتوضیحات: عیِّن الصَّ 308
 الّشمس: من النّجوم الُمضیئة ضیاؤه ِمن القمِر.  أخضر: لوُن األشجار في کّل الفصوِل.

 الّصوم: من الفرائض الدینّیة یجُب علی المسلمین في شهر رمضان.  الغیم: ُبخاٌر متراکٌم في الّسماء یُنزل منه الّثلج فقط.
عیِّن الخطأ َحَسب الواقع: 309 

 ال نُشاهُد األنجَمَ في النّهار بسبِب ضوءِ الّشمِس.  ِلبعِض األشجاِر ثمراٌت یستفیُد البشُر ِمنها.
 الّصداقة و أداء األمانة ِمن علمات المؤمِن.  ال یُوَجُد سائٌح ال یُسافُر إلی إیراَن حّتی االَن. 

 ِاقرأ النَِّص الّتالي ثُمَّ أِجب َعِن األسئلِة: 
«األجسام بحاجة إلی التجّدد بعد کّل زمن معّین، فحینئٍذ تموت ذّراتها اّلتي لم تکن صالحة للبقاء و ینشأ بدَلها غیرها مّما هو قابل للحیاة. و لوال هذا 

التجّدد لما أمکننا أن نحیا أکثر من عشر سنین!
صاحب البستان برعایته و إشرافه علی األشجار و النباتات حین یسقي األرَض و یطّهر الّتراب من الحشراِت الّضاّرةِ و النّباتاِت الفاسدةِ یسّبب أن تجري 

في بستانه روُح التجّدد و الحیاة. هذه الّرعایُة و اإلشراف بعد حین تُعطي ثمرها عند نضوج الثَّمراِت! 
ة الفناَء و الخسراَن و الخموَل و  بوا أخالقَها و یطّهروا ما یُفِسُدها کانت عاقبُة األُمَّ ُة هی بستاُن الحیاةِ و ُمرِشدوها هم الُحّراُث و أصحاُب البساتیِن! فإن لم یُهِذّ األُمَّ
)سراسری زبان 94) الهزیمَة! و هذه الّرعایُة ال تختصُّ بالمحسوساِت بل المعقوالُت و المعنویاُت کذلک بحاجٍة إلی روٍح جدیدةٍ، فالتجّدُد هو سرُّ الحیاةِ!» 

لماذا نحتاج أن نُدِخَل فینا روحاً جدیدةً؟ عیِّن الخطَأ: 310 
 لکی نتقّدَم!  حّتی نبقی!  لنجمَع سرَّ الحیاةِ!  کي نُطّهَر نفوَسنا!
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دین و زندیگ
 

درس 1
این مقصود  به  ما  وافی  آیه  مفهوم کدام  تفکیک ناپذیرند»  یکدیگر  از  آن  نبودن  بی عیار  و  با عبث  بودن جهان خلقت  «غایتمند  بگوییم  اگر  547 

خواهد بود؟
ماواِت َو ااْلَرَض َو ما َبینَُهما الِعبیَن ما َخلَقناُهما ِااّل ِبالَحقِّ َو ما َخلَقنَا السَّ 2 نیا َو اآلِخَرة  نیا َفِعنَد اهلِل ثَواُب الدُّ َمن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ 1

َو َنفٍس َو ما َسّواها َفاَلَهَمها فُجوَرها َو تَقواها بیَل ِاّما شاکِراً َو ِاّما َکفوراً   ا ِانَّا َهَدیناهُ السَّ
اگر بگوییم «خالق موجودات جهان خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد»، علّت کدام یک از معلول های زیر را بیان کرده ایم؟ 548 

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان، لطف و رحمت ویژۀ خدا قرار دارد. 1

نظم گستردۀ جهانی بیانگر قدرت و رحمت الهی است. 2

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان، هدفی وجود دارد.
نظم گستردۀ جهانی نشانگر دانایی خالق مدبر است.

﴾ ارتباط مفهومی ندارد؟ ماواِت َو ااْلَرَض َو ما َبینَُهما الِعبیَن ما َخلَقناُهما ِااّل ِبالَحقِّ کدام گزینه با مفهوم آیۀ ﴿َو ما َخلَقنَا السَّ 549 
حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت آن هاست. 1

جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی براساس برنامه ای حساب شده به این جهان گام نهاده است. 2

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آن ها خدایی عادل است.
خداوند هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد. قرآن کریم در آیات گوناگون بر این نکته تأکید دارد.

از مفهوم کدام گزینه مستفاد می گردد که «در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد»؟ 550 
ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم... 1

هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند ... 2

هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.
این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت زندگی حقیقی است ...

قاعدۀ مشترک حاکم بر زندگی انسان با سایر موجودات چیست؟ فرصت رسیدن به آن را چه امری فراهم می کند؟ 551 
هدفمندی نظام هستی - اعطای قدرت اراده و اختیار 2 هدفمندی نظام هستی - گام نهادن در دنیا  1

بی نهایت طلبی - اعطای قدرت اراده و اختیار بی نهایت طلبی - گام نهادن در دنیا 
منشأ تفاوت اهداف انسان با سایر موجودات چیست؟ 552 

تفاوت در بینش و نگرش 2 تفاوت در ویژگی ها   1

تنوع طلبی و بی نهایت طلبی انسان هدفمندی آفرینش انسان  
به چه دلیلی، انسان به دنبال هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند؟ 553 

انسان دارای اراده و اختیار است؛ ولی گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند. 1

انسان دارای روحیۀ بی نهایت طلب است؛ ولی گیاهان و حیوانات هدف محدود دارند. 2

انسان استعدادهای متنوع و بی نهایت دارد؛ ولی گیاهان و حیوانات فاقد استعداد هستند.
استعدادهای انسان مادی و معنوی است؛ ولی استعدادهای حیوانات و گیاهان محدود است.

انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است؛ به همین دلیل ............... . 554 
در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است،  هدف هایی پایان ناپذیر و تمام ناشدنی. 1

به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن،  استعدادهای گوناگون خویش را به کمال برساند.  2

انسان باید خود هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد.
عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود،  بلکه روزبه روز افزون می گردد.

در دنیای حیرت انگیز انسان ها، کدام هدف می تواند عطش بی نهایت طلبی را در انسان برطرف نماید؟ 555 
تقّرب و نزدیکی به خداوند 2 تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین  1

تقدم اهداف اصلی بر اهداف فرعی  پاسخ گویی به اهداف مادی و معنوی 
در چه صورتی انسان خواهد توانست هدف های خود را به درستی برگزیند و عمر خود را برای رسیدن به اهدافش صرف کند؟ 556 

با تقویت روحیۀ بی نهایت طلبی 2 با تفکر و تعقل در انجام کارها   1

درک هدفمندی نظام خلقت با داشتن معیار و ملک  

زنــدگــی دیــــن و
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احساس حقارت در برابر زنان باحجاب و عفیف مسلمانان، از سوی اسیران در چنگال رسوایی آور هوی و هوس، از دقت در کدام آیه مفهوم  963 
می گردد.  )خارج از کشور 89)

یاُم َکما کُِتَب َعلَی الَّذیَن ِمن قَبِلکُم َلَعلَّکُم تَتَّقوَن یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا کُِتَب َعلَیکُُم الِصّ 1

لةَ تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکِر َو َلِذکُر اهلِل اَکَبُر لةَ ِانَّ الصَّ اَِقمِ الصَّ 2

یا اَیُّها النَّبیُّ قُل اِلَزواِجَک َو َبناِتَک َو ِنساءِ اْلُمؤِمنیَن یُدنیَن َعلَیِهنَّ ِمن َجلبیِبِهنَّ
َو قالوا ِلُجلوِدِهم ِلَم َشِهدتُم َعلَینا قالوا اَنطََقنَا اهلُل الَّذی اَنطََق کُلَّ َشیءٍ

کدام آیه، به «علت پوشش» اشاره دارد؟  )انساین 88) 964 
2 تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکِر 1 َلَعلَّکُم تَتَّقوَن  

ٰذِلَک اَدنٰی اَن یُعَرفَن َفل یُؤَذیَن َو کاَن اهلُل َغفوراً َرحیماً  ٰذِلَک اَزکٰی َلُهم  

 

انگلییس
درس 1

965 What ................ next summer?
 do the tourists will     the tourists will do  will the tourists do  the tourists will be doing

966 They have enough money, and they ................ a new house soon.
 are going to buy   have bought   bought  had bought

967  A: “Have you done your homework yet?”
B: “Not yet, but I ............... it tonight.”

 did    am going to do   was doing  have done
968 Did you see ................ ?

 that wolves    those wolf  this wolves  those wolves
969 We need to save ................. and ............... and take care of them.

 animal –plant    animals – plants  animals – plant  animal – plants
970 When people take care of cheetahs, the number of ............... will increase.

 this animal   these animal  this animals   that animals
971 A: “There is no cheese.”

B: “I know. I ................. some after I write this letter.”
 am going to buy   was going to buy  bought   have bought

972 A: “Oh you have left the door open.”
B: “Have I? I ............... and shut it.”

 am going to go   will go  went   could go
973 A: “There is a good documentary on TV tonight.”

B: “Wow! I didn’t know. I ............... definitely watch it.”
 will   am going to  could   was going to

974 A: “I’ve left my watch upstairs.”
B: “I ............... it for you.”

 am going to get   had got  will get   have got
975 Which sentence is grammatically wrong?

 My feet are painful.    She sat at her desk and worked for two hour.
 I saw two old men.     He has three children.

976 Which sentence is grammatically wrong?
 It is cloudy. It is going to rain soon.   Look at the sky. It’s going to be a beautiful day.
 Will you come to the cinema with me?   I think it is going to rain tomorrow.

977 Most ............... work more than ten hours a day at home.
 woman    man  housewife   housewives

978 Which sentence is grammatically wrong?
 Two of the thiefes were identified.   I bought three sheep.
 The roofs of those houses need repairing.   I bought two loaves of bread.



فاریس: مهدی کرانی / عریب: سهیال خاکباز - امینه اکرآمد / دین و زندیگ : سعید شبقره - وحید تمنا - فردین سماقی / زبان انگلییس: فریبرز قنبری



100

کتابـــکتابـــکتابـــ
عمومیعمومیعمومی

فارســـی
یازدهـــم

فاریس
درس 1

)سراسری، تجریب 96)  1247 در کدام ابیات، فعل از مصدر «گرفتن» در معنای یکسان به کار رفته است؟  
ور به حق گفت، جدل با سخن حق نکنیم الف( حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او  
تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت ب( شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان 

هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس ج( گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان 
بر مردم رند، نکته بسیار مگیر د( صوفی چو تو رسم رهروان می دانی 

2 الف، د  ب، ج  ج، د 1 الف، ب 

)سراسری، هنر 94) درکدام بیت از مصدر «ساختن» در معنای «آهنگ کردن» استفاده شده است؟  1248 
به شعر فارسی صوت عراقی 1 بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو 

که حکم آسمان این است اگر سازی اگر سوزی 2 جدا شد یار شیرینت، کنون تنها نشین ای شمع 
ببندید یک شب بر او خواب را  از آن پس بسازید سهراب را 
به دانش مگر چارۀ جان کنیم  چه سازیم و این را چه درمان کنیم؟ 

معنی واژۀ مشخص شده در همۀ گزینه ها درست ذکر شده است، به جز ............... 1249 
بدین دست  و پای از کجا می خورد )چگونه( 1 که چون زندگانی به  سر می برد 

که روزی رسان قوت روزش بداد )نیرو( 2 دگر روز باز اتّفاق اوفتاد  
چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست )ساز(  نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست 
چه باشی چو روبه به وامانده سیر؟ )پس مانده(  چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر 

معانی واژگان «تیره رایی، زنخدان، فروماندن، حمّیت» به ترتیب، در کدام گزینه درست آمده است؟ 1250 
2 دغل، چانه، متحّیرشده، غیرت 1 ناراستی، چانه، متحّیرشدن، جوانمردی 

 ناراستی، گریبان، متحّیرشده، مردانگی  بداندیشی، گریبان، متحّیرشدن، جوانمردی
در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟ 1251 

1 چندان که صائم الّدهر چشم بر ایشان افکند بر دو پای راست بایستاد و روی به مهراب آورد.
2 مردان بار را به نیروی هّمت و بازوی همّیت کشند نه به قّوت تن.

 زمام پادشاهی بر وحوش این دشت در دست  گیری تا من به ِاعداد اسباب این کار، کمر تقدیم بربندم.
 فرمود تا خوانچۀ خوردنی به تکلّف بساختند و نقلی که گفتی هلوت آن را به بوسۀ شّکرلبان چاشنی داده اند.

کدام گزینه فاقد صفت مبهم است؟ 1252 
1 هولناک ترین حادثه که بدان مبتل شدم، آن بود که بر فلن بیشه که مسکن شیران و دیوان است، گذر کردم.

2 چندین شهر بر اثر زلزله تقریباً از صفحۀ زمین محو شدند.
 کسی به خواب هم نمی دید که چند قرن بعد، این سرزمین خانه به دوشان، نیمی از تصّرفات روم را بگشاید.

 برخی از فرشینه های این دوره از جهت فنی تقریباً با پارچه های ظریف مصری یکسان است.
)سراسری، هنر 92) همۀ واژه های گزینۀ ............... دو به دو، به لحاظ رابطۀ معنایی در یک حوزه قرار می گیرند.   1253 

2 عزل و نصب، جزر و مد، هزاهز و غریو، مضّرات و منافع 1 اعمی و بصیر، هبوط و صعود، سفر و حضر، قانع و طامع 
 ایجاز و اطناب، مدح و ذم، سلست و روانی، ینبوع و چشمه  بدو و ختم، افراط و تفریط، انقباض و انبساط، ابطال و الغا

در همۀ گزینه ها به جز ............... آرایۀ «کنایه» به کار رفته است. 1254 
2 کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه 1 به نام چاشنی بخش زبان ها / حلوت سنج معنی در بیان ها 

 خرد را گر نبخشد روشنایی / بماند تا ابد در تیره رایی  به ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موی باشد بیش و نی کم
در همۀ ابیات به جز ............... آرایه های «تشبیه و کنایه» دیده می شود. 1255 

می توانستم اگر دست از دهان برداشتن 1 چون صدف من هم ز گوهر دامنی می داشتم 
که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم 2 چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش 

دست در یک کاسه با خورشید تابان می کنم  تا چو عیسی دست خود از چرک دنیا شسته ام 
ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست  سرشک من که ز طوفان نوح دست برد 

به ترتیب آرایه های «جناس همسان، تشبیه، کنایه، تضاد، تلمیح» در کدام گزینه آمده است؟ 1256 
چون به معنی نگری این دل ویرانۀ ماست الف( گنج معنی که طلسم است جهان بر راهش 

نژند آن دل، که او خواهد نژندش ب( بلند آن سر که او خواهد بلندش 
گه موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند ج( گه آب را آتش برد گه آب، آتش را خورد 

که بخشنده روزی فرستد ز غیب د( زنخدان فروبرد چندی به جیب 
چه کم آید بر ما چنگ و ُسرنا ه ( چو ما در چنگ عشق اندر فتادیم 

2 الف، ب، د، ج، ه   ه ، الف، د، ج، ب  د، ج، الف، ب، ه ،  1 ه ، د، الف، ج، ب 

کدام بیت با بیت «به ترتیبی نهاده وضع عالم/ که نی یک موی باشد بیش و نی کم» ارتباط مفهومی ندارد؟ 1257 
2 اگر یک ذّره را برگیری از جای/ همه عالم خلل یابد سراپای 1 هر کسی نقش بند پردۀ توست / همه هیچ اند کرده، کردۀ توس 

 چنان برکشیدی و بستی نگار/ که به زان نیارد خرد در شمار  جهان چون چشم و خال و خط و ابروست/ که هر چیزی به جای خویش نیکوست

فارســـی
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)سراسری، هنر 92)  1500 آرایه های «تشبیه، استعاره، اغراق، تلمیح و پارادوکس» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ 
آتش ایمن ز چوب تاک می بینیم ما الف( نیست بی اسرار وحدت می پرستی های ما 

گذشتگی ز دو عالم بود جنیبت ما ب( کاله گوشۀ اقبال ماست بی کلهی 
از گرد یتیمی است همان پیرهن ما ج( از گوهر ما گرچه خورد چشم جهان آب 
زلف شب قدر است دل پرشکن ما د( از صحبت ما فیض توان برد به دامن 

که کوه بست کمر پیش بردباری ما هـ( به زیر تیغ فشردیم پای خود چندان 
2 د، ج، هـ، الف، ب  1 د، ج، هـ، ب، الف   
 ج، د، ب، الف، هـ   ج، د، هـ، الف، ب

)سراسری،  ریایض 94)  1501 کدام بیت با مفهوم «شکر نعمت، نعمتت افزون کند» تناسب دارد؟ 
روزی خود می خورد از خوان تو 1 شکر به جای آر که مهمان تو 
گنج خواهی مده ز دست کلید 2 شکر باشد کلید گنج مزید  

پیش ایشان مرده  شو، پاینده باش  شکر کن مر شاکران را بنده باش 
شکر خدا را که شدم حق پرست  سجدۀ شکر تو مرا داد دست 

 1502 مفهوم «شکرگزاری در هرحال، تجربه اندوزی، ضرورت بهره بردن از نعمت های خداوند» به ترتیب در کدام گزینه ها دیده می شود؟
الف( بگذار که سرخوش و مست به دوردست ها روم/ و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم

ب( اوست که عادل مطلق است/ و خوان عدل خود را بر همگان گسترده
ج( هر نفسی را دو نعمت است/ دم فرودادن و برآمدنش

د( و تو شکر خداکن به هنگام رنج/ و شکر او کن، به وقت زیستن از رنج
هـ( او اختران را در آسمان نهاده/ تا به بّر و بحر نشانمان باشند/ تا نگه به فرازها دوزیم

2 هـ، د، ب  ب، هـ، ج  د، الف، هـ 1 ج، الف، ب 

کدام بیت با عبارت «مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل های شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار  1503 
کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟» تناسب معنایی ندارد؟

از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت 1 در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها 2 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین  هایل 

مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد  شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن؟ 
وقت است که همچون مه تابان به درآیی  در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد 

 1504 همۀ ابیات زیر با منظومۀ «روح را خاک نتواند که مّبدل به غبارش سازد/ زیرا هر دم به تالش است تا که فرارود» قرابت مفهومی دارند، به  جز ............... 
دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم 1 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

آن که آورد مرا باز برد در وطنم 2 من به خود نامدم این جا که به خود باز روم 
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم  ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 

رخت خود باز برآنم که همان جا فکنم  جان که از عالم علوی است یقین می دانم 
 1505 همۀ ابیات با بیت «دلم را بده عزم بر بندگی/ نه چون بی غمانم هوسناک کن» قرابت مفهومی دارند، به جز ...............

رهی بنما که جاگیرم به کویت  1 نگاهی کن که رو آرم به سویت 
مرا بنما به سوی خویش راهی 2 الهی جانب من کن نگاهی  
ز هولم در آن روز بی باک کن   به حشرم بده نامه در دست راست 

رفیق لطف بی اندازه ام کن  به لطف خود بلند آوازه ام کن 

عریب
درس 1

عیِّن الخطأ في الجمع: 1506 
 أخ    إخوة/ کبیرة    کبائر  زمیلة    ُزملء/ غیب    غیوب

 رأس    رؤوس/ میزان    َموازین  رُجل    ِرجال/ سروال    سراویل
عیِّن العبارة اّلتي فیها ِاسُم الجمِع أکثُر: 1507 

 اّلذي یُحبَُّک یُهدي إلیَک عیوبَک.  ُأریُد ِمن ُعّماِل الّتنظیِف أن یأتوا و یُنظِّفوا ُغرَف الُفنُدق.
 ال تُلَقِّبوا اآلخریَن بألقاٍب سّیئٍة.  ال توَجُد حیواناٌت و نباتاٌت کثیرةٌ في الفلواِت.

حیح في ترتیب الکلماِت: «َمتجُر ـ له ـ أفضُل ـ ي ـ ذلک ـ سراویل ـ زمیل» عیِّن الصَّ 1508 
 ذلک متجُر زمیلي، له سراویُل أفضُل   له سراویُل ذلک زمیلي، متجر أفضُل.

 أفضل سراویلي له، ذلک متجر زمیل.  ذلک سراویل أفضل، له في متجر زمیلي.
حیح: عیِّن الصَّ 1509 

 بئَس االسُم الُفسوُق بعَد اإلیماِن. مفرُده: ِفسق  ال تلمزوا أنفسکم. معناه: عیب جویی نکنید
خریَة ِمن اآلخریَن. متضاده: َحلَّ  سّتة ... أربعة یُساوي أربعة و عشریَن. عملیاتها الِحسابّیُة: زائد  َحّرَم اهلُل في القرآِن السُّ
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)تجریب 86، با تغییر( «کان رسول اهلل یحّب األطفال حّقاً و یلقاهم فرحاً و مبتسماً.»  1728 
 رسول خدا بچه ها را حقیقتاً دوست می داشت و شادان و خندان با آن ها برخورد می کرد.

 رسول خدا بچه را دوست می داشت و شاد و خندان با آن ها برخورد می کرد.
 رسول خدا بچه ها را حقیقتاً دوست دارد و شادان و خندان با آن ها برخورد می کند.

 رسول خدا حقیقتاً دوست داشت با بچه ها شادان و خندان برخورد کند.
)سراسری هنر 85) ة من جانب العلماء المسلمین.»   «َنِجُد في بعض اآلثار و الّرسائل العلمّیة في العالم نظرّیات کانت قد طُرحت ألّول َمرَّ 1729 

 ما در برخی آثار و نوشته های علمی دنیا به نظراتی برخورد کرده ایم که اولین بار از سوی دانشمندان مسلمان مطرح شده است.
 در بعضی آثار و رساله های علمی در جهان نظریه هایی می یابیم که برای اولین بار از جانب دانشمندان مسلمان مطرح شده بود.

