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 اند.  كار رفته هاي ديگر به اند و در متن هايي هستندكه در كتاب درسي نيامده ها: معني معاني در ساير متن  
 شود.  جاي معانيِ اصلي لغت استفاده مي ها به هايي هستند كه معموالً از معاني آن مانند: واژه هاي هم واژه   

  كننده) مطيع: فرمانبردار، اطاعت ي همانند  برَد. (واژه ديگري فرمان او را مي كه مطاع: فرمانروا، اطاعت شده، كسي
  اندازند.  اي كه زنان روي سر خود مي ها: چارقد، سرانداز، پارچه پوش، روسري؛ معاني در ساير متن معجر: سر

  ن)مجمر: آتشداي همانند  (واژه
  نزد مردم سيرجان؛ چريغ آفتاب: طلوع آفتاب، صبح زود» چراغ«چريغ: تلفّظ محلي 

ها: انتها، تَه، قعر، ي وحشي؛ معاني در ساير متن رويد، پسته ن: درختي خود رو و وحشي كه در برخي نقاط كوهستاني ايران ميب
  رنگ.) هاي دراز و آويخته و زرد هاي شكافدار و گل ي است تناور با برگبلوط: درخت ي همانند  اصل، ريشه (واژه

  ها: احسان، فضل، لطف  منّت: سپاس، شُكر، نيكويي؛ معاني در ساير متن
  رنگ ها: چهره، رخسار، گونه، وجه، روييدن، فلز خاكستري روي: چاره، امكان، راه؛ معاني در ساير متن

  غربت: دوري)  ي همانند  رّب، خويشاوندي (واژهقرب: نزديك شدن، نزديكي، قربت، تق
  حيايي شرمي، بي دري، بي هتّاكي: پرده

  طبعي، دعايِ خيرِ مرشد نظر، بلند ها: وسعت همت: اراده، آرزو، خواهش، عزم؛ معاني در ساير متن
هاي هاي ديگر: ملك: پادشاهي، فرمانروايي (واژه ني در متنالملك، پايتخت؛ معا ِملك: دار ملك: سرزمين، كشور، مملكت؛ دار

  همانند: ملَك: فرشته / ملك: پادشاه / ملك: زمين متعلّق به شخص)
  گسليدن: گسيختن، گسستن، جدا كردن

  هاي همانند: استماع: گوش دادن، شنيدن) دارنده (واژه مستمع: شنونده، گوش
  تاق: نوعي درخت) ي همانند  ها: ايوان، سقف خميده (واژه  ساير متن مانند؛ معاني در طاق: فرد، يكتا، بي

  خورده، كهنسال، فرتوت، ناتوان ها: سال پير: مرشد، راهنما؛ معاني در ساير متن
  ها: ژرف، عميق، گودي، گودال مغ: پيشواي مذهبي زرتشتيان؛ معاني در ساير متن

  
 م  واژهآواها: اماليي و كاربرد همهاي مه  

  كننده) فارغ: آسوده، آزاد و رها (فارق: جدا
  خورده دود چراغ  فَراغ: آسايش، آسودگي؛ مثال: كسي دارد از هر دو عالم فراغ / كه او چون قلم

  االحزان باختن اي را بيت فراق: جدايي، دوري؛ مثال: كار يعقوب است از سوز فراق / ديده
  ه: ناحيه، اقليم، قلمرو)حوضه: حوض آب (حوز

  حيات: زندگي (حياط: صحن خانه، محوطه)
  غربت: غريبي، دور از خانه (قربت: نزديكي)

  سخره: بيگاري، تمسخر (صخره: سنگ بزرگ و سخت)
  طاق: سقف خميده و منحني (تاق: نوعي درخت)

  منصوب: به شغل و مقامي گماشته شده (منسوب: نسبت داده شده)
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  يي چند فعلكاربرد معنا□
  :پرست از حال ما آگاه نيست. زاهد ظاهر»: است«منفي فعلِ  - 1نيست  
  ز دانش بِه اندر جهان هيچ نيست (در جهان، چيزي بهتر از دانش وجود ندارد.)»: داشتننوجود «فعلِ خاص، به معناي  - 2
  :فعلِ اسنادي: معشوقه به سامان شد تا باد چنين بادا -1شدن  
  »جا شويم نزديك است والي را سراي، آن«معناي رفتن: گفت:  فعل خاص، به - 2
  »را«كاركرد انواع □
  ي مفعول: مثال: به مال زمان سلطان كه رساند اين دعا را        كه به شكر پادشاهي ز نظر مران گدا را  نشانه -1
  ي مفعول است. در هر دو مصراع، نشانه» را«
  كند. ، نقش متممي پيدا مي»را«ي پيش از  يد و كلمه آ مي» از، به و براي«به معناي » را«ي حرف اضافه:  نشانه - 2