 در نشانه ها و رساله های علمی جهان بعضی تئوری ها را می بینیم که برای بار اول از طرف علمای مسلمین طرح شد.
 در آثار و کتب علمی در دنیا ما به برخی نظریات از سوی علمای مسلمان برای بار اول برخورد می کنیم.

عّین الّصحیح في الّتعریب: «می خواهم دانش آموزی نمونه شوم پس باید تکالیف روزانه ام را خوب انجام دهم.» 1730 
 اُریُد أن َأکوَن تلمیذًا مثالّیاً َفأْلُحِسْن الواجبات الیومّیة.  اُریُد أْن ُأْصِبَح تلمیذًا مثالّیاً  َفأْلُْحِسْن واجباتي الیومّیَة

 َأَرْدُت َأن ُأْصِبَح تلمیذةً مثالّیًة َفُأحِسُن واجباتي الّیومّیة.  ُأریُد َأْن أْصَبَحُت تلمیذةً مثالّیًة َفألُحِسْن واجباتي الیومّیِة.
حیح: عیِّن الصَّ 1731 

یم باشید خداوند در زندگی تان شما را هدایت می کند  إْن کنتم في الصّراط المستقیم َیْهِدکم اهلل في حیاتکم: اگر به راه مست
ه خواهد بود ور تو   ِمن أین أعرف ماذا قصدک!: از کجا بدانم که من

رآن رو ما در زندگی دگرگون می شود. ت کردن در   إنَّ التأّمل في القرآن یغّیر ُاسلوَبنا في الحیاة: با د
ل نمی کردی در نتیجه از خطاها رهایی خواهی یافت  کُْن صادقاً و ال تخلف وعدک فتتخلّص من الخطایا: در وعده ات صاد بودی و ت

عیِّن الخطأ:  1732 
 ِلهذا العاِلم مُعجٌم یُضمُّ مفرداٍت کثیرةٍ باللّغة العربّیة: این دانشمند فرهنگ نامه ای دارد که بسیاری از واژه های عربی را دربرداشت.

 أعوُذ باهلل أن أسأله ما لیس لي به علٌم: به خداوند پناه می برم از این که از او چیزی بپرسم که به آن دانشی ندارم.
 کان الفریقان یلعباِن بالکرة علی الّشاطيء: دو تیم در ساحل با تو بازی می کردند.

 َو اْسألوا اهلَل ِمن فضله إّن اهلل بکّل شيءٍ علیٌم: و از خداوند بخشش او را بخواهید: زیرا خداوند به هر چیزی داناست.
عیِّن الخطأ: 1733 

 ما ُمِنعت االُّمُة اإلسلمّیُة عن الّطّیبات من األرزاق!: اّمت اسلمی از روزی های پاکیزه منع نشده است!
 کان المسلمون قد اکتسبوا درجاٍت علمّیًة عالیًة في الماضي: مسلمانان درجات علمی واالیی را در گذشته به دست آورده بودند.

 ِلیعلمِ الّطلُب أّن النّجاح في االجتهاد ال في الّتکاسل!: دانش آموزان می دانند که موفقیت در تلش است نه در بیکاری!
 للفواکه فوائد کثیرة و هی توّفر طعام اإلنسان و الحیوان: میوه ها فواید بسیاری دارند و آن ها غذای انسان و حیوان را مهیا می سازند.

دین و زندیگ
درس 1

در رابطه با آیۀ ﴿لِنُحیَِي ِبِه َبلَدةً َمیتًا﴾، کدام گزینه مفهوم درستی را بیان کرده است؟ 1734 
آیۀ فوق، مصداق آیۀ َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشيءٍ َحيٍّ است و به امکان معاد جسمانی و «زنده شدن مردگان» اشاره دارد.  1

آیۀ فوق، مصداق آیۀ َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشي ءٍ َحيٍّ است و به امکان معاد جسمانی و «نظام مرگ و زندگی در طبیعت» اشاره دارد. 2

آیۀ فوق، هم مفهوم با آیۀ َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشي ءٍ َحيٍّ است و به معاد روحانی و «نظام مرگ و زندگی در طبیعت» اشاره دارد.
آیۀ فوق، هم مفهوم با آیۀ َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشي ءٍ َحيٍّ است و به امکان معاد روحانی و «زنده شدن مردگان» اشاره دارد.

سوِل ِاذا َدعاکُم لِما یُحییکُم﴾ مرتبط نیست؟ از لحاظ موضوعی، کدام گزینه با مفهوم آیۀ ﴿یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْسَتجیبوا هلِلِ َو لِلرَّ 1735 
دین و دستورات الهی، مایۀ حیات روحی و معنوی انسان است. 1

پیروی از دین الهی، زمینه ساز نیاز برتر کشف راه درست زندگی است. 2

بیانگر هدایت تشریعی و توحید در ربوبیت است.
منظور از عبارت ِلما یُحییکُم در این آیه، حیات مادی و معنوی انسان است.

حیات بخشی به دو ُبعد جسمانی و روحانی وجود انسان، به ترتیب مفهوم مستفاد شده از کدام آیات قرآنی است؟ 1736 
بیَل ِاّما شاکِرًا َو ِاّما َکفورًا  َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشي ءٍ َحيٍّ - ِاّنا َهَدْیناُه السَّ 1

ًة ریَن َو ُمنِذریَن ِلَئّل َیکوَن ِللنَّاِس َعلَی اهلِل ُحجَّ ِلنُحِیَي ِبِه َبلَدةً َمیتًا - ُرُسلً ُمَبشِّ 2

سوِل ... َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشي ءٍ َحيٍّ - یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْستَجیبوا هلِل َو ِللرَّ
بِر ِلنُحِیَي ِبِه َبلَدةً َمیتًا - ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت َو تَواَصوا ِبالَحِقّ َو تَواَصوا ِبالصَّ
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احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد، بسترساز چه امری از سوی مکاتب بشری است؟ 1737 
تلش برای پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی 2 ارائۀ برنامه های متفاوت و گاه متضاد  1

بهره مندی بهتر از استعدادهای مادی و معنوی شناخت هدف زندگی و تلش برای کشف راه درست زندگی 
آماده شدن پاسخ به کدام نیازها توسط خداوند در جهان خلقت صورت گرفته شده است و راه آگاهی از آن ها چیست؟ 1738 

نیازهای طبیعی - افزایش آگاهی با کسب علم و دانش 1

نیازهای برتر - افزایش آگاهی با کسب علم و دانش 2

نیازهای طبیعی و غریزی - خداوند قدرت آگاه شدن از آن ها را به ما داده است.
نیازهای برتر و بنیادین - خداوند قدرت آگاه شدن از آن ها را به ما داده است.

منشأ نیازهای برتر انسان چیست؟ از لحاظ موضوعی، کدام آیه به سرمایه های ویژۀ انسان اشاره دارد؟ 1739 
سرمایه های ویژه ای که خداوند به انسان عطا کرده است - َو الَعصِر ِانَّ ااِلنساَن َلفی ُخسٍر ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت  1

بیَل ِاّما شاکِرًا َو ِاّما َکفورًا سرمایه های ویژه ای که خداوند به انسان عطا کرده است - ِاّنا َهَدْیناُه السَّ 2

بیَل ِاّما شاکِرًا َو ِاّما َکفورًا  دل مشغولی، دغدغه و سؤال های اساسی انسان - ِاّنا َهَدْیناُه السَّ
دل مشغولی، دغدغه و سؤال های اساسی انسان - َو الَعصِر ِانَّ ااِلنساَن َلفی ُخسٍر ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت

عدم شناخت یا دچار خطا شدن در انتخاب کدام یک از نیازهای برتر توسط انسان در حقیقت «از بین بردن عمر و سرمایۀ وجودی خود» است و  1740 
کدام آیه با آن تناسب موضوعی دارد؟

شناخت هدف زندگی - َو الَعصِر ِانَّ ااِلنساَن َلفی ُخسٍر ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت 1

درک آیندۀ خویش - ِانَّ الخاِسریَن الَّذیَن َخِسروا َانُفَسُهم  2

درک آیندۀ خویش - َو الَعصِر ِانَّ ااِلنساَن َلفی ُخسٍر ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت
شناخت هدف زندگی - ِانَّ الخاِسریَن الَّذیَن َخِسروا َانُفَسُهم 

کدام سؤال با نیاز برتر «درک آیندۀ خویش» ارتباط مفهومی ندارد؟ 1741 
زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟ 1

آیندۀ انسان )بعد از مرگ( چگونه است؟ 2

آیا زندگی انسان با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات به شکل دیگری گشوده می گردد؟
کدام هدف است که انسان می تواند با اطمینان خاطر، زندگی اش را صرف آن نماید؟

ریشۀ پیدایش نیازهای برتر انسان، سرمایه های ویژه ای است که خداوند به انسان عطا کرده است. از لحاظ موضوعی، کدام آیه با ریشۀ پیدایش  1742 
نیازهای برتر انسان ارتباط دارد؟

َمن آَمَن ِباهلِل و اْلَیوم اآلِخِر َو َعِمَل صاِلحاً 2 ُسِل   ًة َبعَد الرُّ ریَن َو ُمنِذریَن ِلَئّل َیکوَن ِللنَّاِس َعلَی اهلِل ُحجَّ ُرُسلً ُمَبشِّ 1

سوِل یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْستَجیبوا هلِلِ َو ِللرَّ َمْن َاراَد اآلِخَرةِ َو َسَعٰی َلها َسعَیها 
دغدغۀ جدی انسان های فکور و خردمند چیست و علت جدی بودن این دغدغه در کدام گزینه بیان شده است؟ 1743 

کشف راه درست زندگی - انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند. 1

شناخت هدف زندگی - انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند. 2

درک آیندۀ خویش - پاسخ صحیح به این نیاز اساسی، سعادت انسان را تضمین می کند.
شناخت هدف زندگی - پاسخ صحیح به این نیاز اساسی، سعادت انسان را تضمین می کند.

بِر﴾ ارتباط مفهومی ندارد؟ کدام گزینه با آیۀ ﴿َو الَعصِر ِانَّ االِنساَن َلفی ُخسٍر ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َو تَواَصوا ِبالَحِقّ َو تَواَصوا ِبالصَّ 1744 
کشف راه درست زندگی 2 بیَل ِاّما شاکِرًا َو ِاّما َکفوراً  ِاّنا َهَدْیناُه السَّ 1

تقدم ایمان بر عمل تقدم عمل بر ایمان  
با توجه به مفهوم آیات سورۀ مبارکۀ «عصر»، چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی  شوند؟ 1745 

ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند و از سرمایه های خدادادی بهره مند شوند. 1

ایمان بیاورند و در راه خدا جهاد کنند و بر نماز و عبادت خود مراقبت کنند. 2

ایمان بیاورند و در راه خدا جهاد کنند و دیگران را به حق و صبر دعوت کنند.
ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند و دیگران را به حق و صبر دعوت کنند.

براساس مفاد کدام آیه، ایمان مقدم بر عمل است و علت آن چیست؟ 1746 
بیَل ِاّما شاکِرًا َو ِاّما َکفورًا - زیربنای همۀ اعمال انسان، اعتقادات توحیدی است. ِاّنا َهَدْیناُه السَّ 1

ُسِل - زیربنای همۀ اعمال انسان، ایمان است. ًة َبعَد الرُّ ریَن َو ُمنِذریَن ِلَئّل َیکوَن ِللنَّاِس َعلَی اهلِل ُحجَّ ُرُسلً ُمَبشِّ 2

َو الَعصِر ِانَّ ااِلنساَن َلفی ُخسٍر ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت - زیربنای همۀ اعمال انسان، ایمان است.
سوِل ِإذا َدعاکُم ِلما یُحییکُم - زیربنای همۀ اعمال انسان، اعتقادات توحیدی است. یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْستَجیبوا هلِل َو ِللرَّ

پاسخ به نیازهای برتر انسان حداقل باید دو ویژگی داشته باشد، این دو ویژگی کدام اند؟ 1747 
درست و قابل اعتماد باشند - همه جانبه باشند. 2 مکمل و تسهیل کننده باشند - نیازمند تجربه و آزمون نباشند.  1

عاقلنه و جامع باشند - درست و قابل اعتماد باشند. مرتبط و مکمل هم باشند - دقیق و ظریف باشند. 

دیــــن و زنــدگـی
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)خارج از کشور 95) پیامبر اکرم )ص( برای حفظ دین، چه توصیه ای به افراد فرموده اند؟  2516 
ازدواج و پروا از خدا 2 عبادت کردن در حال تأهل   1

توجه به کور شدن ناشی از علقه اخلق نیکو و زیادی عفاف  
)هنر 94) کدام مورد، بیانگر یکی از دالیل ضروری بودن اجازۀ پدران برای ازدواج دختران است؟  2517 

پیچیدگی های روحی در پسران که موجب دشواری شناخت آنان توسط زنان شده است. 1

پیش قدم نشدن دختران در ازدواج و محدودیت های عرفی که در پی آن ایجاد شده است. 2

لطافت های روحی و ظرافت های عاطفی دختران در فضای محبت و علقه به جنس مخالف
ممکن نبودن شناخت همسر مناسب و ویژگی های الزم برای او در معاشرت های قبل از ازدواج

آن جا که بگوییم: «عالیق و محبت های آغازین در امر ازدواج، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند.» پیام جملۀ «...............» را ترسیم  2518 
)انساین 93) کرده ایم که راه مأمون ماندن از پیامدهای ناخشنودکنندۀ آن، ............... است. 

ما أَحبَّ اهلُل َمن َعصاُه - مشورت با پدر و مادر 2 یءِ یُعمی َو یُِصمُّ - مشورت با پدر و مادر  ُحبُّ الشَّ 1

ما أَحبَّ اهلُل َمن َعصاُه - استمداد از عقلنیت یءِ یُعمی َو یُِصمُّ - استمداد از عقلنیت  ُحبُّ الشَّ
» موضوع ............... مفهوم می گردد و از همین منظر است که ضروری  بودن ............... در ازدواج روشن  یِء یُعمی و یُصمُّ از حدیث شریف «ُحُب الشَّ 2519 
)هنر 93) می شود. 

علقه و محبت اولیه، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند - مشورت با دیگران 1

علقۀ شدید به چیزی باعث می شود چشم و گوش انسان باز شود - مشورت با دیگران 2

علقه و محبت اولیه، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند - اجازۀ ولّی برای دختران
علقۀ شدید به چیزی باعث می شود چشم و گوش انسان باز شود - اجازۀ ولّی برای دختران

)خارج از کشور 89) » موضوع ............... مفهوم می گردد و از همین منظر است که ...............  یِء یُعمی َو یُِصمُّ با توجه به حدیث شریف حضرت علی )ع(: «ُحبُّ الشَّ 2520 
علقه و محبت اولیه، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند - رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج ضروری است. 1

علقۀ شدید باعث می شود جوان با چشم و گوش باز عمل کند - رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج ضروری است. 2

علقۀ شدید باعث می شود جوان با چشم و گوش باز عمل کند - ضروری  بودن اذن پدر برای دختران روشن می شود.
علقه و محبت اولیه، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند - ضروری  بودن اذن پدر برای دختران روشن می شود.

)تجریب 86) پیامبر گرام اسالم )ص( فرمودند: «برای دختران و پسران خود امکان ازدواج را فراهم کنید تا خداوند ............... و ............... و ...............   2521 
به آن ها آرامش دهد - در رزق و روزی آن ها توسعه دهد - سلمت جسمی و روحی به وجود آید. 1

اخلقشان را نیکو کند - در رزق و روزی آن ها توسعه دهد - عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند. 2

اخلقشان را نیکو کند - احساس رضایت درونی در حاالت ایجاد شود - سلمت جسمی و روحی به وجود آید.
به آن ها آرامش دهد - احساس رضایت درونی در حاالت ایجاد شود - عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

انگلییس
درس 1

2522 An endangered language is a language that has very ............... speakers.
 little   a little  few   a few

2523 Nowadays, ............... languages are losing their native speakers. 
 many  a lot  much  any

2524 I think ............... endangered languages are in Australia and South America.
 much  any  little  a lot of

2525 This can save ............... information and cultural values of people all around the world.
 many  a lot  few  a lot of

2526 They may ask for two ............... of water, a ............... of sugar a ............... of bread.
 loaves, bottle, bag  bottles, bag, loaf  bag, bottle, loaf  bag, loaf, bottle

2527 In a coffeeshop, they may order a ............... of tea, a ............... of cake, or a ............... of j ucie.
 piece, glass, cup  piece, cup, glass  cup, piece, glass  glass, piece, cup

2528 ............... researchers are now trying to protect endangered languages.
 Much  A lot   little  Many
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2529 How ............... learning hints are suggested in the text?
 many  much  few  little

2530 There was so ............... traffic that it took an hour for us to reach the school.
 many  much  few  a lot

2531 I used to have ............... hobbies, but now I don’ t have ............... free time.
 plenty of  some  a lot of  any  many  a few  much  any

2532 He’ s usually too busy to work in his garden, actually he pays ............... attention to it.
 few  a few  a little  little

2533 We read a lot of poetries at school, but I remember very ............... of them.
 little  few  many  a few

2534 Which word order is wrong?
 The man is eating quickly his lunch.  We study English hard.
 I cooked the cake in the kitchen yesterday.  Nahid bought some books yesterday.

2535 Language teachers suggest you to do ............... extra learning outside of school.
 many  plenty of  a lot  a few

2536 I had so ............... money that I couldn’ t buy that book.
 little  few  many  a little

2537 I had so ............... homework that I couldn’ t watch TV.
 many  few  little  much  

2538 A: “Is Africa the largest ............... of the world”?
B: “No, it isn’ t.”

 century  continent  planet  country

2539 People use language to ............... with each other in a society.
 receive  disappear  communicate  consider

2540 What do we call a large group of people who live together? 
- We call them a ............... 

 society  culture  media  region

2541 Human’ s ............... to talk makes him different from animals.
 activity  ability  culture  hint

2542 Books and newspapers are useful to ............... your English.
 vary  improve  scan  notice

2543 China makes up  of the world’s population. “make up” means:
 add  develop  seek  form

2544 I’ ve never played chess before. I’ m a (an) ............... beginner.
 suitable  useful  absolute  frequent

2545 This book gives you ............... information about the history of Iran.
 loud  quiet  valuable  endangered

2546 You can ............... a newspaper to look for specific information.
 exchange  scan  develop  imagine

2547 Amir has decided to ............... some money each month to buy a computer.
 respect  quit  save  protect

2548 You must ............... the television when you want to study your lessons.
 put on   turn on  turn off  turn up

2549 Those languages that have very few speakers are ............... languages.
 endangered  international  available  extra

2550 The police are looking for a woman who ............... on Sunday.
 varied  disappeared  ranged  remembered

2551 In the future, wind power can ............... the needs of the world.
 develop  seek  meet  quit

2552 Deaf people can communicate with others by ............... of sign language.
 means  grades  slices  periods

انگلیسـی
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فاریس
درس 1

معنای چند لغت داخل کمانک نادرست است؟  2777 
«)پوییدن: رفتن( - )انابت: پشتیبانی( - )تاک: زر( - )فضل: کرم( - )وهم: خیال( - )موسم: مراسم( - )منّت: نیکویی( - )قدوم: قدم ها(»

چهار سه  دو  2 یک  1

معنی «وظیفه» در کدام گزینه متفاوت است؟ 2778 
در بند آن مباش که نشنید یا شنید حافظ وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس  1

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید )شراب( رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید  2
وحشی )تخلص شاعر( که همیشه میهمان است بر خوان وظیفۀ تو شاها  

آزاد باش تا نفسی روزگار هست ای نفس چون وظیفۀ روزی مقرر است 
در میان گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟  2779 

«عّز و جل - اعراض و روی گرداندن - شبه و همسان - مفّرح و فرح انگیز - سفوت و برگزیده - تهفه و ارمغان - حلیه و زیور - تضرع و زاری»
چهار  سه  دو  2 یک  1

در متن زیر نقش دستوری کلمات مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست است؟  2780 
«به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.»

قید، مفعول، مفعول، مضافٌ الیه 2 متمم، مفعول، مفعول، مضافٌ الیه  1
قید، متمم، مفعول، مضافٌ الیه متمم، متمم، مضافٌ الیه، مفعول 

نقش ضمیر متصل در کدام گزینه متفاوت است؟ 2781 
تا خاطرم معلّق آن گوش و گردن است گردن نهم به خدمت و گوشت کنم به قول  1

هر دو به دستت درست، کشتن و بنواختن گر دهیم ره به خویش یا نگذاری به پیش   2
گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم 

تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است شهسوار من که َمه آیینه دار روی اوست 
)سراسری، هنر 96) در همۀ ابیات، فعل به قرینۀ معنوی محذوف است، به جز ...............   2782 

صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست  1
اگر می بود با من روی گرمی آفتابش را گران جان تر ز شبنم نیست جان ناتوان من  2

هم آتشی زده ای تا نفیر می آید رسید نالۀ سعدی به هرکه در آفاق 
نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش هرکه سودای تو دارد چه غم از هرکه جهانش 

)سراسری، زبان 96) در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظی صورت گرفته است؟   2783 
دعای ستم دیدگان در پی ات  کجا دست گیرد دعای وی ات  1

به درگاه حق منزلت بیشتر یکی را که سعی قدم پیش تر  2
فشاندند در پای و زر بر سرش  بفرمود گنجینۀ گوهرش  

اسیران محتاج در چاه و بند؟ دعای منت کی بود سودمند 
در کدام گزینه «سجع» دیده نمی شود؟ 2784 

امروز بشارت است و رحمت و فردا عّز و ناز و کرامت. 1
حلق یعقوب در حلقۀ دام ارادت یوسف آویختند و نقطۀ حقیقت در پردۀ غیرت. 2
آخر شب شّدت و وحشت به پایان رسید و صبح وصال از مطلع شادی بدمید.