  خدمت ما برسان سرو و گل و بستان را  مثال: اي صبا گر به جوانان چمن بازرسي
  به سرو و گل و بستان حرف اضافه است: سرو و گل و بستان را » به«به معناي » را«
  شوند. جا مي اليه جابه اضافه: كه در اين حالت، مضاف و مضاف ي فك نشانه - 3
خت حاصل بود  كه سر كوي توام منزل بود  مثال: ياد باد آنديده را روشني از نور ر  

  روشنيِ ديده ديده را روشني 
  گويند؛ مثال: ش (پرش) ضمير ميگيرد كه به آن جه جهش ضمير: گاه ضمير متّصل در جاي اصلي خود قرار نمي□

  مبادا خاليت شكّر ز منقار  ياي اسرار  اال اي طوطي گو  
  تدر مصراع دوم، جهش ضمير دارد: مبادا خالي شكّر ز منقار» ت«ضمير 

 :اضافه و جهش ضمير در يك بيت مثال براي فك  
  ناگهش سيل فنا نقش اَمل باطل كرد.  طوطيي را به خيال شكري دل خوش بود

  )دلِ طوطيي اليه: طوطيي را ... دل  جايي مضاف و مضاف فك اضافه (جابه» را«مصرع اول: 
  ناگه ... نقش اَملش ناگهش .... نقشِ اَمل »: ش«ي  مصراع دوم: جهش ضمير پيوسته

  تركيب وصفي و اضافي □
 :تركيب وصفي، دو نوع است  
هاي پيشين (اشاره، مبهم، پرسشي، تعجبي، شمارشي اصلي و ترتيبي و عالي) + هسته: اين گُل، كدام ستاره، زيباترين صفت -1

  لبخند
  شمارشي با پسوند ــُـ م):  بياني و صفت  هاي پسين (صفت هسته + صفت - 2

  هاي زرين، خيابان ششم آثار ادبي، خوشه
اليه و سومين اليه): هرگاه سه اسم پشت سرهم قرار گيرند، اولين اسم هسته، دومي مضاف ضافم اليه ي وابسته (مضاف وابسته □

  خواهد بود.» اليه مضاف اليه مضاف«اسم 
  روستا                      باغ                    ديوار  مثال: 

  ي وابسته هسته               وابسته                 وابسته  
  اليه) مضاف اليه (مضاف         اليه) (مضاف  

  اليه خواهند بود.  مضاف اليه هاي سوم به بعد، تماماً مضاف نكته: اگر بيش از سه اسم پشت سرهم قرار گيرند، اسم

  
 :آشنايي با نويسندگان برخي از آثار  

اة همداني)، (از پاريز تا پاريس:القض الدين سهروردي)، (تمهيدات: عين العشق: شهاب (كوير: دكتر علي شريعتي)، (في حقيقة
رضا شفيعي كدكني)، بهمن بيگي)، (مثل درخت در شب باران: محمد ابراهيم باستاني پاريزي)، (بخاراي من، ايل من: محمد محمد

  ي نصراهللا منشي) دمنه: ترجمه و آبادي)، (كليله : عيسي سلماني لطف2سازان  (روايت سنگر
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 ل و مصراعقصيده: شعري است كه مصرترين اند و تعداد ابيات آن از پانزده بيت بيشتر است. عمده قافيه هاي زوج آن هم اع او

در قالب قصيده سروده شده است.» دماونديه«هاي فارسي، مدح، رثا، وصف، پند و اندرز، حكمت و عرفان است. شعر  مضامين قصيده
 اند و موضوع آن معموالً مطالب اخالقي، اجتماعي، قافيه آن هم هاي زوج قطعه: شعري است حداقل در دو بيت كه مصراع

  قطعه است.» مست و هوشيار«تعليمي، مدح و هجو است. قالب شعري 

  
 ي ديگر براساس تشبيه؛ مثال: جاي كلمه به  ي يك كلمه استعاره: ارائه  

  باغ چون مينو نمايد راغ چون مينا شود  كوه جام الله گيرد ابر لؤلؤ گسترد  
  استعاره از باران» لؤلؤ«