پیر طریقت گفت: خود را مبینید که خودبینی را روی نیست، خود را منگارید که خودنگاری را رای نیست.
در کدام بیت نماد به کار نرفته است؟ 2785 

مرد نبود هر که نبود جان فشان هدهدش گفت ای ز دولت بی نشان  1
بر سر آتش زند پروانه وار خویش را از شوق او دیوانه وار  2

می کند قصد به پرواز امشب مرغ دل در قفس سینه ز شوق 
به پیش مهد گل نعره زنان شد چو گل در مهد آمد بلبل مست 

در همۀ گزینه ها تشبیه و استعاره هست، به جز ............... 2786 
دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. 2 اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کله شکوفه بر سر نهاده.  1

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد. 
)سراسری، خارج از کشور 96) آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟  2787 

پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید )بجود(» «نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی  
استعاره، حس آمیزی، نغمۀ حروف، کنایه 2 استعاره، حس آمیزی، مجاز، حسن تعلیل  1
تشبیه، ایهام، نغمۀ حروف، مراعات نظیر تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب 

فارســـی
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عیِّن الخطأ في الّترَجمة:  3260 
 َعلَینا أن نُعاِشَر أصدقاء یُذکِّروَننا بطاعِة اهلل: بر ماست که با دوستانی معاشرت کنیم که اطاعت خدا را به ما یادآور می شوند!

 َعلَینا أن ال َنْجَعَل من ال َنعِرفُُه َمعرفًة كاِملًة أمیناً َعلَی أسراِرنا: نباید کسی را که کامل او را نمی شناسیم امین بر اسرار خویش قرار دهیم!
 یُعرُِّف اإلنِترنُت أعَجَب الظّواِهر الَموجودةِ في األرِض تعریفاً إلی النّاس: اینترنت عجیب ترین پدیده های موجود در زمین را به مردم معرفی می کند!

 ِلتتقّدم البلُد في كّل الَمجاالت كاَنْت زمیلِتي َیسَعْیَن َسعیاً كثیراً!: همکلسی های من بسیار تلش می کردند تا کشور در همۀ زمینه ها پیشرفت کند!
عیِّن الخطأ في ترجمة هذه العبارات: 3261 

 یُحاَسب اإلنساُن یوَم القیامِة محاسبًة: خداوند انسان را در روز قیامت قطعاً محاسبه می کند.
 کان الَفرزدُق َرَحَل إلی خلفاء بني ُأمّیة: فرزدق نزد خلفای بنی امیه رفته بود.
 کان الفرزدُق یُِحبُّ أهَل البیِت: فرزدق اهل بیت )ع( را دوست می داشت.

 کان َیْستُُرُحبَُّه عنَد ُخلفاء بنی ُأَمّیة: او عشق خود را نزد خلفای بنی امیه پنهان می کرد.
حیح للّتعریب: «آیا ندانستید که قرآن به طور عجیبی در مورد پدیده های طبیعت به ما خبر داده است.» عیِّن الصَّ 3262 

 هل أنتم ما عملتم أّن القرآن قد أخبَرنا عن ظواهر الّطبیعة أخباراً عجیباً.
 أ ال تعلمون أّن القرآن قد أخبَرنا إخباراً عجیباً عن ظواهر الّطبیعة.
 أ لم تعلموا أّن القرآن قد أخبَرنا إخباراً عجیباً عن ظواهر الّطبیعِة.

 هل أنتم ما َفهمتم أّن القرآن قد أخبرنا اإلخباَر العجیَب عن ظواهر الّطبیعة.
حیح للّتعریب: «گمان می کردم کسانی فکر بسته ای دارند که دهانشان پیوسته باز است.» عیِّن الصَّ 3263 

 فّکرُت اّلذیَن لهم فکٌر ُمغلٌق أّن َفمهم مفتوٌح دائماً.  کنُت أظّن اّلذیَن لهم فکٌر ُمغلٌق أّن َفَمهم بفتح دائماً.
 أظّن َمْن اّلذین فکر هم مغلقة إّن لسانهم یتکلّم دائماً.  کنُت أفّکُر دائماً َمْن فمهم مفتوٌح، لهم مغلٌق.

دین و زندیگ
درس 1

 3264 با توجه به معنا و مفهوم ﴿َافَضُل الِعباَدةِ ِادماُن التََّفکُِّر...﴾ برترین عبارت از دیدگاه پیامبر )ص( چیست؟ فایدۀ آن کدام است؟
 التََّفکُِّر ِفی اهلِل و ِفی قُدَرِتِه - شکوفایی استعدادها و امید به آینده  تََفکَّروا فی کُِلّ َشیءٍ - شکوفایی استعدادها و امید به آینده

 التََّفکُِّر ِفی اهلِل و ِفی قُدَرِتِه - توانایی تسلط بر خود و دیگران  تََفکَّروا فی کُِلّ َشیءٍ - توانایی تسلط بر خود و دیگران 
 3265 فطرت خداجوی همه چیز را وابسته به خدا ............... است و...............درک حضور خداست.

 یافتن - شناخت حسی  دانستن - شناخت حسی  یافتن - شناخت اولّیه  دانستن - شناخت عمیق تر
رور 87 ، با تغییر(  )آزمای آموز و  دام است؟  مقدمۀ اول از استدالل نیازمندی جهان به خدا در پیدایش،  3266 

 انسان و موجودات جهان پدیده هایی هستند كه در وجود به خودشان متكی نیستند.
 هر پدیده ای كه وجودش از خودش نباشد برای موجود شدن نیازمند به دیگری است.

 ما و پدیده های جهان در پدید آمدن و یافتن بقا به دیگری نیازمندیم.
 یك موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست كه ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن  باشد.

 3267 از لحاظ موضوعی مفهوم بیت «خشک ابری که بود ز آب تهی/ ناید از وی صفت آب دهی» با مفهوم کدام حدیث یا آیه ارتباط دارد؟
 اَنتُُم الُفَقراءُ ِاَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغِنیُّ الَحمیدُ  اَفَضُل الِعباَدةِ ِادماُن التََّفکُِّر ِفی اهلِل و ِفی قُدَرِتِه

ماواِت َو االَرِض کُلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن نوبَ  َیسَأُله و َمن ِفی السَّ ُر الُقلوب ََو تَغِسُل الذُّ  اَلتَّوَبُة تُطَهِّ
 3268 کدام گزینه با ابیات زیر ارتباط مفهومی ندارد؟

بخــش هســتی،  از  نایافتــه  ــود هســتی  بخشذات  ــه ب ــد ک چــون توان
ــود ز آب تهــی ــری کــه ب آب دهــیخشــک اب صفــت  وی  از  نایــد 

 اَنتُُم الُفَقراءُ ِاَلی اهلِل
 مصرع دوم ملک نیازمندی به علت پیدایش

 پدیده هایی که وجودشان از خودشان نباشد؛ برای موجود شدن نیازمند پدیدآورنده هستند.
 ما و این جهان پدیده ایم و وجودمان از خودمان نیست.

 3269 از لحاظ موضوعی ارتباط مفهومی بیت «ما همه شیران ولی شیر َعلَم/ حمله مان از باد باشد دم به دم» با کدام آیه یا حدیث است و موضوع اصلی 
این بیت چیست؟

ماواِت َو االَرِض - نیازمندی در پیدایش و بقا ماواِت َو االَرِض - نیازمندی در بقا  اهلَُل نوُر السَّ  اهلَُل نوُر السَّ
 ِانَّ اهلَل َرّبی َو َربُّکُم َفاعُبدوهُ - نیازمندی در بقا  ِانَّ اهلَل َرّبی َو َربُّکُم َفاعُبدوهُ - نیازمندی در پیدایش و بقا

 3270 عبارت «چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست، کسی نمی تواند وجود را از او بگیرد.» داللت بر کدام آیۀ شریفه دارد؟
َماَواِت َواأْلَْرضِ  تََفَكُّروا ِفي ُكِلّ َشْيءٍ  َأْنتُُم اْلُفَقَراءُ ِإَلی اهللِ  َو اهلُل ُهَو اْلَغِنُيّ اْلَحِمیدُ  اهلُل نُوُر الَسّ
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مرتبط با مفاد آیۀ ﴿اُدُع ِالی َسبیِل َربَِّك...﴾ کدام گزینه نادرست است؟ 3614 
 روش های تبلیغی اسلم به ترتیب عبارت اند از: حکمت - موعظه - جدل
 روش های تبلیغی اسلم به ترتیب عبارت اند از: موعظه - حکمت - جدل

 تبلیغ دین اسلم با روش های فریبکارانه و لقب های جاهلنه غیرممکن است
 دین اسلم یک دین منطقی و معقول است و آموزه ها و احکام آن براساس حکمت الهی تنظیم شده است.

میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید ............... برقرار باشد و دین اسالم یک دین ............... است. 3615 
 تناسب محتوایی و استداللی - فطری و انسان ساز  تناسب منطقی و معقول - منطقی و استداللی

 تشابه و تناسب - الهی و هدفمند  ارتباط عقلنی و محتوایی - رهایی بخش و آسمانی
جملۀ «حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند» به چه موضوعی اشاره دارد و هر آموزه و حکم اسالم براساس چه چیزی تنظیم  3616 

شده است؟
 ترسیم چهرۀ منطقی و عقلنی دین اسلم - حکمت الهی

 استفاده از بهترین و کارآمدترین روش ها برای رساندن پیام - علم الهی
 مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر - حکمت الهی

 روش های تبلیغی پیامبر اکرم )ص( - علم الهی
تحقق سخن حق میسر نمی شود؛ مگر با ............... و یکی از رسالت های اصلی انبیاء ............... است. 3617 

 تلش و پشتکار، شناخت دقیق فرصت ها، استقامت - مبارزۀ معقول و عزتمند با سایر ملل
 زنده کردن روحیۀ جهاد، آگاهی، تحمل همۀ سختی ها - برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر

 تلش و پشتکار، جهاد و آمادگی برای شهادت، تحمل همۀ سختی ها - مبارزه با ظلم و برقراری عدل در روابط جهانی و گسترش حقیقت
 زدودن روحیۀ خودباختگی، جهاد و آمادگی برای شهادت - احیای تمدن اسلمی و حمایت از محرومان
تحقق سخن حق معلول چه عواملی است و نمونۀ بارز حق ستیزی در عرصۀ جهانی ............... است. 3618 

 برنامه ریزی، قیام، فراهم کردن زمینۀ زدودن موانع حق - اقدامات صهیونیست ها در فلسطین اشغالی
 شناخت دقیق فرصت ها، برنامه ریزی و قیام - اقدامات صهیونیست ها در فلسطین اشغالی

 یادآوری عزت و کرامت انسانی، زدودن روحیۀ خودباختگی - دفاع مقدس
 تقویت جبهۀ عدالت خواهان، اقتدا به امام خمینی )ره( - دفاع مقدس

انگلییس
درس 1

3619 Persian ............... in Iran, Taj ikistan and Afghanistan.
 speaks  is spoken  has spoken  is speaking

3620 A new medicine ............... by doctors to cure cancer.
 should make  has made  is making  has been made

3621 Penicillin ............... by Alexander Fleming many years ago.
 was discovered  is discovered  discovered  has discovered

3622 “Which country makes good watches?”
“I think good watches ............... in Switz erland.”

 have made  are made  had made  are making
3623 The girls were weaving a carpet, ...............?

 were the girls  weren’t they  weren’t the girl  were they
3624 Maryam hasn’ t done her homework, ...............?

 has she  hasn’t she  does she  doesn’t she
3625 That country has made a lot of progress, ...............?

 hasn’t it  doesn’t it  has it  does it
3626 Robert can sing well, ............... he cannot draw well.

 and  so  but  or
3627 My mother said to me, “You should do your homework, ............... you should wash the dishes.”

 so   or  but  yet



کتابـــکتابـــکتابـــ
عمومیعمومیعمومی



ا اس

389

فارسی
 در گزینۀ 1، واژه «نادره» و «هنگامۀ دریا»، نادرست معنی شده اند. .  1

«نادره» به معنی شگفت و کمیاب است. «هنگامۀ دریا» هم به معنی شور و غوغای 
دریاست. در گزینۀ 2، «پردۀ نیلوفری»، غلط معنی شده که صحیح آن آسمان الجوردی 

است. در گزینۀ 3 هم «پردۀ نیلوفری» و هم «هنگامۀ دریا» اشتباه معنی شده اند.
 در گزینۀ 1 املی کلمه «َبهر» با توّجه به واژۀ «ماهی» غلط و شکل .  2

درست آن «بحر» است. در گزینۀ 2 املی «صوری» غلط است، درست آن با توّجه به 
واژۀ «گل»، «سوری» است. در گزینۀ 4 املی کلمه «غدر» اشتباه است، صحیح آن: «قدر»

 مرتب شدۀ بیت: از بخت ]بد[ ما کهربا از کاه می گریزد و درخت ما .  3
به جای برگ، خنجر برمی آورد. ]به بار می آورد[

 واژۀ «سبک» قید است؛ پس از اجزای اصلی جمله محسوب نمی شود..  4
 در گزینه های 1، 3 و 4، واژۀ «راست» به معنی «در حقیقت، به راستی، .  5

یقیناً، حقیقتاً» است و نقش آن قید است و برای تأکید بر مفهوم جمله به کار رفته است؛ 
اما در گزینۀ 2 به معنی «سخن راست» است و نقش آن نهاد است.

 در گزینۀ 1، سرو نماد «آزادگی» و «انسان های آزاده» است. در گزینۀ .  6
2، قابیلیان نماد انسان های ظالم است و هابیلیان نماد انسان های مظلوم و ستمدیده. در 
گزینۀ 4 هم، راوی چشمه است که با توّجه به مضمون بیت، نماد انسان های مغرور 
و خودپسند است. در گزینۀ 3 نمادی وجود ندارد. )هر زمان کلمه ای، غیر از معنای 
اصلیش به کار رود و نشانه و مظهر معانی دیگری باشد، آرایۀ نماد را داریم؛ مانند سرو 

که هم نماد «سرافرازی» است هم نماد «آزادگی».)
 درگزینۀ 2، «دیدن صدا» حس آمیزی دارد: )حس شنوایی + بینایی(..  7
 «ژاژخایان» کنایه از بیهوده گویان است. )آرایۀ مجاز در این بیت .  8

وجود ندارد.( /  مجازها: در گزینۀ 2، «سر» مجازاً به معنی مو است./ در گزینۀ 3،«دهان» 
مجازاً زبان است./ در گزینۀ 4 هم، «ایران» مجازاً به معنی مردم ایران است.

 در بیت )الف( میان دو واژۀ «سال» و «حال» جناس ناهمسان .  9
برقرار است؛ اما در این بیت تشخیص دیده نمی شود. )«ماه» استعاره از معشوق 
است و نمی توانیم رفتن آن را تشخیص به حساب آوریم.( )رّد گزینۀ 3( در بیت 
)ب( «زلف» به «کمند» تشبیه شده و بین «زلف، دل و سر» تناسب هست. در بیت 
)ج( آرایۀ تکرار وجود ندارد؛ زیرا «شیر» دو معنی متفاوت دارد و در واقع دو واژۀ 
جدا با ظاهری یکسان است. )آرایۀ جناس ناهمسان(، )رّد گزینه های2 و 4(. در 
 بیت )د( بین «آفتاب» و «عیوق» که نام ستاره ای است، تناسب دیده می شود و 

«افتاده بودن» و «به عّیوق رسیدن» از نظر مفهومی تضاد به شمار می آید.
 گزینۀ 1: تلمیح به داستان حضرت آدم و رانده شدنش از بهشت، .  10

دیر خراب آباد: استعاره از دنیا / گزینۀ 2: بین لوح )به معنای تخته سیاه(، الف، حرف و 
استاد تناسب وجود دارد. الِف قامت یار: اضافۀ تشبیهی است، قامت یار از لحاظ بلندی 
و ایستادگی به حرف الف تشبیه شده است. گزینۀ 4: بین «سنگ» و «موم» تضاد هست، 
در مصراع دوم هم آرایۀ تشبیه هست؛ سنگ به موم تشبیه شده. )در زیر ضرباتش، 

سنگ مانند موم نرم می شد.(
 اگرچه مفهوم همۀ ابیات «روزی رسانی خداوند» است؛ اما گزینه های .  11

1، 3 و 4 به این مفهوم می پردازند که روزی خداوند شامل همة موجودات می شود. 
درحالی که در گزینۀ 2 مفهوم «قطع نکردن روزی به خاطر عصیان» دیده می شود. 

 گزینۀ 2، مفهوم فروتنی را می رساند، مفهوم سایر گزینه ها غرور .  12
و تکّبر است.

 در ابیات ب و ج شاعر به فروتنی تأکید کرده است، مفهوم سایر .  13
ابیات: بیت الف: نکوهش تواضع بیجا، بیت د: غرور گوینده )چشمه(

 گزینه های 1، 3 و 4 لزوم مهار نف سرکش را خاطرنشان می کنند .  14
این که  متفاوت دارد؛  ولی گزینۀ 2 مفهومی  دارند؛  تناسب  نظر  با عبارت مورد  که 
می گویند بهشت در عالم باالست حرف درستی نیست. هرجا که خوش باشی، آنجا 

بهشت است.

 «عمله» به معنی کارگر یا کارگران صحیح است. )رّد گزینه های 1 و .  15
3) «تیمار» در همۀ گزینه ها درست معنی شده؛ «مستغنی» به معنی بی نیاز، غنی، توانگر 
و ثروتمند صحیح است، اما در معنی «آوازخوان» نادرست است. )رّد گزینۀ  4) «خاّصه» 

نیز به معنی به ویژه و به خصوص درست است نه «مخصوص». 
 معنی عبارت: در همۀ کارها منصفانه قضاوت کن؛ زیرا هرکسی .  16

منصفانه قضاوت کند، از قضاوت دیگران بی نیاز خواهد بود./ واژۀ «داد» در این عبارت 
به معنای انصاف، عدل، حق به کار رفته است؛ اما در گزینۀ 3، واژۀ «داد»، فعل است از 

مصدر «دادن».
 در گزینۀ 2 «داد» به معنی انصاف و عدالت است. در گزینۀ 3 .  17

«َرسته» یعنی رها شده و در گزینۀ 4 «بارک اهلل» به معنی آفرین خدا بر تو باد است که 
برای بیان تشویق به کار می رود. 

 املی کلمۀ «غربت» غلط است، صحیح آن قربت به معنی نزدیکی .  18
است. )ُغربت: دوری از وطن، بیگانگی( 

 املی کلمۀ «دریق» اشتباه است که صحیح آن دریغ، به معنای .  19
افسوس و اندوه است. 

 ای ]کسی که[ چشم عقل به اوصاف روی تو خیره ]است[ ... در .  20
سایر گزینه ها فعل ذکر شده. 

 در گزینه های 1، 2 و 4 حذف به قرینۀ معنوی صورت گرفته است، .  21
اما در گزینۀ 3 حذف به قرینۀ لفظی است. بررسی گزینه ها: 1- ای ]کسی که[ به طالع 
مسعود خویشتن مفتخر ]هستی[. 2- مرغ تسبیح گوی ]باشد[ و من خاموش ]باشم[. 
3.- مرد باید که ]پند را[ اندر گوش گیرد، اگرچه پند بر دیوار نبشته باشد. 4- که راز 

دوست از دشمن نهان ]باشد[ بهتر ]است[.
  نشان می دهد: مضارع اخباری/ اهدا شده اند: ماضی نقلی/ تلّقی .  22

شوند: مضارع التزامی/ می شدند: ماضی استمراری؛ در این عبارت فعل ماضی بعید 
دیده نمی شود. 

 نازش و نالش: جناس، اقبال و ادبار / این و آن: تضاد، «دیده بر هم .  23
زدن»: در این جا کنایه از سپری شدن زمان اندک

 گزینۀ 1: ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد / گزینۀ 3: شنیدن کی .  24
بود مانند دیدن/ گزینۀ 4: تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

 گزینۀ 1: وجه شبه: شاگردی کردن آفتاب در برابر زیبایی تو .  25
مانند طفلی که پیش استاد شاگردی می کند. فلک )کتاب( را گشوده/ گزینۀ 2: 
وجه شبه: چیزی ارزشمند ارائه دادن/ گزینۀ 4: وجه شبه: از دام رفتن. درگزینۀ 
3 «گنج ُحسن» و «موجۀ رشک» اضافۀ تشبیهی اند و می دانیم که در این نوع 

تشبیه، وجه شبه ذکر نمی شود. 
میان .  26  )2( گزینۀ  در  نمی شود.  دیده  تشخیص   )1( گزینۀ  در   

«شنیدن، صحبت و ندامت» تناسب هست، تکرار واج های، «د»، «س» و «ی» نیز 
اما  شد؛  جناس  به  قائل  «َدر»  و  «َدم»  بین  می توان  و  می سازند  را  نغمۀ حروف 
تشخیص در آن دیده نمی شود. در گزینۀ )3) «الف زدن شمع» تشخیص است و 
تکرار واج های «ن» و «ش» واج آرایی یا نغمۀ حروف به شمار می آید. بین «لب» و 
«زبان» نیز تناسب وجود دارد و میان «لب» و «شب» جناس ناهمسان. در گزینۀ )4) 
«هواداری باد بهار از قامت یار» تشخیص است و تکرار واج «ا» نغمۀ حروف؛ میان 
«گل، سرو و چمن» نیز تناسب برقرار است؛ اما در این بیت جناس دیده نمی شود.

 از روش رّد گزینه برای رسیدن به پاسخ استفاده می کنیم؛ .  27
پس آرایه ای کم کاربرد را که به آن مسلّط هم باشیم، انتخاب می کنیم. «تلمیح» 
کمکی به ما نمی کند؛ چون در هر دو بیت «الف» و «هـ» تلمیح داریم. با «تضاد» 
گزینۀ )4( رد می شود؛ چون در بیت «هـ» تضاد وجود ندارد. با «نغمۀ حروف، 
گزینه ای را رد نمی کنیم؛ چون آرایۀ پرکاربردی است. با «حس آمیزی» گزینۀ 
)1( و )3( رد می شود؛ چرا که در بیت «ب» و «د» حس آمیزی دیده نمی شود.  
بررسی آرایه ها بر اساس گزینۀ 2: در بیت «هـ» به آیۀ امانت اشاره شده است: 
واِت واألرِض و الجباِل ...»؛ پس تلمیح دارد. در بیت  ْمَ «ِاّنا عرضنا األمانۀ َعلَی السَّ
«د» بین «مشکل» و «آسان» تضاد هست. تکرار واج «س» در بیت «الف» نیز 
آرایۀ نغمۀ حروف را به وجود آورده است. در بیت «ج» ترکیب «سلِم خشک» 
گریبان  به  «سر  نیز  «ب»  بیت  در  بساوایی(،  )شنیداری+  است  حس آمیزی 

بودن» کنایه از شرمنده و خجالت زده بودن است.
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 سؤال: نزدیک ترین گزینه به مفهوم متن را تعیین کن: 1. «سروری .  406
برای کسانی که جمع می شوند به دست نمی آید.» چنین مفهومی از متن بر نمی آید. 
2. «ترک اختلف سخت تر از ترک اتحاد است.» چنین مفهومی هم از متن بر نمی آید. 
در متن بحثی دربارۀ «ترک وحدت و اختلف» نیست. 3. «عاقل کسی است که از 
سرگذشت کافران عبرت بگیرد.» در متن حرفی از «سرگذشت کافران» نیست. 4. 
«وقتی پراکندگی و تفرقه وارد امت شود، به سوی ذلت و خواری می رود.» این جمله 

دقیقاً مفهوم متن است، پس گزینۀ 4 صحیح است.
 سؤال: «ملت موفق ملتی است که ...» 1. «... گذشته را چراغی برای .  407

آینده اش قرار دهد )داد(.» این جمله دقیقاً  جملۀ پایانی متن است. 2. «... قدرتمند شود 
)شد( و اهداف زیادی دارد )داشت(.» چنین مفهومی در متن نیست. 3. «... بر دشمنانش 
غلبه می کند و با آن ها با قاطعّیت برخورد می کند.» چنین مفهومی هم در متن نیست. 
4. «... در حیاتش از بی تحرکی و دشمنی دوری کند.» چنین مفهومی هم در متن نیست، 

پس پاسخ گزینۀ 1 است.
 سؤال: «لقمۀ راحت و آسانی می شویم برای دشمنان هنگامی که ... .  408

» 1. «... وحدت کلمه داشته باشیم و متحد شویم.» این جمله دقیقاً برخلف متن است. 
2. «... از اختلف دوری کنیم و به یکدیگر نزدیک شویم.» این جمله هم دقیقاً برخلف 
متن است. 3. «... به فکر منافع خود باشیم و مصالح ملتمان را رها کنیم.» براساس متن، 
پاسخ همین گزینه است. 4. «... از گذشته درس بگیریم و دست یاری به دیگران بدهیم.» 

این جمله دقیقاً برخلف متن است، پس گزینۀ 3 صحیح است.
 سؤال: اشتباه را تعیین کن. 1. «مسلمانان تمّدنی علمی را در اروپا .  409

بنا کردند.» بله؛ این مفهوم در متن وجود دارد. 2. «مسلمانان، بعد از این که اختلف پیدا 
کردند، در اسپانیا شکست خوردند.» بله؛ این مفهوم هم در متن هست. 3. «اختلف سّمی 
مهلک است، نمی آید مگر برای تخریب و نابودی.» بله؛ این مفهوم هم در متن وجود 
دارد. 4. «هر امتی ضعیف می شود هنگامی که حرف ِشنو شد.» چنین مفهومی در متن 

نیست، پس پاسخ گزینۀ 4 است.
 سؤال، اشتباه را می خواهد. در گزینۀ 3، شکل صحیح امر فعل .  410

«تُساِعدون» به صورت «ساِعدوا» است نه «تَساِعدوا».
 سؤال، تعداد فعل های گروه دوم را در جملۀ داده شده می خواهد. .  411

در جمله، فعل های «َیعَتِقُد» که مصدر آن بر وزن «ِافتعال» است، «یُمکُِن» که مصدر آن 
بر وزن «إفعال» است و «َیَتناولون» مصدر آن بر وزن «تفاُعل» است وجود دارند، پس سه 
فعل از گروه دّوم داریم. این عدد در گزینۀ 2 است. دقت کنید که صورت سوال فعل 
را خواسته است؛ بنابراین «تعویض» که مصدری از گروه دوم و بر وزن «تفعیل» است و 
«تناُول» که آن هم مصدری از گروه دوم بر وزن «تفاعل» است را نباید در شمارش خود 
حساب کنیم./ معنی جمله: «برخی دانشمندان اعتقاد دارند که جبران کردِن این نقص در 

تغذیۀ کودکانی که شیر خشک می خورند با خوردن آبلیمو ممکن است.» 
 سؤال، اشتباه را در وزن مصدرها می خواهد. فعل «ِاعلموا» در گزینۀ .  412

3 فعل امر برای دوم شخص جمع مذّکر است. این فعل از گروه اول «َعلََم، َیْعلَُم» و مصدر 
آن «الِعلم» است. اگر مصدر این فعل بر وزن «إفعال» بود، همزۀ اول فعل باید فتحه 

می داشت؛ یعنی فعل باید به صورت: «َأعِلموا» می بود.
 کان + مضارع = معادل ماضی استمراری.  413

 «تَعالوا»: «امر»/ «أال نعبَد»: مضارع منفی.  414
 «حّتی ال یسّبوا»: فعل منفی )تا این که دشنام ندهند(.  415
 سؤال، از ما گزینه ای را خواسته  است که از باب «تفاُعل» نباشد. .  416

در گزینۀ 3 فعل «تُشاِبُهون» از باب «ُمفاَعلَة» است و مصدر آن «ُمشاَبَهة» می باشد. سایر 
فعل ها از باب «تفاُعل» هستند و مصدر آن ها به  ترتیب عبارت است از: «تَفاُهم»، «تَناُسب» 

و «تَکاُسل»
 در گزینۀ 2 فعل «َأْظَهْرتُم» از باب «إفعال» است و مضارع آن .  417

«تُْظِهروَن» است. )هر دو صیغه دوم شخص جمع «أنتم» هستند.(/ بررسی سایر گزینه ها: 
1. «یُنِعُم» از باب «إفعال» است و مصدر آن «إنعام» می شود نه «أنعام»! 3. نهی فعل 
«التََتعاَملُون» به صورت «التََتعاَملوا» درست است نه «التُعاِملُوا» 4. فعل امر از «تُشاِهدیَن» 
به صورت «شاِهدی» است و «ُأشاِهدی» نادرست است. )در ساختن فعل امر بعد از حرف 
«تـ» از اول مضارع، اگر حرف بعد از «تـ» حرکت داشت، احتیاجی به آوردن همزه امر 

نیست!(

 سؤال، اشتباه را براساس توضیحات می خواهد. «إرسال» مصدر .  418
فعل «تُرِسلَن» است. این مصدر بر وزن «إفعال» است و می دانیم که فعل امر برای 
فعل هایی که مصدر آن ها به این وزن است حتماً با «َأ» شروع می شود، یعنی با فتحه. 

شکل صحیح فعل در این گزینه «َأرِسلَن» است.
 سؤال گزینه ای را می خواهد که حرکات کلمات در آن صحیح .  419

باشد. / موارد نادرست در سایر گزینه ها: در گزینه 1، یُحاَوُل، مضارع باب ُمفاعلة است و 
باید بر وزن «یُفاِعُل» باشد. )یُحاِوُل( و هم چنین مثنی بودِن «الُمسلَمْیِن» نادرست  است 
زیرا اگر به معنای جمله توّجه کنید این اسم باید به صورت جمع بیاید بنابراین شکل 
صحیح این کلمه «الُمسلمین» است. )این دانشمند در ایجاد تفرقه در میان صفوف 
مسلمان ها تلش می کند.( در گزینه 2، «إاّل» نادرست است و شکل صحیح آن «َأاّل» 
معادِل «أن ال» است. و هم چنین «الُمشَرکین» اسم مفعول است ولی با توجه به معنای 
جمله باید به صورت اسم فاعل بیاید. )الُمشرکین( معنای جمله: قرآن به مسلمانان امر 
َأْخِلَص، ماضی باب  می کند که به معبودهای مشرکین دشنام ندهند. در گزینه 4، 
«إفعال» است و باید بر وزن «أْفَعَل: َأْخلََص» باشد و «َلسان» معادِل زبان در فارسی است 

و حرکات صحیح آن در عربی «ِلسان» است.
 نکات کلیدی: معنی و صیغۀ فعل/ بررسی گزینه های نادرست: فعل .  420

أنَزَلت ماضی و مصدر آن بر وزن إفعال، است و معنی آن «پایین آورد» یا «پیاده کرد» 
است. این فعل به مفعول نیاز دارد. هم چنین صیغۀ آن سوم شخص مفرد مؤنث است. 
پیاده کرد» پس گزینه های 1 و 3 رد  «مادرم مرا  یعنی  ُأّمی  أنَزلْتنی  بنابراین، جملۀ 
می شوند. تفاوت میان دو گزینۀ دیگر در «می ترسیدم» و «ترسیده بودم» است. اگر چه 
این دو عبارت در فارسی تقریباً هم معنی هستند، ولی برای این که فعل «می ترسیدم» را 
داشته باشیم، که ماضی استمراری است، باید ترکیب «کاَن+ فعل مضارع» وجود داشته 
باشد که چنین چیزی در صورت سؤال، وجود ندارد، پس گزینۀ 2 هم رد می شود و تنها 

گزینۀ باقی مانده گزینۀ 4 است.
 نکات کلیدی: معنی فعل عاِشْر، صیغۀ فعل های یُجالِسون و یُشاِورون، .  421

معنی کلمۀ َمْن/ بررسی گزینه های نادرست:فعل عاِشْر امر است، یعنی «معاشرت کن» 
است؛ پس «زندگی کن» در گزینه های 2 و 3 نادرست است. هم چنین فعل های یُجالِسون 
و یُشاِورون، هر دو مضارع و سوم شخص جمع هستند، به ترتیب یعنی «همنشینی 
می کنند» و «مشورت می کنند»، پس «همنشینی و معاشرت بنمای و با آن ها مشورت 
کن!» که امر است در گزینۀ 1، و «به آن ها مشورت می دهند!» در گزینۀ 2 نادرست 
است. به این ترتیب تنها گزینۀ بی غلط گزینۀ 4 است. علوه بر این، عبارت عاِشْر َمْن 
یعنی «معاشرت کن با کسانی که». چنین معنایی در گزینه های 1 و 3 وجود ندارد و 
دیدیم که معنی فعل در گزینۀ 2 هم نادرست است، پس با این نکات کلیدی هم به 

گزینۀ 4 رسیدیم.
 نکات کلیدی: اسم اشاره و اسم بعد از آن، ضمیر، ترتیب صفت .  422

و مضافٌ الیه/ بررسی گزینه های نادرست: هذه األّیام الماطرة یعنی «این روزهای بارانی»؛ 
بنابراین، «روزهای پر باران کنونی» در گزینۀ 2 و «این روزها که باران می بارد» در گزینۀ 
4 نادرست هستند. هم چنین ألوانها الجمیلة یعنی «رنگ های زیبای آن»؛ پس «رنگ های 
زیبای قوس قزح» در گزینه 2 و «رنگ های آن» در گزینۀ 3 نادرست است. به این 

ترتیب، تنها گزینۀ بی غلط گزینۀ 1 است.
 نکات کلیدی: معنی مصدر ابتعاد، معنی فعل کاَن/ بررسی گزینه های .  423

نادرست: «االبتعاد» مصدر است و معنی آن «دوری کردن» یا «دوری جستن» است. این 
مصدر در گزینه های 3 و 4 به صورت فعل ترجمه شده است و ساختار کلی جمله را 
تغییر داده است، پس این دو گزینه نادرست هستند. تفاوت دو گزینۀ 1 و 2 در این 
است که زمان گزینۀ 1 حال و زمان گزینۀ 2 گذشته است. کاَن زمان جمله را به ماضی 
می برد پس گزینۀ 1 هم نادرست است. به این ترتیب، گزینۀ 2 تنها گزینۀ بی غلط است.

 نکات کلیدی: زمان فعل/ در گزینۀ 2 فعل «َیقَطُع» مضارع است و .  424
باید «می ُبَرد» ترجمه شود،  این که به صورت «می ُبرید» که ماضی استمراری ترجمه شده 
است نادرست است. کلمات مهم: َمنََع: منع کرد، بازداشت/ ِامَتنََع: منع شد، خودداری 
کرد/ قََطَع: ُبرید، قطع کرد/ ِانَقَطَع: بریده شد، قطع شد/ َکَسَر: شکست/ ِانَکَسَر: شکسته 

شد/ َجَمَع: جمع کرد/ ِاجَتَمَع: جمع شد
ِاجتناب .  425 نادرست:  گزینه های  بررسی  فعل/  معنی  کلیدی:  نکات   

یعنی «دورشدن» یا «دوری کردن» یا «اجتناب کردن» است؛ بنابراین ترجمه کردن آن 
به صورت «دور کردن» نادرست است، هم چنین أّي إساءة به معنی هر بدی درست است. 

پس در گزینۀ 4 خطا وجود دارد.
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3. «حکمت در دل مرد بسیار دانا می ماند.» عاّلمه )بسیار دانا( در این گزینه اسم مبالغه 
است. 4. «بی شک، نفْس بسیار امرکننده به بدی است.» أّماره )بسیار امرکننده( در این 

گزینه اسم مبالغه است.
 سؤال، گزینه ای را می خواهد که در آن کلمه ای که نقش .  533

فعل  مفعول  المسؤولیَن   ،3 گزینۀ  در  باشد.  مفعول  اسم  شکل  به  دارد  مفعول 
اسم  هم  کلمه  این  و  است  المسؤول  سالم  مذّکر  جمع  المسؤولین  است.  َیأُمُر 
مفعول است، پس پاسخ گزینۀ 3 است./ معنی جمله: «رهبر مسئوالن را به انجام 
وظایفشان فرمان می دهد.»/  بررسی سایر گزینه ها: 1. «دانشمندان برای شناخت 
راز این پدیده تلش کردند.» معرفۀ مفعول فعل حاَوَل است، ولی اسم مفعول 
نیست. 2. «کلمه ای را نگو که مسلمانان را متفّرق کند.» کالماً و الُمسِلمین به 
ُق هستند، ولی هیچکدام اسم مفعول نیستند.  ترتیب مفعول فعل های التَُقْل و یَُفرِّ
)الُمسِلمی اسم فاعل است.( 4. «زبان گربه مایعی پاک کننده را ترشح می کند.» 

سائالً مفعول فعل تُفِرُز است، ولی اسم مفعول نیست.

534  . .1 بررسی سایر گزینه ها:  مضاف الیه./  و  است  فاعل  اسم  المؤمن   
منَتِشرةٌ اسم فاعل و خبر.2. نیاٌم اسم فاعل و خبر )مفرد نائم). 4. خادم اسم فاعل و خبر

 یصلّوَن فعل معلوم است..  535

 بررسی سایر گزینه ها: 1. أدنی خبر است./ 2. أهّم اسم تفضیل و .  536
المفیدة صفت/ 3. مظلوم اسم مفعول است و نقش مفعول ندارد. )جمله فعلیه نیست.(/ 

صّبار مضاف الیه نیست.

 اُلملَمَّع اسم مفعول از مصدر تَْلمیع است نه تَلَمُّع..  537
 الکُتُب مبتدا و بساتیُن خبر و العلماِء مضاف الیه است./ بررسی سایر .  538

گزینه ها: 2. الظّالمین مفعول است. )به راستی که او ستمگران را دوست نمی دارد(. 3. 
رطيُّ قبل از فعل آمده است و مبتداست. 4. ملیٍح مضاف الیه است. الشُّ

 سؤال گزینه ای را می خواهد که حرکات همۀ کلمات در آن صحیح .  539
باشد. / بررسی سایر گزینه ها: 1. مزارع به معنی «کشاورز» اسم فاعل است و شکل درست 
آن «ُمزاِرع» است 2. مجّرب به معنی «آزموده» اسم مفعول است و شکل درست آن 
«الُمَجرَّب» است 4. کاتم به معنی «پوشاننده» اسم فاعل است و شکل درست آن «کاِتم» 

است.
 نکات کلیدی: مفرد و جمع، معنی فعل، نقش فاعل و مفعول/ بررسی .  540

گزینه های نادرست: در جملۀ َهَجَرني اَحبَّتي باید دقت کنیم که اوالً َهَجَر یعنی «ترک کرد» 
ضمیر «ي» که همراه با نون وقایه آمده است مفعول آن است. َأِحبَّة هم جمع است و 
ضمیر «ي» مضاف الیه آن است؛ یعنی «دوستانم» یا «یارانم». این کلمه فاعل فعل َهَجَرني 
است. به این ترتیب معنی این جمله چنین است: «دوستانم مرا ترک کردند.» این معنی 
فقط در گزینۀ 4 وجود دارد. علوه بر این، نُْحُت یعنی «شیون کردم» )رّد گزینۀ 1( و 

«َشَکوُت إلی» یعنی )به ..... شکایت بردم( )رّد گزینه های 1 و 3)
 نکات کلیدی: مفرد و جمع، زمان فعل، معنی أّیام الّربیع/ .  541

بررسی گزینه های نادرست: َاألمطار جمع است، یعنی «باران ها»، پس «باران» در 
گزینه های 3 و 4 غلط است. قد أحدثْت معادل ماضی نقلی در فارسی است، یعنی 
«پدید آورده است» یا «به وجود آورده است»؛ پس «پدید می آورد» در گزینۀ 1 
و «ایجاد می کرد» در گزینۀ 3 نادرست است. هم چنین اّیام الّربیع یعنی «روزهای 
ظاهرة  این، کلمۀ  بر  «روزهای بهاری» )رّد گزینه های 3 و 4(. علوه  نه  بهار» 
وجود   4 و   1 گزینه های  در  ولی  باشد(  داشته  وجود  ترجمه  در  باید  )پدیده( 

ندارد. به این ترتیب، گزینۀ 2 تنها گزینۀ بی غلط است.
 نکات کلیدی: ضمیر، ترتیب صفت و مضافٌ الیه، مفرد و جمع/ .  542

بررسی گزینه های نادرست: أهدافنا المهّمة یعنی «هدف های مهم ما». درگزینه 2 ضمیر «ما» 
ترجمه نشده است و این معنی کلً  در گزینۀ 3 وجود ندارد؛ هم چنین المهّمة در گزینۀ 4 
به «اساسی» برگردانده شده است که درست نیست. و نیز االستفادة من فرص الخیر یعنی 
«استفاده از فرصت های خوب». این عبارت در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ 1 نادرست 

ترجمه شده است. به این ترتیب، تنها گزینۀ بی غلط گزینۀ 1 است.
 نکات کلیدی: اسم اشاره و اسم بعد از آن، کاربرد حرف «َلـ» برای .  543

بیان مفهوم «داشتن»/ بررسی گزینه های نادرست: شاعراٌت در جملۀ «هؤالء شاعراٌت» فاقد 
«الـ» است، پس نقش خبر دارد و معنی این جمله «این ها شعرایی هستند» یا « اینان 
شاعر هستند» است؛ بنابراین، «این شاعران» و «این شعرا» در گزینه های 3 و 4 نادرست 

هستند. با مقایسۀ گزینه های 1 و 2 می بینیم که بیان مالکیت با حرف «لـ» فقط در گزینۀ 
2 وجود دارد؛ و لهّن أشعاٌر یعنی «و شعرهایی دارند.» به این ترتیب، تنها گزینۀ بی غلط 

گزینۀ 2 است.
 ال تَقترْب ِمن األعمال الّسیئة و ابَتعْد عن الُمنَکر: به کارهای بد نزدیک .  544

نشو و از کار زشت دور شو./ بررسی سایر گزینه ها: 2. ال تحُصلوَن: دست نمی یابید. 3. ذنوبی: 
گناهانم. 4. الحیاة: زندگی )ضمیر ندارد(

 نکات کلیدی: معنی فعل، معنی حرف جّر «ِمْن» و فعل/ بررسی .  545
گزینۀ نادرست: در گزینۀ 4، َنَتَعلُّم ِمنُْه یعنی «از او می آموزیم» نه « به او یاد می دهیم » 

پس خطا در همین گزینه است.
 شکوُت به معنی شکایت ببرم )اول شخص مفرد( صحیح است .  546

هم چنین الطَّیر و الؤکنات جمع است به معنی پرندگان و النه ها.