شود؛ ي تشخيص نيز به عنوان استعاره در نظر گرفته مي ي مكنيه) و آرايه ي استعاري (استعاره استعاره، اضافه نكته: در تعيين 
  ي استعاره نيز وجود دارد. زيرا هر كجا تشخيص وجود داشته باشد، آرايه

  مثال:
  تيمي است همان پيرهن مااز گرد ي  از گوهر ما گرچه خورد چشم جهان آب  

  جهان ي استعاري): چشمِ  استعاره (اضافه
 هه، مشبشبه، ادات تشبيه به، وجه تشبيه: اركان تشبيه: مشب  

و» بيهيي تش اضافه«صورت  ي تشبيه، گاهي به شبه و ادات تشبيه قابل حذف است و آرايه ركن تشبيه، وجه  نكته: از ميان چهار
  شود. ارائه مي» يلضتشبيه تف«صورت  گاهي به

  ورت خجالت سرو آرزو كند بخرام    بگشاي مثال: اگر كساد شكر بايدت دهن
  تر از شكر و قامت او، بلندتر از قامت سرو است تشبيه تفضيل: سخن معشوق شيرين

  
  مفاهيم محوري آزمون:

 ناپذير عاشق: اشتياقِ پايان  
  ي طوفان عشق يل غرقهروي نتابد ز س  ي درياي وصل سير نگردد به بحر تشنه  
 :تيكسان بودنِ شاه و گدا در بزم محب  

  گدايي به شاهي مقابل نشيند    جا بنازم به بزم محبت كه آن  
  ت«مفهومدعاي خير«به معناي » هم:«  

  پس به صاحب دولتي كن التجا    همت از صاحبدلي كن التماس  
 مايه: دعوت به انقالب عليه حاكمان فرو  

  بفكن سرش به خاك و بسوزان به آتشش    روز الم بدخواه تيرهبرچين بساط ظ  
 :بازگشت به اصل خويش  

  كند هريك به اصل خويش پيوند    طبايع بگسلند از يكدگر بند  
 ي عشق: ارزشمند شدن به واسطه  

   كه از برقي مس آلوده با زنگار زر كردي  اي بودي اال اي كيميايي دل  پاره چه آتش  
  و ثروت دنيا:ناپايداري مقام  

   بس ايمن مشو در سراي گزند    دل اندر سراي سپنجي مبند  
 ها به دست خداست. ي كم و زياد شدن همه  

  نهي چو داغ مذلّت هميشه خوار بود    شود عزيز ابد آن كه را دهي عزّت  
 ي جمال حق: سرمست شدن از جلوه  

  در حرم محراب رانمايي   نيست مكن خود    در حريم وصل از عاشق اثر جستن خطاست
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  أحقّ: سزاوارتر (ترين) - 2 معبود =معبود / جمع: آلهة /  –إله: خدا  -1
  أََسهل أَصعب: دشوارتر (ترين) /  - 4  كند درد آورد / رجلي تؤلمني: پايم درد ميه آلَم: ب - 3
  أَجبرَ =أَلجأَََ: وادار كرد /  - 6 : أَسرَي/ أسير: جمع أُسرة: خانواده / جمع: أُسر - 5
  استالم / يوم البعث إِرسال /  =فرستادن /  –انگيختن  البعث: بر - 7
  افتاد  پي در تَساقَط: پي - 9  عطَّلَتصليح: تعمير كردن /  - 8
األوقات بعض =األحيان  زمن / جمع: أحيان / بعض =هنگام /  –حين: زمان  - 11  نَسي /  آوردياد  هتَذَكَّر: ب -10
  نگهدارنده / جمع: خُزّان –كننده   خازن: جمع -13  جهاز: دستگاه / جمع: أجهزة -12
    سب: دشنام داد  - 15  حزَنَ فَرَّح /  =سرَّ: شاد كرد /  -14
 التَّرجمة= اخالق / جمع: سير /  –رفتار  –السيرة: شرح حال  -16

  جامد  مايع /  =روان / جمع: سوائل /  –سائل: مايع  - 18  السجن: زندان / جمع: سجون -  17
  وصلَ (وصل كرد) بريد /  –قطع كرد  –قَطَع: پيمود  - 20   الحرب سازش /  –سلم: صلح  -19
  قام بـ: انجام داد - 22  قربان: قرباني/ جمع: قرابين -21

  معطّل: خراب شده - 24 كائن: موجود / جمع: كائنات  - 23
  موقف: ايستگاه / جمع: مواقف - 25