دین و زندگی
و .  547 هدفمند  بیانگر   ﴾ ِبالَحقِّ ﴿ِااّل  و  عبث نبودن  بیانگر  ﴿الِعبیَن﴾   

غایتمند بودن است.
 چون خدا حکیم است تمام جهان هدفی را در پی دارد..  548
 در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد، .  549

زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است.
ماواِت َو ااْلَرَض َو ما َبینَُهما .  550  با توجه به مفهوم آیۀ ﴿َو ما َخلَقنَا السَّ

﴾ (و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه  الِعبیَن ما َخلَقناُهما ِااّل ِبالَحقِّ
نیافریدیم و آن ها را جز به حق خلق نکردیم(، فهمیده می شود که در پس خلقت تک تک 

موجودات این جهان هدفی وجود دارد.
 انسان نیز مانند موجودات دیگر،  از این قاعدۀ کلّی )هدفدار بودن .  551

خلقت( جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهادن او 
در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

 هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود؛ .  552
مثلً هنگامی که کسی بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ 
بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخ گوی استعدادهای گوناگونش باشد، می کوشد به 

دیگران کمک کند.
 انسان برخلف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی .  553

دارند، مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی دارد؛ به همین دلیل، به دنبال 
انتخاب هدف هایی است که از طریق آن،  استعدادهای گوناگون خویش را به کمال 

رساند.
 انسان برخلف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی .  554

دارند، مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است؛ به همین دلیل، به دنبال 
انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال 

رساند.
 تقّرب و نزدیکی به خداوند پاسخ گوی روحیۀ بی نهایت طلب انسان .  555
است.
 با توجه به تفاوت نگاه انسان ها در انتخاب هدف زندگی، نیازمند .  556

معیار و ملک هستیم؛ در این صورت می توانیم هدف های زندگی را به درستی برگزینیم 
و عمر خود را برای رسیدن به آن ها صرف کنیم.

 با توجه به «تفاوت نگاه انسان ها» برای «انتخاب صحیح هدف ها و .  557
دل بستن به آن ها» نیازمند معیار و ملک هستیم.

 گزینه های 2 و 4 برای این آیه مناسب اند: «و آن کس که سرای .  558
آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.» گزینۀ 3 برای 
این آیه مناسب است: «و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در 

آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه  دار.»
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 با توجه به مفهوم عبارت قرآنی ﴿ٰذِلَک اَدنٰی اَن یُعَرفَن َفل یُؤَذیَن﴾ .  945
این برای آن که به عفاف شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، بهتر است. 

 آیه خطاب به زنان و دختران پیامبر )ص( و زنان مؤمنان است، .  946
پس کّل زنان مسلمان را دربرمی گیرد. 

 گزینه های 1 و 3 نادرست هستند؛ زیرا بخش اول هر دو گزینه .  947
به صورتی است که انگار نباید چهرۀ زنان را نیز دید. آیه ای که هم حد پوشش و هم 
علّت آن را توضیح داده است در گزینۀ 4 آمده است که در پاسخ تست های قبلی 

توضیح داده شده است. 
 چگونگی نوع پوشش تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم جامعه .  948

است و حد حجاب توسط قرآن مشخص شده است که عبارت ﴿یُدنیَن َعلَیِهنَّ ِمن 
﴾ به آن اشاره دارد.  َجلبیِبِهنَّ

 چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها .  949
و اقوام است، پس امری نسبی است. )امر مطلق زمانی درست بود که می گفتیم نوع 
پوشش فقط یک جور باید باشد و تابع آداب و رسوم نیست.( اسلم ضمن پذیرش این 
تنوع و گوناگونی، مردان را موظف کرده است لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ 

شود و با ارزش های اخلقی جامعه هماهنگ باشد. 
 حفظ احترام و وقار و هماهنگی با ارزش های اخلقی جامعه، پیامد .  950

پوشش مردان است.
 استفاده از چادر علوه بر دو شرط قبل )تمام بدن را می پوشاندـ  .  951

نازک، چسبان و تحریک کننده نیست( سبب حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن 
می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند. 

 دستور حجاب برای زنان از سوی خداوند برای داخل خانه نیست؛ .  952
زیرا حجاب، چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص می کند. 

 با توجه به مفهوم آیۀ ﴿ٰذِلَک اَدنٰی اَن یُعَرفَن َفل یُؤَذیَن﴾ )این .  953
برای آن که به عفاف شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است(، حجاب باعث 

می شود زنان در جامعه حضور مطمئن و همراه با امنیت داشته باشند. 
 قانون حجاب، قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه نیست، .  954

بلکه کمک می کند تا جامعه به جای آن که ارزش زن را در ظاهر و قیافۀ وی خلصه 
کند، به شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی آنان توجه کند. 

 ادیان الهی که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر .  955
پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداری شمرده اند. زنان راهبه و قدیس یکی از 
کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند. این امر نشان می دهد که از نظر آنان، داشتن 

حجاب به دینداری نزدیک تر و در پیشگاه خداوند پسندیده تر است. 
 زنان ایرانی قبل از اسلم عموماً پیرو آیین زرتشت بودند. پوشش .  956

و حجاب در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این 
باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست. 

 در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک .  957
اصل پسندیده مطرح بوده و کمتر قوم و ملتی است که زنان آن پوشش مناسبی نداشته 

باشند. تفاوت مربوط به چگونگی و حدود آن است. 
﴾ )پوشش های .  958  در عبارت قرآنی ﴿یُدنیَن َعلَیِهنَّ ِمن َجلبیِبِهنَّ

خود را به خود نزدیک تر کنند(، حدود حجاب و در عبارت ﴿ٰذِلَک اَدنٰی اَن یُعَرفَن َفل 
یُؤَذیَن﴾ )این کار از این جهت بهتر است که به عفاف شناخته شوند(، ثمرۀ اجتماعی 

رعایت حجاب از سوی زنان مطرح شده است.
 زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می پوشاندند ولی با .  959

حدود آن آشنا نبودند، لذا خداوند به آنان دستور می دهد روسری ها و پوشش هایشان را 
به خود نزدیک تر کنند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده شود: ﴿قُل اِلَزواِجَک 

﴾ َو َبناِتَک َو ِنساءِ اْلُمؤِمنیَن یُدنین َعلَیِهنَّ ِمن َجلبیِبِهنَّ
 یکی از یاران امام صادق )ع( به نام فضیل بن یسار می گوید .  960

از ایشان پرسیدم: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده 
شود؟  فرمود: بلی، آن چه زیر روسری قرار می گیرد نباید آشکار شود، همچنین 

از مچ به باال باید پوشیده شود. عبارت شریفۀ ﴿ٰذِلَک َادنٰی َان یُعَرفَن َفل یُؤَذیَن﴾ 
پاکی و عفاف شناخته شوند و مورد آزار و  به  تا  «علت پوشش» است:  بیانگر 

اذیت قرار نگیرند. 
 ترجمۀ عبارت شریفۀ ﴿ٰذِلَک اَدنٰی اَن یُعَرفَن َفل یُؤَذیَن َو کاَن اهلُل .  961

َغفوراً َرحیماً﴾: این کار از آن جهت بهتر است که به عفاف شناخته شوند تا مورد اذیت 
قرار نگیرند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است. 

کنترل نگاه از وظایف زن و مرد می باشد. در عموم فرهنگ ها، .  962
پوشش زنان به عنوان یک اصل پسندیده مطرح بوده است. 

 از دقت در عبارت ﴿ٰذِلَک اَدنٰی اَن یُعَرفَن َفل یُؤَذیَن﴾ به دست .  963
می آید که: حجاب زنان مسلمان، سبب می شود که زن به عفاف و پاکی شناخته 
شود و افراد بی بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازۀ تعرض به 

او را ندهند. 
 آیۀ شریفۀ ﴿... ٰذِلَک اَدنٰی اَن یُعَرفَن َفل یُؤَذیَن﴾ به «علت و فلسفۀ .  964

حجاب» اشاره دارد.

نگلیسی ا
 «next summer» بیانگر زمان آینده است. هنگام سؤالی کردن .  965

زمان آینده، فعل  کمکی «will» را بعد از کلمۀ پرسشی قرار دهید.
?....مصدر بدون to + فاعل + will + کلمه پرسشی 

 «soon» معرف زمان آینده است. زمان آیندۀ قصد و تصمیم به .  966
صورت زیر ساخته می شود:

فعل ساده + am / is / are + going to + فاعل

 «آیا هنوز تکلیفت را انجام نداده ای؟»«هنوز نه، اما قصد دارم امشب .  967
آن را انجام دهم.» توضیح: جمله به زمان آینده داللت می کند )آینده قصد و تصمیم(.

 بعد از «this و that» اسم مفرد و بعد از «these و those» اسم .  968
جمع به کار می رود. باید توجه داشته باشید «wolf» به معنی «گرگ» مفرد است و جمع 

آن «wolves» می باشد.
برمی گردد، .  969 خودش  از  قبل  جمع  اسم های  به   «them» ضمیر   

بنابراین «animal» و «plant» باید جمع باشند.
ضمایر مفعولی

me به من، مرا

youبه تو، تو را

himبه او، او را

herبه او، او را

itبه آن، آن را

usبه ما، ما را

youبه شما، شما را

themبه آن ها، آن ها را

 بعد از «this» نیاز به «اسم مفرد» و بعد از «these» نیاز به اسم .  970
جمع داریم.

 چون شخص از قبل در نظر داشته مقداری پنیر بخرد، پس از .  971
ساختار زیر استفاده می کنیم:

فعل ساده + am / is / are + going to + فاعل 

  چون تصمیم گیری سریع و لحظه ای مطرح است، از آیندۀ ساده .  972
استفاده می کنیم.
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 چون تصمیم گیری لحظه ای و بدون برنامه ریزی قبلی است، از .  973
ساختار زیر استفاده می کنیم.

فعل ساده + am / is / are + going to + فاعل
A: »امشب تلویزیون مستند خوبی دارد.«

B: »اُ، نمی دانستم. حتماً تماشا خواهم کرد.«
 چون تصمیم گیری سریع و لحظه ای مطرح است، از آیندۀ ساده .  974

استفاده می کنیم.
A: »ساعتم را طبقۀ باال جا گذاشته ام.«

B: »برایت می آورم.«
بنابراین .  975 رود،  به کار  به صورت جمع  باید  اسم   ،«two» از  بعد   

«hour» باید به «hours» تبدیل شود.
 برای پیش بینی آینده بر اساس نظر شخصی و حدس و گمان .  976

)think( از آیندۀ ساده استفاده می کنیم.
پس .  977 داریم؛  جمع  فاعل  به  نیاز  جمله  فعل  به  توجه  با   

«housewives» پاسخ صحیح است.
 شکل جمع «thief» کلمۀ «thieves» است..  978
 چون دیدار دوستان با برنامه ریزی قبلی انجام شده است، نیاز به .  979

زمان آیندۀ قصد و تصمیم داریم.
 هرگاه کلمات پرسشی در ابتدای جمله قرارگیرند، جمله شکل .  980

سؤالی به خود می گیرد. چون «what» بیان گر شیء، ایده و یا عمل است و چون در این 
سؤال از یک شیء )book( سؤال شده گزینۀ )3( پاسخ صحیح است.

»فردا چه خواهی خرید؟ـ  یک کتاب خواهم خرید.«

 با توجه به فعل کمکی «are» فاعل جمله باید جمع «knives» و با .  981
توجه به فعل کمکی «is» در جملۀ دوم، فاعل جمله باید مفرد «fork» باشد.

 کلمۀ «police» اسم جمع است و با فعل «are» تطابق دارد..  982
 شکل جمع کلمۀ «feet»، «foot» است و ساختار زمان آیندۀ قصد .  983

و تصمیم نیز به صورت زیر است:
فعل ساده + am / is / are + going to + فاعل

 «time» اگر معنی «دفعه» بدهد، اسم قابل شمارش است و بعد از .  984
«there» باید به صورت جمع به کار رود.

 کلمه «one» به عنوان ضمیر می تواند به جای اسم مفرد قابل .  985
شمارش به کار رود، که در این سؤال به جای «people» به کار رفته است.

 چون قصد قبلی برای ساختن کتاب خانه بوده است از آیندۀ قصد .  986
و تصمیم «be going to» استفاده می کنیم.

 به خاطر وجود «a» اسم اول باید مفرد باشد و به خاطر وجود .  987
«four»، اسم دوم باید جمع باشد.

 چون جمله بعد از «when» حال ساده است، جمله دوم باید آیندۀ .  988
ساده باشد.

 «وقتی فقط تعداد کمی از یک نوع حیوان روی کرۀ زمین زندگی .  989
می کند، بدان معناست که آن حیوان در معرض خطر است.» 

1( علقه مند/ 2( در معرض خطر/ 3( هیجان زده/ 4( تقسیم شده
 «الزم است حیوانات و گیاهان را نجات دهیم و از آن ها مراقبت کنیم.».  990

1( نجات دادن/ 2( ترک کردن/ 3( خراب کردن/ 4( به خطر انداختن
 «شیر ایرانی حدود 5 سال پیش منقرض شد.».  991

1( درآوردن لباس / 2( منقرض شدن/ 3( خاموش کردن المپ/ 4( خاموش کردن آتش
 «ما نباید طبیعت را تخریب کنیم، در واقع باید از آن مراقبت .  992

کنیم.»
1( خراب کردن / 2( مجروح کردن/ 3( محافظت کردن / 4( توجه کردن به

 «بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد.».  993

1( مجروح کردن/ 2( خراب کردن/ 3( تقسیم کردن/ 4( محافظت کردن
 «قبل از اینکه خسارت )صدمۀ ( زیادی به خانۀ ما وارد شود، .  994

آتش نشانان توانستند آتش را خاموش کنند.»
 «پدرم هنوز می تواند اشعاری را که در دبیرستان حفظ بود، از .  995

بربخواند.»
1( شاعران/ 2( شعر و شاعری/ 3( اشعار /4( خلبانان

کردم .  996 احساس  واقعاً  من  که  کرد  رانندگی  سریع  آنقدر  «او   
زندگی ام در خطر است.» 

1( عبارت/ 2( موزه/ 3( خطر/ 4( طبیعت
 «من کتاب را شش ماه پیش شروع کردم، اما هنوز آن را تمام .  997

نکرده ام.»
1( صدمه زدن، ناراحت کردن/ 2( شروع کردن /  3( مطلع کردن / 4( ساختن

 «فروش خوب است و شرکت در مورد آیندۀ خود امیدوار است.» .  998
1( امیدوار/ 2( بلند / 3( زنده / 4( طبیعی

 «اگر قیمت خانه ها را در دو منطقه مقایسه کنید، تفاوت قیمت ها .  999
بسیار شگفت انگیز است.»

1( شگفت  انگیز/ 2( کسالت آور / 3( بلند / 4( علقه مند
 «تصمیم بگیر که آیا بهتر است در یک روزنامه ملّی آگهی بدهیم .  1000

)تبلیغ کنیم( یا محلی.»
1( بلند / 2( کِِسل / 3( علقه مند / 4( ملّی

این پارک های ملّی مجاز نیست و .  1001 «امروزه، شکار دیگر در   
جهانگردان از این پارک های ملی دیدار می کنند و از حیات وحش در زیستگاه طبیعی  

خودشان عکس می گیرند.»
1( حیات وحش / 2( توجه، مراقبت / 3( عبارت/ 4( فاصله زمانی

 «به این دلیل ساده که آب خیلی سرد بود به شنا نرفتیم.».  1002
1( ساده/ 2( بلند / 3( پایین/ 4( سخت کوش

 «به علّت افزایش سریع )ناگهانی( قیمت مسکن، آن ها نتوانستند .  1003
آن خانه را بخرند.»

1( افزایش / 2( هّویت / 3( خطر / 4( کاهش
 «خوشبختانه، همسایه ها توانستند هر دو بچه را از آتش نجات .  1004
دهند.»

1( نجات دادن / 2( به خطر انداختن / 3( شناسایی کردن / 4( خاموش کردن
مناسب .  1005 مصاحبه،  یک  در  سؤاالت شخصی  چنین  «پرسیدن   

نیست.»
1( یکسان / 2( فّعال / 3( مناسب / 4( بلند

 «گمان می کنم خوردن بیش از اندازۀ گوشت می تواند سلمت .  1006
شما را به خطر بیندازد.»

1( خاموش کردن / 2( به خطر انداختن / 3( شناسایی کردن / 4( مجروح کردن
 «تابستان گذشته اوقات بسیار عالی )شگفت انگیز( در شیراز .  1007

داشتیم و بسیار لذت بردیم.»
1( کسالت آور / 2( علقه مند/ 3( شگفت انگیز / 4( بلند

صدایش .  1008 از  را  مادرش  می تواند  بچه  ترین  کوچک  «حتی   
شناسایی کند.»

1( شروع کردن / 2( صدمه زدن / 3( خراب کردن / 4( شناسایی کردن

م کلوز 1 تر
بدون آب کافی بدن انسان خیلی زود توان خود را برای ادامۀ فعالیت از دست می دهد. 
خون ما عمدتاً از آب ساخته شده است. خون اکسیژن را از شش ها و مواد مغذی را از 
روده های ما به تمام قسمت های بدن منتقل می کند. مواد مغذی، مواد شیمیایی معمولی 
هستند که ما آن ها را از غذایمان می گیریم. آب هم چنین به حرکت نرم و آرام عضلت 

و مفاصل کمک می کند.
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معنای قصد و آهنگ کردن به کار رفته است: پس از آن، قصد و آهنگ سهراب کنید 
و او را در خواب بکشید.

 در این گزینه با توجه به «روزی رسان» قوت )خوراک و غذا( مّد .  1249
نظر است، نه «قُّوت» )نیرو(. 

گزینه های .  1250 «حذف  روش  به  است  بهتر  را  تست ها  این گونه   
نادرست» حل کنیم. واژۀ «تیره رایی» به معنی ناراستی و بداندیشی است؛ بنابراین گزینۀ 
نیز  نیز به معنی چانه است نه گریبان؛ پس گزینۀ 4  2 حذف می شود. «زنخدان» 
حذف می شود. «فروماندن» به معنی متحّیرشدن است و با این واژه، گزینۀ 3 نیز حذف 
می شود. «حمّیت» به معنی غیرت، جوانمردی و مردانگی در هر 4 گزینۀ درست معنی 

شده است.
 در گزینۀ )1( واژۀ «محراب» )= محل عبادت( با املی مهراب .  1251

نادرست است. در گزینۀ )2) «حمّیت» و در گزینۀ )4( حلوت )هم خانوادۀ حلو، حلوا( با 
املی نادرستی نوشته شده اند. تنها در گزینۀ 3 هیچ یک از واژه ها املی نادرستی ندارند.

 در اینجا «برخی» خود «هستۀ» گروه اسمی است. گزینۀ 1: در .  1252
گروه اسمی «فلن بیشه»، «بیشه» هستۀ گروه اسمی و «فلن» صفت مبهم و وابستۀ 
پیشین است. گزینۀ 2: در گروه اسمی «چندین شهر»، «شهر» هسته و «چندین» صفت 
مبهم و وابستۀ پیشین است. گزینۀ 3: در گروه اسمی «چند قرن»، «قرن» هسته و «چند» 

صفت مبهم و وابستۀ پیشین است.
 در گزینۀ 1 تمامی جفت واژه ها با یکدیگر رابطۀ تضاد دارند؛ اما .  1253

در گزینۀ 2 هزاهز و غریو؛ در گزینۀ 3 سلست و روانی، ینبوع و چشمه و در گزینۀ 4 
ابطال و الغا مترادف اند.

 در گزینۀ 1 «چاشنی بخش» کنایه از اثربخش کننده است. در .  1254
گزینۀ 3 نیز «بخشیدن روشنایی» کنایه از هدایت کردن و در گزینۀ 4 «یک موی» کنایه 

از مقدار اندک است؛ اما در گزینۀ 2 هیچ کنایه ای دیده نمی شود.
 در این گزینه «دست افشاندن و پا کوبیدن» کنایه از شادی .  1255

کردن و «سر انداختن» کنایه از فدا کردن جان است؛ اما بیت تشبیه ندارد. گزینۀ 1: 
«دست از دهان برداشتن» کنایه از «سخن گفتن». شاعر خود را به صدف تشبیه کرده 
است. گزینۀ 3: «دست شستن» کنایه از «ترک کردن چیزی» تشبیه شاعر به مسیح. 
گزینۀ 4: «دست بردن» کنایه از «برتری» و «شستن نقش مهر» کنایه از «ترک تعلّق 

خاطر» است. لوح سینه نیز تشبیه است.
 در این گونه تست ها از شیوۀ رد گزینه استفاده می کنیم و با .  1256

بررسی آرایۀ کم کاربردتر و بارزتر شروع به حذف گزینه می کنیم. اگر بررسی ابیات 
را با «تلمیح» شروع کنیم، باید بیت «ب» و بیت «ه » را ببینیم. در بیت «ب» تلمیح 
به آیۀ «تُِعزُّ َمن تَشاء َو تُِذلُّ َمن تَشاء» بارز است؛ اما بیت «ه » تلمیح ندارد؛ بنابراین 
گزینه های 2 و 4 حذف می شوند. دو گزینۀ باقی مانده در «تشبیه» و «مجاز» با هم 
تفاوت دارند؛ پس این دو آرایه را در ابیات «د» و «الف» بررسی می کنیم: در بیت «د» 
تشبیه وجود ندارد؛ اما در «الف» دل انسان به گنج معنی تشبیه شده است؛ پس گزینۀ 
)1( با این مورد حذف می شود. بررسی سایر آرایه ها در ابیات: در بیت «ه» بین چنگ 
در مصراع اول )به معنی دست( و چنگ در مصراع دوم )به معنی نوعی ساز( جناس 
همسان )تام( وجود دارد. کنایه در بیت «د» دیده می شود: «سر به جیب فروبردن» 

کنایه از گوشه گیری است؛ همچنین در بیت «ج» بین «آب» و «آتش» تضاد هست.
ام احسن خلقت است و این که هر .  1257  مفهوم بیت، پرسش ن

پدیده ای در جهان براساس نظمی خاص آفریده شده و هر چیزی در جایی که باید 
باشد، قرار دارد؛ اما مفهوم گزینۀ 1 این است که هر پدیده و نقشی را خدا آفریده است 

در این گزینه اشاره ای به نظم جهان نیست.
 در این گزینه قناعت مایۀ سربلندی و رسیدن به جایگاه واال .  1258

دانسته شده است؛ اما در سایر گزینه ها داشتن هّمت، مایۀ رسیدن به کمال و جایگاه 
واال است.

 در این بیت دلیل کاهش ماه و هللی شدن آن از خود، نور .  1259
ای به نف و عدم وابستگی تأکید دارد: مانند گل به  نداشتن است؛ مصراع دوم به ات

ذات خودت تکیه داشته باش.
بخواهد عّزت .  1260 به هر کسی  این است که خداوند  آیه   معنی 

می دهد و به هر کسی که بخواهد ذّلت؛ یعنی عزت و ذلت انسان در دست خداوند 
است در گزینۀ «2» نیز همین مفهوم دیده می شود. 

مفهوم سایر ابیات: )1(: لطف او ناکامی ها و بدبختی ها را به خوشبختی بدل می کند. )3): 
نیروی خرد از او سرچشمه و روشنایی می گیرد. )4(: خداوند بخشنده است و به اندازۀ 

شایستگی افراد به آن ها نعمت داده است.
 در این گزینه «شراع» به معنی بادبان نادرست است و معنی .  1261

صحیح آن سایبان است. معانی ذکر شده برای واژگان دیگر درست است.
 در این گزینه «خیر خیر» همانند عبارت سؤال به معنی «زود، .  1262

باشتاب» به کار رفته است؛ اما در سایر گزینه ها به معنی «بیهوده، گزاف و بی سبب» 
است.

 پنج واژه نادرست معنی شده اند؛ معنای درست آن ها را ببینیم: .  1263
«وزر»: بار سنگین، بار گناه، گناه/ «عقد»: گردن بند/ «سور»: شادی و جشن )شیپور معنای 
واژۀ «صور» است.(/ «متقارب»: نزدیک شونده/ «توزی»: پارچۀ نازکی از کتان که در 

شهر توز می بافته اند.
 معادل معنایی «صحرا» راغ است )روضه: باغ( )حذف گزینه های .  1264

2 و 3(؛ «آسایش» نیز معادل و مترادف َفراغ است، نه «فراق» )جدایی( )حذف گزینۀ 1 
و 2) «گام» و «تاوان» در همۀ گزینه ها درست معنی شده اند؛ اما «خجسته» معنای واژۀ 

همایون است. )ُهما نام پرنده ای از تیرۀ کرکس ها(
 در این گزینه غلط املیی دیده نمی شود. .  1265

املی درست واژه ها در سایر گزینه ها: گزینۀ 1: حطام دنیا، گزینۀ 2: مؤّکد، گزینۀ 3: 
مثقال

 ترکیب های وصفی در این گزینه عبارت اند از: 1ـ چشمِ بد 2ـ .  1266
آن سلسله 3ـ زلِف دراز 4ـ هر حلقه 5ـ عالِم  دیگر

ترکیب وصفی در سایر گزینه ها: )2): 1ـ آیینۀ روشن 2ـ  خط ناُرسته 3ـ آن چهره 4ـ 
چهرۀ انور گزینۀ )3): 1ـ آه گرم 2ـ دل پرخون 3ـ اللۀ احمر گزینۀ )4): 1ـ معنی روشن 

2ـ آن زلف 3ـ زلف معنبر
 در عبارت «الف» «آمده» صفت مفعولی برای «قضا» است؛ نه .  1267

فعل مجهول. )رّد گزینه های 1 و 3( در عبارت «ب» «نبشته آمد» فعل مجهول است. 
در عبارت «ج» «شده بود» و در عبارت «د» «داده  آید» فعل مجهول هستند. )دقت کنید 
که در همۀ این جمله ها، نهاِد جمله «مفعول» است.( در عبارت «هـ» نیز فعل مجهول 

دیده نمی شود.
 در گزینۀ 1 و گزینۀ 3 «شدن» در معنای «رفتن» به کار رفته .  1268

است. در گزینۀ 4 هم «شد» فعل اسنادی است.
 در گزینۀ )1) «گریۀ ابر» و «خندۀ خورشید» تشخیص و استعاره .  1269

است؛ اما تشبیه وجود ندارد. در گزینۀ )2)  «زبان سوسن» اضافۀ استعاری و «دیر 
کهن» استعاره از دنیاست؛ اما تشبیه دیده نمی شود. در گزینۀ )3) «آتش محنت» اضافۀ 
تشبیهی است و نیز شاعر خود را به «خلیل» تشبیه کرده است؛ اما استعاره وجود ندارد. 
در گزینۀ )4) «خندیدن شکر» تشخیص و استعاره است و «شکرخنده» یعنی خنده ای 

که مثل شکر شیرین است.
نه .  1270 است،  مصوت  تکرار  به  مربوط  واج آرایی  گزینه  این  در   

ـِ در مصراع دوم.  صامت: تکرار مصوت کوتاه 
بررسی سایر گزینه ها: 1( واج آرایی: تکرار صامت »س« / 2( واج آرایی: تکرار صامت »ن« 

و »ش« / 4( واج آرایی: تکرار صامت »س«
«نابود .  1271 از  کنایه  به سنگ زدن»  را  «شیشه عمر کسی  کنایه:   

کردن او»؛ «مینا» )شیشه( در مصراع دوم مجاز از جام و پیالۀ شیشه ای است. استعاره: 
«چرخ مینا» استعاره از آسمان و در نظر قدما آسمان مانند چرخ گردان شیشه ای بود. 
تشخیص: در مصراع اول فعل انسانی را به آسمان نسبت داده و به آن شخصیت 
بخشیده است. )تشخیص و استعاره(: آسمان )روزگار( شیشه بر سنگ می زند. تشبیه: 

«شیشۀ عمر» اضافۀ تشبیهی )عمر به شیشه تشبیه شده است.( 
بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ 2( کنایه: »چشم داشتن« کنایه از »انتظار داشتن«، تشبیه: 
»لب لعل«، »لب« به »لعل« تشبیه شده است، لب: مشبه/ لعل: مشبهٌ به،  می بینید که 
شاعر در این بیت لب معشوق را برتر از چشمۀ کوثر دانسته است. در واقع او »لب 
معشوق« را به »چشمۀ کوثر« تشبیه کرده؛ اما آن را برتر دانسته است؛ پس در این بیت 
دو تشبیه داریم. )برات یعنی حواله: ای ساقی به خاطر لبت از تو انتظار دارم که مرا به 
چشمۀ کوثر هم حواله نکنی.( 3( کنایه: »داور« کنایه از خداوند؛ مجاز: »کف« مجاز از 
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 این گونه تست ها را با شیوۀ رد گزینه حل کنید..  1496
کافی است بدانید اولین فعل؛ یعنی »می کردند« ماضی استمراری است )می+ بن ماضی 
+ شناسه( نه ماضی مستمر )داشت + شناسه + ماضی استمراری(؛ پس گزینه های 1 و 
2 حذف می شوند. در گزینه های باقی مانده، فعل دوم و سوم که به ترتیب ماضی نقلی 
)مانده ای( و مضارع اخباری )می گذرانی( هستند، کمکی به حل تست نمی کنند؛ پس سراغ 
فعل آخر می رویم: »گویی« که طبق فرمول مضارع التزامی است؛ اما »ب« از اول آن حذف 

شده: ب + بن مضارع + شناسه: بگویی
 فعل ها و زمان آن ها به ترتیب عبارت اند از: فرستاده بود   .  1497

ماضی بعید )صفت مفعولی + بود(، کنی )بکنی(   مضارع التزامی )ب + بن مضارع + 
شناسه(، خبر نداشت   ماضی ساده، می داد   ماضی استمراری )می + بن ماضی + 

شناسه( شناسۀ سوم شخص تهی است.
 در گزینۀ )1( تکرار واج «م» آرایۀ واج آرایی یا نغمۀ حروف را .  1498

پدید آورده است. این که «سنگ» استخوان کسی را مومیایی می کند نیز «تشخیص» 
دارد. در گزینۀ )2) «گره گشایی کردن» کنایه از حل کردن مشکلت است و بین «ناخن» 
و «خراشیدن» تناسب هست. در گزینۀ )3( هیچ واژه ای که در معنی حقیقی خود به کار 
نرفته باشد )مجاز( و هیچ وا ژه ای با دو معنی که قابل جای گذاری در بیت باشد )ایهام( 
بین  از حرص و آزمندی است و  کنایه  «گرسنه چشمی»  وجود ندارد. در گزینۀ )4) 

«بی نیازی» و «گدایی» و همچنین بین «ساغر زرین» و «کاسۀ گدایی» تضاد هست.
 در مصراع دوم هرچند دلیلی ذکر شده؛ اما این دلیل غیرواقعی و .  1499

شاعرانه نیست؛ پس حسن  تعلیل ندارد و گزینه های 2 و4 رد می شوند. آرایۀ متناقض نما 
دیده نمی شود. )رّد گزینۀ 1)

بررسی آرایه های گزینۀ 3: کنایه: »زیر سایۀ کسی بودن« کنایه از »در پناه او بودن« و 
»سایۀ کسی از سر کم نشدن« کنایه از آرزوی طول عمر برای او/ استعاره: »سرو« استعاره 
از معشوق بلندباال/ جناس تام: باال در مصراع اول به معنی »قد« و در مصراع دوم به معنی 

»برین« است./ جناس ناقص: بین »سر« و »سرو« جناس ناقص )ناهمسان( وجود دارد.
 در بیت «ج» تشبیه وجود ندارد؛ پس گزینه های 3 و4 حذف .  1500

می شوند. در این بیت «گوهر» استعاره از وجود است. در بیت «الف» پارادوکس دیده 
نمی شود )آتش در چوب تاک دیدن تناقض ندارد.(؛ اما در بیت «ب» «بی کلهی ما کله 

اقبال ماست.» تناقض دارد؛ پس گزینۀ )1( نیز رد می شود.
 بررسی سایر آرایه ها:

بیت »الف« به داستان حضرت موسی و دیدن آتش در وادی اَْیَمن اشاره دارد؛ پس دارای 
تلمیح است.

در بیت »د« »دل پرشکن ما« به »زلف شب قدر« تشبیه شده است.
در بیت »ج« کوه که نماد استواری است در برابر استواری و پایداری ما کمر خم کرده 

است.   اغراق
ر نعمت موجب افزونی نعمت است. این مفهوم در گزینۀ 2 .  1501  ش

نیز دیده می شود.
مفهوم سایر گزینه ها: )1(: مهمان روزی اش را با خودش می آورد.

)3(: در خدمت بندگان قدرشناس خداوند بودن موجب جاودانگی است.
)4(: به خاطر قدرشناس بودِن خود خدا را سپاس گفتن

1502  .← حالی(  هر  )در  رنج  از  رستن  و  رنج  هنگام  به  خدا   شکر 
بیت «د»

به دوردست ها روم و بر فراز سرم جز اختران نبینم )سفر و تجربه اندوزی(   بیت »الف«
 تا به بّر و بحر نشانمان باشند، تا نگه به فرازها دوزیم )بهره بردن از نعمت ها(  

 بیت »هـ«
«اختران آسمان» مایۀ هدایت و روشنی راه .  1503  در عبارت سؤال 

مسافران است. در گزینۀ )1) «کوکب هدایت»، در گزینۀ )3) «شمع روی معشوق» و در 
گزینۀ )4) «معشوق ماه رو» چنین حالتی دارند؛ اما در گزینۀ )2) «کسی از حال غریقان 

دریای عشق باخبر نیست.»
ش .  1504 ت  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه های 1، 3 و 4، 

و خواستة رو برای رسیدن به عالم باال است؛ اما مفهوم گزینۀ 2 «آمدن و رفتن به 
خواست خدا» است.

 شاعر در بیت سؤال توفی بندگی را از خدا می خواهد. مشابه .  1505
این مفهوم را در گزینه های 1، 2 و4 می بینیم؛ اما در گزینۀ 3 سخن از نجات و رهایی از 

سختی های روز حشر است.

عربی
 زمالء جمع زمیل است..  1506
 حیواناٌت جمع حیوان و نباتاٌت )گیاهان( جمع نباٌت و فلوات )بیابان ها( .  1507

جمع فالة در گزینۀ 4 جمع هستند./ جمع ها در سایر گزینه ها: 1. عیوب )عیب ها( جمع عیب 
است. 2. ُعّماِل )کارگران( جمع عاِمل و ُغرَف )اتاق ها( جمع ُغرفة است. 3. اآلخریَن )دیگران( 

جمع اآلخر و ألقاٍب )لقب ها( جمع َلَقب است.
 تنها ترتیب درست برای این واژگان در گزینۀ 1 است..  1508
 بررسی سایر گزینه ها: 1. الُفسوُق یعنی «بدکاری». این کلمه جمع .  1509

نیست. 3. َحّرَم یعنی «حرام کرد» و َحلَّ یعنی «فرود آمد». أَحلَّ به معنی «حلل کرد» 
با َحّرَم متضاد است. 4. عملیات مناسب برای این جمله في )ضربدر( است نه زائد )به 

اضافه(./ معنی جمله: «شش ضربدر چهار مساوی است با بیست وچهار.»
 ال تتباَدلوا: عوض نکنید.  1510
 ُشّبه و نُهینا فعل مجهول اند. )تشبیه شد، نهی شدیم(، لحم: گوشت.  1511
قیمت هایش مقطوع .  1512 زیرا  نمی خری؟  این مغازه شلوار  از   چرا 

است و تخفیف ندارد./ ترجمۀ سایر گزینه ها: 2. زیرا قیمت هایش گران نیست./ 3. زیرا 
قیمت هایش بر اساس جنس متفاوت است./ 4. زیرا شلوارهایش بهتر از شلوارهای دیگر 

مغازه هاست.

 معنی متن: »کسی که در دنیا زندگی می کند، چاره ای ندارد جز آنکه از زندگی 
آن چه  را او را خوشحال می کند و آن چه  را عصبانی اش می کند، ببیند. هر دشواری ای 
که بر قومی نازل شد، برای آن قوم آسایش به همراه دارد. انسان عاقل کسی است که 
خودش را برای مواجهه با سختی ها عادت دهد. باید ایمان بیاوریم که انسان هیچ نفع 
و ضرری را برای خودش ندارد و باید تلش کند که سرنوشتش در نهایِت حکمت 
باشد. بله؛ بسیاری از مردم هستند که سعی می کنند زندگی خود را سراسر شادی و 
سروری دایمی کنند. در آن )یعنی زندگی( نعمت هایی هست که روزگار را ناخوشایند 
نمی کند. اما کسی را از گذشتگان نمی شناسیم که توانسته باشد این آرزو را برآورده 
کند. انسان در بیشتر مواقع برگی در برابر هجوم بادهاست. وقتی انسان به همۀ این ها 
ایمان آورد، در سختی ها ناامید، و در خوشی ها مغرور نمی شود. کشتِی زندگی گاهی باال 
می رود و گاهی پایین می آید، و عاقل کسی است که با این فرازوفرودها متزلزل نشود.«

 سؤال: عاقل کسی است که خودش را برای رودررویی با سختی ها .  1513
عادت دهد. چرا؟ زیرا ... 1. «... هر فرودی فرازی دارد.» 2. «... هرکس صبر کند پیروز 
شود.» 3. «... شادی دوام ندارد.» 4. «... صبر کلید گشایش است.» در نگاه اول، هر چهار 
گزینه می تواند پاسخ سؤال، باشد، ولی دقت کنید که در سؤال، «دلیل لزوم عادت دادن 
خویشتن به سختی» است. یعنی باید پاسخی را انتخاب کنیم که در آن شرایط خوب باشد 
و فرد خود را برای زمانی که سختی می آید آماده کند. در گزینۀ 3 چنین مفهومی وجود 

دارد. پس بهترین پاسخ گزینۀ 3 است.
 سؤال: اشتباه را تعیین کن. 1. «هرچیزی که سختی شدیدتر .  1514

باشد گشایش از انسان دور می شود.» این جمله برخلف متن است. 2. «پایداری 
شادی به شکل کامل برای انسان محقق نمی شود.» بله؛ این مفهوم در متن هست. 
3. «وای بر کسی که در هنگام نعمتش برای زمانی که اوضاع تغییر می کند حسابی 
باز نمی کند.» بله؛ این مفهوم هم در متن هست. 4. «دارایی و ناداری چون آمدن روز 
و شب به سراغ ما می آیند.» این جمله هم دقیقاً بیان کنندۀ مفهوم متن است، پس 

پاسخ این سؤال، گزینۀ 1 است.
 سؤال: صحیح را در استنباط از این عبارت تعیین کن: «انسان در .  1515

بیشتر مواقع برگی در برابر هجوم بادهاست.» 1. «انسان تدبیر می کند و خداوند تقدیر 
)سرنوشت سازی( می کند.» 2. «زمام امور انسان به دست دیگران است، پس هیچ تدبیری 
برای او نیست.» 3. «پیشرفت و پسرفت انسان به دست حوادث روزگار است.» 4.  «به 
هوش خود اتکا نکن؛ زیرا امور دایماً برخلف نظر تو در جریان هستند.» هر چهار گزینه 
تا حدودی با معنی جمله سازگار هستند، ولی منظور جمله «سرنوش گرایی مطلق» که 
معنایی منفی دارد نیست. گزینه های 1 و 2 و 3 چنین مفهومی دارند، پس بهترین پاسخ 

برای این سؤال، در گزینۀ 4 است.
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اسم .  1727 معنی  مضافٌ الیه،  و  صفت  ترتیب  کلیدی:  نکات   
مفعول، زمان فعل، مفرد و جمع/ بررسی گزینه های نادرست: «أشّعة القمر الفضّیة» 
یعنی «نور نقره ای ماه». بنابراین گزینه های 1 و 4 نادرست هستند. از مقایسۀ 
نة  دو گزینۀ باقی مانده می بینیم که تفاوت اصلی بر سر ترجمۀ عبارت «المتکوِّ
من سبعة ألوان» است. این عبارت یعنی «تشکیل شده از هفت رنگ»؛ پس گزینۀ 
2 نیز نادرست است. هم چنین «کانت ... تخلب» ماضی استمراری است، یعنی 
کتاب  در  که  «جذاب»  معنی  به  خاّلبه  )کلمۀ  می کرد».  «جذب  یا  «می ربود» 
درسی دارید از همین ریشه است.( پس گزینۀ 1 به دلیل زمان و گزینۀ 2 به 
 دلیل معنی نادرست هستند. به این ترتیب، تنها گزینۀ بی غلط گزینۀ 3 است.
تذّکــر: در این جمله کلمۀ «تالل» وجود دارد که در کتاب های درسی شما وجود 
ندارد. البته پاسخ دادن به این تست نیازی به دانستن معنی این کلمه ندارد. با 

این حال، با مرور گزینه ها می فهمید که این کلمه یعنی «تپه ها».
 نکات کلیدی: معنی زمان فعل، مفرد و جمع، نقش مفعول/ .  1728

است،  یعنی  استمراری  ماضی  معادل   « یُِحبُّ  ... «کاَن  نادرست:  گزینۀ  بررسی 
«دوست )می(داشت»؛ پس گزینۀ 3 نادرست است. «األطفال» جمع است؛ پس 
گزینۀ 2 نادرست است. از مقایسۀ دو گزینۀ 1 و 4 می بینیم که در گزینۀ 4، 
ساختار جمله، مخصوصاً نقش مفعول، کلً جابه جا شده است، پس پاسخ صحیح 

گزینۀ 1 است.
 نکات کلیدی: معنی و زمان فعل، مفرد و جمع، معرفه و .  1729

نکره/ بررسی گزینه های نادرست: َنِجُد فعل مضارع است، یعنی «می یابیم». این 
فعل در گزینۀ 1 «برخورد کرده ایم» معنی شده که هم از نظر زمان و هم از 
نظر معنی غلط است. در گزینۀ 3 هم این فعل «می بینیم» است که از نظر معنی 
نادرست است. در گزینۀ 4 هم این فعل اصلً ترجمه نشده است، پس با بررسی 
همین فعل می بینیم که گزینۀ صحیح باید گزینۀ 2 باشد. علوه بر این، بعض 
اآلثار یعنی «برخی از اثرها» )رّد گزینۀ 3(، نظرّیات نکره است )رّد گزینه های 3 و 
4(، کانت قد طُرحت ماضی بعید است )رّد گزینه های 1 و 3و 4(. با این حساب 

هم، تنها گزینۀ بی غلط گزینۀ 2 است.
 نکات کلیدی: ترجمۀ افعال ناقصه و انواع فعل / «می خواهم .  1730

... شوم» معادِل «ُاریُد ... َأن ُاصبَح» است و «باید ... انجام دهم» در عربی می تواند 
با ذکِر «الم امر» بر سر مضارع ساخته شود. / بررسی سایر گزینه ها: 1. «ُاریُد 
فاقد  الّدراسّیة»  «الواجبات  در  و  است  باشم»  که  «می خواهم  معادِل  َأکوَن»  أن 
در  است  ماضی  «أرْدُت»   .3  / دارد.  وجود  «روزانه ام»  در  که  است  ضمیری 
حالی که «می خواهم» مضارع است و معادلی برای «باید» در جملۀ عربی وجود 
ندارد. )َفُأْحِسُن: پس خوب انجام می دهم( / 4. َأْصَبْحُت، ماضی است در حالی 
که «خوب انجام دهم» بر مضارع التزامی داللت می کند و الزم است «أن» بر 

سر مضارع بیاید.
 نکات کلیدی: معنی اصطلح ماذا قصدک؟،  نوع و معنی .  1731

تو  «منظور  یعنی  ماذا قصدک؟   ،2 گزینۀ  در  نادرست:  بررسی گزینه های  فعل/ 
چیست؟». این اصطلح در هر جمله ای بنا به زمان آن جمله ترجمه می شود. 
در این جا جمله مضارع است )از کجا بدانم(، پس دلیلی ندارد آن را به صورت 
آینده )قصد تو چه خواهد بود( معنی کنیم، پس این گزینه درست نیست. در 
گزینۀ 3، یُغیِّر یعنی «تغییر می دهد» نه «دگرگون می شود»، پس این گزینه هم 
درست نیست. در گزینۀ 4، کُْن فعل امر است، یعنی «باش»، ال تخلْف فعل نهی 
است، یعنی «خلف نکن»، تََتَخلَُّص فعل مستقبل نیست که همۀ این فعل ها در 
این گزینه اشتباه معنی شده اند، پس این گزینه هم درست نیست. به این ترتیب، 

تنها گزینۀ بی غلط گزینۀ 1 است.
 بررسی گزینۀ نادرست: گزینۀ 1 یضمُّ فعل مضارع است .  1732

به معنی «دربر دارد.»
 نکات کلیدی: معنی فعل همراه با «لـ»، معنی کلمۀ تکاسل/ .  1733

بررسی گزینۀ نادرست: لَِیْعلم، یعنی «باید بدانند». هم چنین الَتکاُسل یعنی «تنبلی» 
نه «بیکاری»، پس این گزینه خطا دارد و پاسخ سؤال است.