  
  بيفارسي در زبان عر »داشتن«فرمول فعل  

لصديقك كنيم مانند: أ عند + اسم (ضمير) استفاده مي») / ضمير«در زمان حال از فرمول (لـِ + اسم  »داشتن«براي بيان فعل 
كنيم كه در آغاز جمله قرار استفاده مي »ليس«سيارة كبيرة؟ آيا دوستت خودرو بزرگي دارد؟ كه براي منفي كردن آن از فعل 

  اي جز درس خواندن ندارد. آموز چاره يذ غيرالدراسة حيلةٌ: دانشگيرد مانند: ليس للتّلم مي
المرض: بيمار للمريض آثار سيئةٌ من  دهيم مانند: كان و براي بيان همين فعل در گذشته فعل (كان / ما كان) را در آغاز جمله قرار مي

  آثار بدي از بيماري داشت / ما كان لي غيرك أَملٌ: جز تو اميدي نداشتم.
 فرق صفت با حال چيست؟  

ثروتمند) را در يك جمله از نظر تعداد و جنس و معرفه و نكره مطابق با =ي (متمول  دهيم. اگر كلمه با يك نمونه مطلب را توضيح مي
ديدم و حاالمانند: رأيت الرَّجل المتمول: مرد ثروتمند را  .شود صفت ميبراي آن اسم كار ببريم در اين حالت  اسم پيش از خودش به

كند مانند: رأيت الرَّجلَ متموالً. در كار ببريم نقش (حال) پيدا مي اگر همين كلمه را بدون أل و جداي از جمله و با تنوين نصب (اً) به
  گوييم (مرد را، ثروتمند ديدم). حالت است مي  گوييم (مرد ثروتمند را ديدم) و وقتي قيد فارسي وقتي صفت است مي

 هايي دارد؟ حاليه چه ويژگي ي جمله  
ي حاليه نام دارد و در فارسي به صورت كار ببريم، جمله ي اصلي به  را در آخر جمله ]هي) + اسم - (هو  جداو + ضمير [اگر ساختار 

  هو مسرورالمدرسةِ و  مانند: جاء أحد التالميذ من .شود ... مي »كه در حالي«
 حرف (إ :( ) هميشه در اول جمله واقع ميمعني و كاربرد حرف (إنَّ –بعد از خود است (همانا   شود و معناي آن تأكيد جمله نَّ

هاي ولي در جمله ،آوريم آيات و روايات مي  فارسي آن را اغلب در ترجمه  گمان و ...) البته ترجمه بي –درستي  به –راستي  به
  .همانا خداوند انسان را موجودي متفكر آفريد  =جوداً متفكّراً اإلنسان مو توانيم نياوريم مانند: إنَّ اهللا خلق  معمولي مي

  اين حرف به معناي (كه :( شود زيرا نقش باشد و هميشه در وسط جمله واقع مي اين است كه) مي –معني و كاربرد حرف (أَنَّ
  د در خانه است.البيت: فهميدم كه دز  مانند: فهمت أَنَّ السارق فيدارد از جمله  ارتباطي بين دو قسمت
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 با مفاهيم زير ارتباط مفهومي دارد. خدا نور هستي است / رابطه ميان خداوند و» االرض السماوات و اهللا نور«ي  ي شريفه آيه
... ساير بخش خداوند و نشانگر حكمت و توان با اين عبارت بيان كرد. / هر موجودي در حد خودش تجلي جهان هستي را مي

به –حرا تو بينم  صبه صحرا بنگرم  - صفات الهي است / ابيات: دلي كز معرفت نور و صفا ديد / به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد 
  »با اين عبارت قرابت دارند.» ...الحمداهللا المتجلي لخلقه«دريا بنگرم دريا تو بينم و حديث شريفه امام علي (ع) 

 نند رابطه بنّا با مسجد نيست. تفاوت بنيادين ميان اين دو رابطه وجود دارد. رابطه جهان با خدا ما  
وجود نياورده است ولي خداوند هم خالق مصالح و خواص ها را بنّا به كدام از آن مسجد از مصالح ساختماني تشكيل شده كه هيچ

ها همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده ها و حتي خالق خود بنّاست. وجود و هستي ما و بنّا و مصالح و خواص آن آن
  روند. (بيان نيازمندي در مرحله بقا) ها از بين مي كند آن