دین و زندگی
  آیۀ ﴿ِلنُحِیَي ِبِه َبلَدةً َمیتًا﴾ به تأثیر آب در برطرف کردن نیازهای .  1734

﴾ که  طبیعی و جسمانی انسان اشاره دارد و نسبت به آیۀ ﴿َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشي ءٍ َحيٍّ
کلّی است، جزئی می باشد و مصداق آن به شمار می آید و از طرف دیگر، به «امکان معاد 
جسمانی» اشاره دارد که با توجه به «نظام مرگ و زندگی در طبیعت» بیان شده است. 

  پیروی از خداوند و رسولش تضمین کنندۀ حیات معنوی انسان .  1735
است نه مادی. 

  آیۀ نخست در گزینۀ 3 به ُبعد جسمانی و آیۀ دوم به ُبعد .  1736
روحانی وجود انسان اشاره دارد. 

  احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش .  1737
باشد و سعادت او را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ 

برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. 
  انسان همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی .  1738

و غریزی دارد. خداوند پاسخ به این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و قدرت 
آگاه شدن از آن ها را به ما داده است. 

  نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی نیست. وقتی .  1739
انسان، اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد، با نیازهای 
مهم تری روبه رو می شود؛ نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به 
بیَل ِاّما شاکِراً َو ِاّما َکفوراً﴾ به اختیار به عنوان یکی  او عطا کرده است. آیۀ ﴿ِاّنا َهَدْیناهُ السَّ

از سرمایه های انسان اشاره دارد. 
  اگر کسی هدف حقیقی خود )شناخت هدف زندگی( را نشناسد .  1740

یا در شناخت آن دچار خطا شود،  عمر خود را از دست داده است. چنین کسی در 
حقیقت ، سرمایۀ وجودی خود را از بین برده است. قرآن می فرماید: ﴿ِانَّ الخاِسریَن الَّذیَن 

َخِسروا اَنُفَسُهم﴾ )در حقیقت زیانکاران کسانی اند که خودشان را دچار زیان کرده اند.( 
  انسان می خواهد بداند «برای چه زندگی می کند» و کدام هدف .  1741

است که می تواند با اطمینان خاطر، زندگی اش را صرف آن نماید؟ این سؤال مربوط به 
«شناخت هدف زندگی» به عنوان یکی از نیازهای برتر است. 

  سرمایه های ویژۀ انسان، عقل ـ اراده و اختیار ـ نفس لّوامه ـ .  1742
سرشت خداآشنا ـ یاری پیامبران و امدادهای الهی است. )درس 2 پایۀ دهم( مفهوم 
ُسِل ...﴾ به این  ًة َبعَد الرُّ ریَن َو ُمنِذریَن ِلَئّل َیکوَن ِللنَّاِس َعلَی اهلِل ُحجَّ آیۀ ﴿ُرُسلً ُمَبشِّ

سرمایه ها اشاره دارد. 
  کشف راه درست زندگی یا «چگونه زیستن» که ارتباط دقیقی با .  1743

دو نیاز قبلی )شناخت هدف زندگی، درک آیندۀ خویش( دارد، دغدغۀ دیگر انسان های 
فکور و خردمند است. این دغدغه از آن جهت جدی است که انسان فقط یک بار به دنیا 

می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند. 
  با توجه به این آیه، الزمۀ دوری از خسران، ایمان و بعد از آن .  1744

عمل صالح است؛ یعنی ایمان مقدم بر عمل است نه عمل مقدم بر ایمان. 
  با توجه به مفاد آیات سورۀ مبارکۀ «عصر»، شرط دوری از .  1745

خسران و زیان، ایمان و عمل صالح و دعوت دیگران به حق و صبر می باشد: ﴿ِاالَّ الَّذیَن 
بِر﴾.  آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت َو تَواَصوا ِبالَحِقّ َو تَواَصوا ِبالصَّ

  با توجه به آیات ﴿َو الَعصِر ِانَّ ااِلنساَن َلفی ُخسٍر ...﴾، ایمان مقدم .  1746
بر عمل است؛ زیرا اول می گوید ﴿َو الَّذیَن آَمنوا﴾ بعد می گوید و ﴿َعِملُوا الّصاِلحاِت﴾. دلیل 

تقدم آن نیز این است: ایمان زیربنای تمام اعمال انسان است. 
  پاسخی که به نیازهای برتر انسان داده می شود حداقل باید این .  1747

دو ویژگی را دارا باشد: «کاملً درست و قابل اعتماد باشد» و «همه جانبه باشد.» 
  «شناخت نیازهای برتر انسان» یک دغدغه و دل مشغولی مقدس .  1748

است؛ زیرا نشان دهندۀ بیداری و هوشیاری انسان و توجه وی به ارزش زندگی و آگاهی 
از زیانی است که یک زندگی بی هدف را تهدید می کند. 
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  مهم ترین عامل پایداری خانواده، درک درست از زوجیت و مکمل .  2484
هم بودن زن و مرد و عمل به این درک است. از این رو، هر جوانی باید قبل از ازدواج، با 
آموزش نزد معلمان و مربیان مورد اعتماد و مطالعۀ کتاب های مناسب، به درک درستی از 

ازدواج و زندگی خانوادگی برسد، تا بتواند یک خانوادۀ موفق را تشکیل دهد.
  ثمرۀ تفاوت انسان ها از جهت «زن بودن» و «مردبودن» آن است .  2485

که هر دو را به هم نیازمند کرده است بدون آن که یکی بر دیگری برتری ذاتی پیدا کند، 
زیرا برتری هر کس نزد خداوند به تقواست که باید آن را در وجود خود پرورش دهد، 

پس هم مرد برای زن است و هم زن برای مرد.
  تجربه های روان شناختی گویای آن است که توانایی زن نسبت .  2486

به مرد در ایجاد آرامش بیشتر است و مبدأ آرامش در خانواده، اوست.
  اگر زن و مرد درک متقابل از نیازهای متفاوت یکدیگر داشته .  2487

باشند، با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند و به تعبیر قرآن کریم، لباس یکدیگر 
می شوند و نقص های یکدیگر را می پوشانند.

   زنان و مردان ویژگی های فطری مشترکی دارند و کرامت .  2488
خداوند میانشان مشترک بوده و اختصاص به یکی از آن ها ندارد.

  عالی ترین هدف تشکیل خانواده رشد اخلقی و معنوی اعضای .  2489
آن است. از عبارت قرآنی ﴿ِلتَسکُنوا ِاَلیها َو َجَعَل َبینَکُم َمَودَّةً﴾ می فهمیم که احساس 

آرامش درونی زن و مرد، زمینه ساز مودت و رحمت است.
  عالی ترین هدف ازدواج، رشد اخلقی و معنوی است..  2490

  خداوند در این آیه، آفرینش همسران آرامش آفرین را یکی از .  2491
نشانه های حکیمانه بودن خلقت می داند.

  نیاز انس با همسر پس از بلوغ آشکار می شود و خداوند در آیۀ .  2492
﴿َو ِمن آیاِته  اَن َخلََق َلکُم ِمن اَنُفِسکُم اَزواًجا ِلتَسکُنوا ِاَلیها...﴾ در کنار این موضوع، به رابطۀ 

مؤدت و رحمت اشاره کرده است.
  خداوند در آیۀ گزینۀ 2، یکی از اهداف تشکیل خانواده را رشد .  2493

و پرورش فرزندان دانسته است.
  مفهوم این آیه بیانگر رشد و پرورش فرزندان است. مرد و زن .  2494

دوام وجود خود را در فرزند می بینند و رشد و بالندگی او را پایداری وجود خود می یابند.
  انس با همسر، نیاز روحی زن و مرد است که در قالب ازدواج .  2495

پاسخ داده می شود و با مفهوم آیۀ ﴿َو ِمن آیاِته  اَن َخلََق َلکُم ِمن اَنُفِسکُم اَزواًجا ِلتَسکُنوا 
ِاَلیها﴾ ارتباط مفهومی دارد.

نزد خداوند .  2496 اسلم  در  بنایی  «هیچ  فرمود:    رسول خدا )ص( 
محبوب تر از ازدواج نیست» و از ماندگارترین و حساس ترین تصمیم های زندگی، انتخاب 

همسر و آغاز زندگی مشترک با اوست.
مطرح .  2497 مناسب  همسر  انتخاب  ازدواج،  تعیین هدف  از  پس    

می شود. طبق مقررات اسلمی، رضایت کامل دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و 
اگر عقدی به زور انجام گیرد باطل است و مشروعیت ندارد.

» پیشوایان دین .  2498 یءِ یُعمی َو یُِصمُّ   براساس مفاد حدیث «ُحبُّ الشَّ
از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی 
درست برسیم. پدر و مادر به علّت علقه و محبت به فرزند و همچنین به علّت تجربه 
و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی 

کنند.
  شایسته است محیط خانواده، محیط هم دلی، اعتماد به بزرگترها، .  2499

شنیدن نظرات یکدیگر و محبت و خیرخواهی باشد تا بهترین تصمیم ها گرفته شود و 
کمتر به حسرت و پشیمانی منجر شود.

  الزمۀ انتخاب همسر شایسته، تسلط کامل به شور و احساس .  2500
جوانی است؛ زیرا علقه و محبت اولیه، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه 
» برای تصمیم گیری صحیح، مشورت با پدر و مادر  یءِ یُعمی َو یُِصمُّ می راند: «ُحبُّ الشَّ

ضروری است و به آن کمک می کند.
  به علّت غلبۀ پدر بر احساسات و نیز تجارب فراوان و شناخت .  2501

کامل جنس مرد، او می تواند همانند باغبانی دلسوز و کاردان، از دختر خود مراقبت کند 
و به راهنمایی او بپردازد.

  چون دختران به خاطر حیا و عّزت نفس قوی خود در ازدواج .  2502
پیش قدم نمی شوند و طلب و درخواست از طرف پسر صورت می گیرد، ممکن است حیا 
مانع از آن بشود که دختر همۀ ویژگی های پسر و سابقۀ او را بشناسد و با آگاهی کامل 

تصمیم گیری کند.
  از نظر قرآن کریم، مهم ترین معیار همسر شایسته، باایمان بودن .  2503

اوست. هر قدر ایمان یک  فرد قوی تر باشد، شایستگی او برای همسری بیشتر است.
  در معاشرت هایی که منشأ آن تنها هوس های زودگذر است، .  2504

معموالً احساسات بر هر دو نفر حاکم می شود و دختر و پسر شخصیت واقعی خود را 
پنهان می کنند و هر کدام اصرار دارند خود را بهتر از آن چه که هست، نشان دهد تا 
محبوب دیگری واقع شود. معموالً هم بیشتر این معاشرت ها به سستی رابطه و جدایی 

می انجامند.
  شناخت ایمان افراد و میزان آن، مربوط به راه های شناخت .  2505

همسر نیست، بلکه جزء معیارهای فرهنگ اسلمی برای انتخاب همسر شایسته می باشد.
  بلوغ جنسی مقدم بر بلوغ عقلی و فکری است..  2506

  پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق .  2507
و ترغیب کرده اند و از پدران و مادران خواسته اند با کنار گذاشتن رسوم غلط، 
شرایط را برای آنان فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم شدن 
همۀ امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسیب 

نسازند.
  پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و .  2508

ترغیب کرده اند و از پدران و مادران خواسته اند با کنار گذاشتن رسوم غلط، شرایط الزم 
را برای آنان فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم  شدن همۀ امکانات 

زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسیب نسازند.
  این حدیث اشاره به اهمیت ازدواج در اسلم دارد و با حدیث .  2509

«در اسلم هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست» ارتباط دارد.
  امام صادق )ع( دربارۀ اهمیت ازدواج فرمود: «دو رکعت نماز .  2510

شخص متأهل برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند.»
  ازدواج برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخگویی به قانون خلقت .  2511

انجام می شود و شایسته است که به این نیازهای طبیعی در زمان مناسب و به شیوۀ 
صحیح پاسخ دهیم.

  تأخیر در ازدواج سبب افزایش فشارهای روحی و روانی، روابط .  2512
نامشروع و آسیب های اجتماعی می شود.

  دین اسلم به همۀ نیازها و خواسته های انسان توجه کرده است .  2513
و با واقع بینی کامل، برای شرایط گوناگون، راه حل هایی حکیمانه، ارائه داده است تا نه فرد 

گرفتار هیجانات و طغیان های غیراخلقی شود و نه جامعه دچار بحران های اجتماعی.
  با وجود همۀ مشکلت پیش  روی امر ازدواج، تدبیر پدران .  2514

و مادران می تواند بسیاری از مشکلت را از میان بردارد و شرایط ازدواج آسان را 
فراهم کند.

  دختران و پسران جوانی که حفظ عفاف و پاکدامنی را اصل قرار .  2515
داده اند، می توانند با کاستن از توقعات خود و با نادیده  گرفتن برخی موانع از فایده ها و 

شیرینی های ازدواج که بسیار ارزشمند است، بهره مند شوند.
  پیامبر )ص( دربارۀ اهمیت ازدواج می فرمایند: «کسی که .  2516

ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده، پس باید برای نصف دیگر از خدا 
پروا داشته باشد.»

در .  2517 وقتی  دختران  عاطفی  ظرافت های  و  روحی  لطافت های    
فضای محبت و علقه به پسران قرار می گیرند، احتمال نادیده گرفتن برخی از کاستی ها 
و واقعیت ها را به دنبال دارد و همچنین پیش قدم  نشدن دختران به دلیل حیا و عّزت 
نفسشان مانع شناختن همۀ ویژگی های پسران می شود، به همین دلیل ضرورت اجازۀ پدر 

برای ازدواج دختر معلوم می شود.
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م مت 8 تر

تابستان گذشته رفتم خاله ام را که در اسکاتلند زندگی می کند، ملقات کنم. با قطار 
رفتم. قطار خیلی پر نبود و من وارد یک کوپۀ خالی شدم و شروع به خواندن کردم. 
درست قبل از اینکه قطار ایستگاه را ترک کند، مرد جوانی که شبیه یک تاجر بود، 
وارد همان کوپه شد. بعد از آنکه قطار شروع به حرکت کرد، او شروع به صحبت 
از  برای من دربارۀ کسانی که  و  ادامه داد  و  او دربارۀ کارش صحبت کرد  کرد. 
بسیاری از شهرهای مختلف از او اتومبیل می خریدند، صحبت کرد. من خیلی کسل 
)خسته( شدم. به او گفتم که دوستم در رستوران قطار است. کتابم را برداشتم و به 

رستوران رفتم و باقی سفرم را در آنجا ماندم. 

  چرا نویسنده کوپه اش را ترک کرد و به رستوران رفت؟.  2769
»چون از صحبت های مرد جوان خسته شده بود.«

  کدام جمله درست نیست؟.  2770
»افراد زیادی در کوپۀ نویسنده بودند.«

  ضمیر «مرا» در خط چهارم اشاره دارد به .............  2771
»نویسنده«      

م مت 9 تر

برگرداند.  دیروز  را  کتاب خانه ای  کتاِب  و چهار سال  از سی  بعد  لندن  در  مردی 
الکس ویلیام کتاب را در خانۀ مادرش که به تازگی فوت کرده بود، پیدا کرد. آن 
کتاب زیر تعدادی از لباس های کهنه بود. مادر آلکس آن را سی و چهار سال پیش 
الکس فکر کرد که وقت آن رسیده که کتاب را پس  بنابراین  بود،  قرض گرفته 
کتاب  برگرداندن  دیر  برای  الکس  آیا  این که  مورد  در  کتابخانه  )مسئولین(  دهد. 
باید پولی بپردازد یا خیر، تصمیم خواهند گرفت. او )الکس( گفت: »امیدوارم آن ها 
مرد  من  و  است  پوند  دویست  از  بیش  بپردازم. چون  پولی  که  نکنند  مجبور  مرا 

ثروتمندی نیستم.«

  کدام یک از جملت زیر درست دارد؟.  2772
1( مادر الکس به فاصلۀ کوتاهی بعد از قرض گرفتن کتاب فوت کرد. / 2( الکس 
الکس خیلی سال پیش کتاب را  پیدا کرد. / 3(  کتاب را سی و چهار سال پیش 
پیدا کرد؛ اما مدتی آن را نگه داشت. / 4( زمانی طوالنی نیست که الکس کتاب 

را پیدا کرده.

  کلمۀ «It» در جملۀ آخر به ............... داللت دارد..  2773
1( قیمت کتاب/2( پولی که الکس باید به کتابخانه بپردازد. / 3( این واقعیت که او 

مجبور است تا پول را بپردازد./ 4( تصمیم کتابخانه

چون .  2774 بپردازد؛  پولی  نشود  مجبور  که  است  امیدوار  الکس    
...............

1( آن پول برای الکس خیلی زیاد است./ 2( سی و چهار سال گذشته است. / 3) 
سرانجام او کتاب را برگردانده است../ 4( او اصلً این پول را ندارد.

می کرد .  2775 فکر  شاید  برگرداند.  کتابخانه  به  را  کتاب  الکس    
...............

1( دیر بهتر از هرگز است./ 2( به اندازۀ کافی ثروتمند نبود که آن را برگرداند.
3( دیر شده بود./ 4( هر چه دیرتر، بهتر

  کلمۀ «make» در عبارت «make me pay» از نظر معنایی .  2776
به ............... نزدیک است.

1( آرزو داشتن/ 2( پیشنهادکردن/ 3( هدایت کردن/ 4( مجبورکردن

فارسی
 انابت: پشیمانی/ موسم: فصل، هنگام / قدوم: آمدن؛ جمع قدم، .  2777

اقدام است.
 «وظیفه» در گذشته به معنی مقّرری و حقوق بوده است )در .  2778

گزینه های 2، 3 و4(؛ امروزه به معنی تکلیف و کاری است که بر عهدۀ کسی باشد. 
 صفوت )به معنی برگزیده، هم خانوادۀ مصطفی( و تحفه )به معنی .  2779

ارمغان( صورت درست واژه هایی اند که نادرست نوشته شده بودند.
 «چون» به معنی هنگامی که قید است. «را» در «هدیۀ اصحاب .  2780

را» به معنی حرف اضافۀ «برای» است؛ پس «هدیۀ اصحاب» متمم است. «م» در «گلم» 
مفعول و در دامنم، مضاٌف الیه کلمۀ «دست» است.

 در این گزینه ضمیر متصل «م» نقش مفعولی دارد و اگر جمله را .  2781
مرتب کنیم، قبِل آن حرف اضافه می آید: گر دهیم ره ...  گر به من راه دهی ... ضمایر 
متصل در سایر گزینه ها نقش مضافٌ الیهی دارند: 1. گوشت کنم به قول  به قولت 
گوش کنم / خاطرم معلّق است. 3. خیالت )مضاف و مضافٌ الیه( 4. خورشید بلندش  

خورشید بلند او )مضافٌ الیه برای خورشید(
  در گزینۀ 1: گوشم به راه )بود(. / گزینۀ 3: رسید نالۀ سعدی .  2782

به هر )کس( که در آفاق )است(. / گزینۀ 4: چه غم از هرکه در جهان )است(. در «چه 
غم» هم می توانیم حذفی را متصور شویم؛ یعنی چه غم دارد؟ نگران تو چه اندیشه و بیم 

از دگرانش )است(؟
سرش .  2783 بر  زر  )گنجینۀ(  و  فشاندند  پایش  در  گوهر  گنجینۀ   

)فشاندند(. / گزینۀ 1: دعای ستمدیدگان در پی ات )است(./ گزینۀ 2: حذِف )است( در 
هر دو مصراع. /  گزینۀ 4: اسیران محتاج در چاه و بند )هستند(.

  در گزینۀ 1 «رحمت» و «کرامت» در پایان دو جمله آمده و .  2784
واج های یکسانی دارند؛ اما در گزینۀ 2 «ارادت» در پایان جمله نیست و نمی تواند با 
«غیرت» سجع بسازد. در گزینۀ 3 «رسید» و «بدمید» و در گزینۀ 4 «روی» و «رای» 

سجع می سازند. 
یادآوری: دو واژه که یکی از سه شرط ذکرشده برای سجع را دارند، حتماً باید در پایان دو 

جمله قرار بگیرند تا »سجع« به شمار آیند؛ وگرنه سجع نیستند.
 در گزینۀ 1 «هدهد» نماد راهنما و ُمرشد است. در گزینۀ 2 نیز .  2785

«پروانه» نماد عاشقی است که در راه رسیدن به معشوق جان فشانی می کند. در گزینۀ 4 
نیز «بلبل» نماد عاشق دلداده است؛ اما در گزینۀ 3 «مرغ» )پرنده( مشبهٌ به است برای 

دل. )دل مانند پرنده پرواز می کند.(
  بررسی گزینه ها: گزینۀ 1: تشبیه ها: اطفال شاخ، کله شکوفه، .  2786

استعاره: قدوم ربیع؛ برای ربیع شخصیت و جان قائل شده. /  گزینۀ 2: تشبیه ها: دایۀ 
ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین. استعاره: برای ابر بهاری جان و شخصّیت قائل است 
که مانند مادری گیاهان را پرورش می دهد. / گزینۀ 3: تشبیه: فّراش باد صبا. استعاره: 
گستردن فرش به دست باد صبا / گزینۀ 4: فقط تشبیه هست: باراِن رحمت و خواِن 

نعمت )اضافۀ تشبیهی(.
تشخیص(، .  2787 )جان بخشی،  نیشکر  خاییدن  انگشت  استعاره:    

حس آمیزی: نطق شکرین /  نغمۀ حروف: تکرار «ش»، کنایه: لب گشودن )سخن گفتن( 
و نیز انگشت خاییدن )حسرت بردن(.

 گزینه های 1، 2 و4 به ناتوانی عقل و وهم در شناخت خدا اشاره .  2788
دارند؛ ولی در گزینۀ 3 به وص هدهد پرداخته است.

 کسانی که به حقیقت می رسند خاموش می شوند و در عوض .  2789
مّدعیاِن عشق، هیاهو و قیل و قال دارند.

گزینۀ 1: اتحاد و وحدت میان عاشق و معشوق، گزینۀ 2: کسی که کشتۀ معشوق شد 
اعتراضی نمی کند. / گزینۀ 3: عاشق دوست دارد که به دست معشوق بمیرد. 

 همۀ گزینه ها به بی زبانی و خاموشی معرفت یافتگان اشاره دارند، .  2790
به جز گزینۀ 2 که به رازپوشی سفارش می کند.
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  نکات کلیدی: اسلوب شرط، زمان فعل، ضمیر. بررسی گزینه های .  3255
نادرست: «َمن )شرط(» یعنی: «هرکس» که در گزینۀ 1 «کسی که» نادرست است. «تَذوََّق 
)فعل شرط(» یعنی: «بچشد» که «چشیده باشد» در گزینه های 1 و 4 ترجمۀ درستی 
برای آن نیست. «حالوة الحیاة و مرارتها» یعنی: «شیرینی زندگی و تلخی آن، شیرینی و 
تلخی زندگی» که در گزینۀ 4 اشتباه ترجمه شده است. «تذّوقاً» مفعول مطلق تأكیدی 
است که باید به صورت «قطعاً، بی گمان،...» ترجمه شود که در تمام گزینه ها درست 
ترجمه شده است. «فقد َجمَع )جواب شرط(» یعنی: «گرد می آورد» که در گزینۀ 3 اشتباه 
ترجمه شده است. «تجارب قّیمة )ترکیب وصفی نکره(» یعنی: «تجارب ارزشمندی، تجارب 
گران بهایی»، «تُساِعُدهُ في الّشدائد» یعنی: «در سختی ها به او کمک می کند.» که تنها در 

گزینۀ 2 درست ترجمه شده است و در سایر گزینه ها اشتباه ترجمه شده است.
 نکات کلیدی: ترجمۀ صحیح جملت شرطی، فعل امر غایب. َمْن .  3256

َنَصَب: هرکس قرار دهد )َنَصَب: فعل شرط( / نفَسُه لِلنّاِس إماماً: خودش را پیشوا برای 
مردم / َفْلَیْبَدأ: باید شروع کند. / ِبتعلیمِ نفِسِه: از آموزش خود / قبَل تعلیمِ غیرِه: پیش از 
آموزش دیگری. بررسی سایر گزینه ها: 2. الم امر در فعل لَِیْبَدْأ ترجمه نشده است،  هم چنین 
دیگران ترجمۀ دقیقی برای غیره نیست. 3. می باشد ترجمۀ فعل َنَصَب نیست هم چنین 
پیش از آموزش خود ... . برعکس ترجمه شده و نادرست است. 4. پیش از آموزش خود 

به دیگران آموزش دهد نادرست است.
 نکات کلیدی: جملۀ توصیفی، مفعول مطلق نوعی، نکره بررسی .  3257

گزینه های نادرست: «معط» خبر إّن است و «کریم» و «یُعطي» آن را توصیف می کنند و در 
گزینه های 3 و 4 نادرست ترجمه شده اند و فعل «الینادي» و «الیسأُل» مفرد است که در 
گزینه های 1 و 4 جمع آمده اند که نادرست ترجمه شده اند. علوه بر آن «إعطاًء» کاملً 
مفعول مطلق نوعی است و با قید مناسب باید بیانگر نوع و کیفیت فعل باشد )به طور 

کامل می بخشد( که در گزینه های 1 و 3 و 4 نادرست ترجمه شده است.
 کلمات کلیدی: زمان فعل، صیغۀ فعل، معنی واژه. بررسی سایر .  3258

گزینه ها: 2. «یجالسون» مضارع است که به صورت ماضی استمراری ترجمه شده است. 
3. دو فعل «ُأنشد» و «یُمَدح» مجهول هستند که به صورت معلوم ترجمه شده اند. ترجمۀ 
عبارت: «این شعر سروده شد تا با آن امام چهارم مدح شود.» 4. واژه آخرت و دنیا جابه جا 

ترجمه شده است.
ـَ یا سوف»، ترجمۀ .  3259  نکات کلیدی: ترجمۀ فعل مضارع به همراه «س

ُج: دانش آموزان خواهیم شد. بررسی سایر گزینه ها:  واژگان و معادل ماضی بعید. سوَف َنَتَخرَّ
1. «َبْکماء» یه معنی «الل» صحیح است و «ناشنوا» نادرست است. 2. «الجاّف» به معنی 
«خشک» صحیح است و «مرطوب» نادرست است. 3. «کنُت ِاْسَتَمْعُت» معادل ماضی بعید 

است. )گوش فرا داده بودم.(
 نکات کلیدی: نحوۀ ترجمۀ مفعول مطلق در گزینۀ 3 «تعریفاً» .  3260

مفعول مطلق تأکیدی برای فعل «یُعرُِّف» است که ترجمه نشده است. باید به صورت 
«قطعاً، بی گمان، بدون شک،...» ترجمه شود.

 توجه ساختار فعل مجهول. «یُحاَسُب» فعل مجهول است و ترجمۀ .  3261
آن به صورت «محاسبه می شود» صحیح است ترجمۀ صحیح: انسان در روز قیامت قطعاً 

محاسبه می شود. )دقّت کنید که ُمحاسبًة مفعول مطلق تأکیدی است.(
 ندانستید: ماضی منفی = ما عملتم، لم تعلموا / به طور عجیبی خبر .  3262

داد: فعل ماضی + مفعول مطلق نوعی «أخَبَر إخباراً عجیباً» / به ما خبر داد: فعل + مفعول؛ 
ضمیر «ما» نقش مفعول را دارد = «أخَبَرنا» بررسی سایر گزینه ها: 1. إخبار مفعول مطلق 
است و مصدر از فعل أخبر می باشد، پس واژه «أخبار» نادرست است. 2. ال تعلمون به معنی 

«نمی دانند» فعل مضارع است. 4. مفعول مطلق و صفت بعد از آن «ال» نمی گیرد.
 گمان می کردم ماضی استمراری )کان + مضارع( = کنت أظّن، .  3263

فکر بسته ای دارند: «لهم فکر مغلق»، «دهان»: «فم» بررسی سایر گزینه ها: 1. «فّکرت» فعل 
ماضی ساده است و معنی آن «فکر کردم» 3. «أظّن» فعل مضارع است، «لسان»: دهان 4. 
«کنت أفّکر»: فکر می کردم، واژه «دائما» مربوط به فعل «أفّکر» نیست، دو قسمت جمله 

جابه جا شده است.

دین وزندگی
  پیامبر )ص( فرمود: ﴿اَفَضُل الِعباَدةِ ِادماُن التََّفکُِّر ِفی اهلل و ِفی .  3264

قُدَرِتِه﴾ «برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست» که فایدۀ آن 
شکوفاشدن استعدادها و امید به آینده می باشد.

و .  3265 می یابیم  را  خدا  خویش  فطرت  بر اساس  ما  از  کدام  هر    
حضورش را درک می کنیم. با وجود این شناخت اولّیه، قرآن کریم ما را به معرفت 
عمیق تر دربارۀ خدا فرا می خواند که یکی از این راه ها تفکر دربارۀ نیازمند بودن جهان در 

پیدایش، به خداست.
  گزینۀ 2 بیانگر مقدمۀ دوم است، در گزینۀ 3 «بقا» نادرست .  3266

است، گزینۀ 4 به وجود خداوند اشاره دارد نه مقدمۀ اول.
  از آن جا که مفهوم بیت به نیازمندی موجود به خداوند و عدم .  3267

توانایی هستی بخش آنان )فقر وجودی( اشاره دارد. مفهوم این بیت با آیۀ ﴿اَنتُُم الُفَقراءُ ِاَلی 
اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد﴾ ارتباط دارد.

  عبارت ما و این جهان پدیده ایم و وجودمان از خودمان نیست .  3268
مقدمه اول نیازمندی موجودات در پیدایش به خدا است؛ در حالی که ابیات فوق به 

مقدمه دوم نیازمندی موجودات در پیدایش به خداوند اشاره دارد.
  مفهوم بیت «ما چو شیران ولی شیر علم/ حمله مان از باد باشد .  3269

ماواِت َو االَرِض﴾ اشاره دارد و بیانگر موضوع  دم به دم» به مفهوم آیۀ ﴿ اهلَُل نوُر السَّ
نیازمندی موجودات در پیدایش و بقا به خداوند است.

نیست، کسی .  3270 به چیزی  وابسته  یعنی  است؛  غنی    چون خدا 
نمی تواند وجود را از او بگیرد.

  تا معلوم شود که خداوند با هستی بخشی خود، موجودات را خلق .  3271
می کند و اگر نباشد موجودات به دلیل فقری که دارند، وجود نمی یابند.

  با توجه به این که خداوند همواره دست اندرکار می باشد؛ پس .  3272
جهان آفرینش پس از ساخته شدن هم از خداوند بی نیاز نیست که این جمله با مفهوم 

ماواِت َو االَرِض کُلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾ ارتباط دارد. آیۀ ﴿َیسَأُله و َمن ِفی السَّ
  درخواست همیشگی ما موجب شده خداوند همیشه دست اندرکار .  3273

امری باشد.
  ما مخلوقات، در تمام مراحل هستی؛ یعنی هم پیدایش هم بقا .  3274

به خدای بی نیاز نیازمندیم.
  موّلد برق هم تولیدکنندۀ برق است و هم اگر نباشد دیگر جریان .  3275

برقی وجود ندارد؛ پس فقط در ارتباط با خالقّیت نیست؛ بلکه وابستگی موجودات به خدا 
در تمام مراحل را نشان می دهد.

  خداوند از نورهایی نیست که از اجسام ناشی می شوند؛ به همین .  3276
دلیل گزینۀ 3 نادرست است.

  مفهوم سه گزینۀ اّول به معرفت واال و عمیق انسان به خداوند .  3277
اشاره دارد.

  معنای عبارت: خدایا مرا چشم برهم زدنی به خودم وا مگذار. .  3278
پیامبر گرامی اسلم )ص( در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک 

لحظه هم، لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند.
  خودشناسی: درک بیشتر. فقر و نیاز:  افزایش عبودیت و بندگی.  3279

  خودشناسی: درک بیشتر. فقرو نیاز: افزایش عبودیت و بندگی .  3280
اگر مولد برق قطع شود، جریان برق هم قطع می شود.

  در کتاب درسی می خوانیم: خداوند نور هستی است یعنی تمام .  3281
موجودات، وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند؛ پس: «در 
واقع هر موجودی در حّد خودش تجلّی بخش خداوند است.» این عبارت به این معنا است 

که: «هر موجودی در حّد خودش، آیه ای از آیات الهی است.»
  حدیث امام علی )ع( به این اشاره دارد که در همه چیز می توان .  3282

خدا را درک کرد و این مفهوم در گزینۀ 2 نیامده است.
   معرفت عمیق و واال، معرفتی است كه انسان «با هر چیزی خدا .  3283

را ببیند» و بستر اصلی حرکت به سوی این هدف، «پاکی و صفای فطری قلب» است.
  معرفت واال و عمیق با «پاکی و صفای قلب» و «عزم و تصمیم .  3284

قوی» و «کمک خداوند» ممکن است.
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  در تمدن اسلمی زمین امانت الهی و در تمدن جدید زمین .  3591
منبع سرشار از ثروت است که به ترتیب به «توحید در ربوبّیت» و «آزادی مطلق آدمی» 

اشاره دارد؛
  در گزینه های 1 و 2 و 3 آثار منفی تمدن جدید در حوزۀ علم .  3592

آمده است ولی گزینۀ 4 به آثار منفی در حوزه عدل و قسط اشاره دارد. 
  با توجه به سوال، مردم با حقوق خود در مقابل دولت ها آشنا .  3593

شدند که به حوزۀ عدل و قسط اشاره دارد. 
گزینه های 1 تا 3 در رابطه با دالیل ظهور ظلم فراگیر و پدیدۀ .  3594  

استعمار درست هستند. 
نهاد .  3595 فروپاشی  تنهایی»:  وزارت  نام  به  وزارت خانه ای  «ایجاد    

خانواده. «تغییر ضوابط و معیارهای اخلقی»: بی بندوباری جنسی. «عادی شدن روابط 
نامشروع میان زنان و مردان در برخی کشورها»: استفادۀ ابزاری از زنان 

 «گسیخته شدن خانوادۀ هسته ای»: فروپاشی نهاد خانواده. «بی معنا .  3596
شدن ضابطه ها و معیارهای اخلقی»: بی بند و باری جنسی. «سودآوری تجارت فحشا»: 

استفادۀ ابزاری از زنان 
  «... آن وعده این است که در آینده وارث زمین خواهند شد.» .  3597

  برچیدن نظام استبدادی وابسته به بیگانهـ  برپایی نظامی مبتنی .  3598
بر آزادی مردم و قوانین اسلمـ  پیروزی دفاع مقدس. 

  برچیدن نظام استبدادی وابسته به بیگانه و برپاساختن نظام .  3599
متکی بر آرای مردم و قوانین اسلم و پیروزی در دفاع مقدس، اعتقاد مردم دیگر 

کشورها را به تأثیر ایمان به غیب در پیروزی و ... آگاه تر کرد. 
  برای تقویت توانایی های فردی این اقدامات الزم است: 1. تلش .  3600

برای کسب آگاهی و بصیرت؛ 2. تقویت ایمان و اراده. 
  با توجه به ترجمۀ آیه « زمین را به ارث می برند بندگان شایسته من.».  3601

  خانواده کانون رشد فضیلت ها و پاکی ها و محل تربیت نسل های .  3602
خلق توانمند و باهّمت است. حوزۀ سوم: تحکیم پایه های جامعه خود ﴿َو َکذِلَک َجَعلناکُم ...﴾ 

  ﴿َو َکذِلَک َجَعلناکُم ... َو َیکُوَن الرَّسوَل َعلَیکُم شهیدا﴾، ﴿استَعینُوا .  3603
ِباهلّلِ َو اْصِبروا ... َوالعاِقَبُة للُمتَِّقین﴾ الزمۀ برخورداری از این شرایط داشتن ویژگی اراده 

و اختیاراست.
  حضرت ابراهیم و اسماعیل )ع( بنای یک جامعۀ توحیدی را .  3604

گذاشتند. تربیت چنین ذرّیه ای در خانواده هایی که خود اهل یکتاپرستی باشند و مودت 
و رحمت میان آنان برقرار باشد، امکان پذیر است. 

  ﴿َو َیکون الرَّسوَل َعلَیکُم َشهیدا﴾ «و رسول خداست که شاهد بر .  3605
امت های اسلمی است.» 

  حرکت به سوی تمدن متعالی اسلم... نیازمند جامعه ای مستحکم .  3606
و توانمند است. پیام اسلم پیامی مطابق با فطرت انسان هاست. 

  «احتیاج است به یادآوری این آرمان ها با همان زبان جوان مؤمن .  3607
انقلبی که از خصوصیاتش صراحت و شجاعت در گفتار است، بایستی ارزش ها به صورت 

صریح و هوشیارانه دائماً مطالبه شود.» 
  پیشرفت علمی پایه های استقلل یک ملت را تقویت می کند و .  3608

مانع تسلط بیگانگان می شود. 
  ایمان و باور به اینکه «ما می توانیم» ) انسجام اسلمی( موجب .  3609

تقویت عزت نفس عمومی می شود. در راستای استحکام بخشیدن به نظام اسلمی یکی 
از اقدامات مشارکت عمومی است و برای پیشگام شدن در علم و فناوری باید بتوانیم با 

توانایی علمی مان توجه ملت ها را به خود جذب کنیم. 
خود .  3610 اندک  یاران  در  اسلم  گرامی  پیامبر  که  خودباوری  آن    

به وجود آورد سبب شد در شهر مدینه امتی تربیت شود که برای اصلح جهان اقدام کند. 
وحی .  3611 ابلغ  و  دریافت  به  َربَِّك﴾  َسبیِل  ِالی  ﴿ُادُع  آیۀ     

براساس  تنظیم آموزه های آن  و  بودن دین اسلم  استداللی  و  ﴿ُادع﴾، منطقی 
باید  آن  تبلیغ  روش  و  پیام  یک  آیه،  این  براساس  دارد.  اشاره  الهی  حکمت 

و  وحی  تعالیم  تبیین  و  تعلیم  به  آیه  این  پس  باشد.  معقول  و  منطقی  تناسب 
مرجعیت دینی اشاره ندارد. 

  حکمت ـ موعظه و جدل با توجه به ُمفاد آیۀ ﴿اُدُع ِالٰی َسبیِل .  3612
َربَِّك ِبالِحکَمۀ َو الَموِعظَۀ الَحَسنَۀ َو جاِدلُهم ِبالَّتی ِهی اَحَسُن﴾ به روش های تبلیغی دین 

اسلم اشاره دارد که خداوند به پیامبر خود آموزش داده است.
انسان .  3613 انسان هاست؛ هر  با فطرت  پیامی مطابق  پیام اسلم    

حقیقت طلب و روشن ضمیری که جویای حقیقت باشد، به طور طبیعی جذب آن می شود. 
  روش های تبلیغی دین اسلم بنابر آیات قرآن، به ترتیب عبارتند .  3614

از: 1. حکمت/ 2. اندرز و موعظۀ نیکو/ 3. جدال احسن
  میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول .  3615

برقرار باشد. دین اسلم یک دین منطقی و استداللی است. 
 حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند. هر آموزه .  3616

و حکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده است. 
  این مهم میسر نمی شود، مگر با تلش و پشتکار، جهاد و آمادگی .  3617

برای شهادت در راه خدا و تحمل سختی ها. یکی از رسالت های اصلی انبیاء مبارزه با ظلم 
و برقراری عدل در روابط جهانی و گسترش حقیقت است. 

  برای تحقق سخن حق باید برنامه ریزی کرد، قیام نمود و شرایطی .  3618
بارز  نمونۀ  زدوده شود.  جهان  و  خود  جامعه  از  و حق پرستی  موانع حق  تا  کرد  فراهم 
حق ستیزی و زورگویی در عرصۀ جهانی، اقدامات صهیونیست ها در فلسطین اشغالی است. 

نگلیسی ا
  «Persian» مفعول است که در ابتدای جمله قرار دارد؛ بنابراین .  3619

باید گزینۀ مجهول را انتخاب کنیم.
تنها گزینۀ .  3620 و  بیانگر جملۀ مجهول است   «by + کنندۀ  کار»   

مجهول، گزینۀ 4 یعنی «has been made» است.
  «کنندۀ کار + by» بیانگر جملۀ مجهول است، از طرفی با توجه .  3621

به قید زمان «ago» از مجهول گذشتۀ ساده استفاده می کنیم.
  چون شروع جمله با مفعول است، باید از گزینۀ مجهول استفاده .  3622

کنیم پس در اینجا «are made» با توجه به دیگر گزینه ها صحیح است.
  چون جمله مثبت است؛ بنابراین سؤال کوتاه آخر جمله باید منفی .  3623

باشد. با توجه به فاعل جمع، از ضمیر فاعلی جمع استفاده می کنیم.
Tip: در سؤال کوتاه آخر جمله، از ضمایر فاعلی استفاده می کنیم.

  جمله منفی است؛ بنابراین سؤال کوتاه آخر جمله باید مثبت باشد..  3624

  در این جمله «has» فعل کمکی است؛ بنابراین شکل منفی آن .  3625
باید «hasn’t» باشد.

  چون بین جملۀ اول و دوم تضاد وجود دارد، از «but» استفاده .  3626
می کنیم.
  مادرم به من گفت: «تو یا باید تکالیفت را انجام دهی یا ظرف ها .  3627

را بشویی.» برای بیان انتخاب از «or» استفاده می کنیم.
  «می توانیم ناهارمان را در رستوران بخوریم یا می توانیم در خانه .  3628

بخوریم.» برای بیان انتخاب از «or» استفاده می کنیم.
  «این کفش ها راحت نیستند، بنابراین باید آن ها را پس بدهم.» .  3629

برای نشان دادن نتیجه از «so» استفاده می کنیم.
  «کدام جمله از نظر گرامری غلط است؟».  3630

توضیح: در گزینۀ )4 (  جملۀ دوم نتیجۀ جملۀ اول است، بنابراین به جای »but« باید از 
»so« استفاده کنیم.

  جملۀ اول غلط است، زیرا بین جمله تضاد وجود دارد، بنابراین .  3631
باید از «but» استفاده کنیم. در جملۀ دوم نیز تضادی بین دو جمله وجود ندارد، بنابراین 