 مؤيد» لم يلد ولم يولد«وجود نيامده است يعني در وجود واحد است و عبارت شريفه  شود؛ خداوند از چيزي به وقتي گفته مي
نياز خدايان متعدد نيازمند و ناقص هستند و هر يك به خالق كامل و بياين مطلب است / خداوند در وجود يكتاست زيرا 

  .خداوند علتي ندارد ،اند محتاج

 هاي گوناگون براي درك وجود او و نيز شناخت صفات و خواند و راه ي خداوند فرا مي تر درباره قرآن كريم ما را به معرفت عميق
  دهد. افعال او به ما نشان مي

 ،هر لحظه داراي فيضي نو و جديد و دائمي براي مخلوقات است و خداوند مخلوقات را به حال خود واگذار نكرده خداوند متعال
  ربوبيت است.در كننده و مدير و مدبر براي خداوند ناظر بر مفهوم توحيد  است / صفت اداره

 خداوند آگاهي و معرفت بيشتر از شناسي عليت افزايش عبوديت و بندگي است. / رسول اكرم (ص) به دليل افزايش خود
  خواهد كه يك لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگيرد. مي
 موجودات پس از پيدايش نيز همچنان مانند لحظه نخست خلق شدن نيازمند خداوند هستند.  همه  
 پس تنها مالك آن نيز هست /جا كه خداوند تنها خالق جهان است،  آورد مالك آن است. / از آن هركس كه چيزي راپديد مي

  خالقيت است. در مالكيت، توحيددر مبناي توحيد 
 »ي زندگي فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خويشتن، خانواده و  فقط يك شعار نيست / التزام به اين عبارت همه» اهللا الّا اله ال

  ب در حضور پادشاه حبشه بيان شد.طال ابي بن اجتماع و ... تغيير داد كه اين تغيير از زبان جعفر
  ي هاي زندگي نشانه ها صبور و استوار است / باور دارد كه دشواري انسان موحد، همواره انساني اميدوار است / در مقابل سختي
الهي  هاي خود را در جهت خواست و رضايت ها و فعاليت كوشد تمايالت دروني، تصميم مهري خداوند نيست / انسان موحد مي بي

  قرار دهد.
 ها حق حكومت كردن را جامعه موحد، حكومت كساني را كه خداوند به آن .دشمن خدا در حقيقت دشمن مؤمنان نيز هست

  كند. ورزند، دوستي نمي پذيرد / با آنان كه با خداوند و مسلمانان دشمني مي نداده است نمي
 گونه كه بخواهند در بدون توجه به نظر و رأي مالك حقيقي آن، هركنند و  ها جهان خلقت را ملك خود تلقي مي برخي انسان

  د.نپندار دهنده (رب) جهان مي كنند و در واقع خود را مالك و ولي و پرورش آن تصرف مي
 قرآن كريم معيارهاي ثابت توحيد و شرك را به ما نشان داده و تطبيق اين معيارها با زندگي فردي و اجتماعي را بر عهده

  ان نهاده است.خودم
  خورد / شيطان اقرار كرده است هاي شيطان را نمي رسد كه ديگر فريب وسوسه اي مي اگر انسان در اخالص پيش رود، به مرحله

هاي شيطاني زليخا او را از بدي و زشتي بود دام» صمخلَ«ندارد / حضرت يوسف (ع) چون  كه توانايي فريب مؤمنان با اخالص را
  بازداشت.

 صورت جمعي و فردي براي خدا (خالصانه) قيام كنيد / قيام براي دهم، آن هم اين است كه به فرمايد به شما يك پند مي وند ميخدا
  خداوند از مصاديق اخالص است / (اخالص معناي ديگري از توحيد عبادي (عبادت) است.)/ زندگي عرصه عبادت و بندگي خداست.
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كردن يك چيز از غير آن است / اخالص درجات و مراتب دارد / اعمال انسان هر چه بااخالص به معناي خالص كردن و پاك
  باالتري همراه باشد، ارزش بيشتري دارد.   اخالص

 چه را از توحيد در انديشه و عقل خود پذيرفته است به يك اعتقاد قلبي و دروني تبديل كند و با آن انسان بايد تالش كند آن
  ند تا در رفتار و كردارش مؤثر باشد.انس قلبي برقرار ك

 جاي مبارزه با دشمنان به كشتن انگيزه اما ناآگاه جهت مبارزه را تغيير دادند و به هاي تكفيري با استفاده از نيروهاي با گروه
 في اسالم با چهرهبرداري كشورهاي استعماري از اين فرصت براي معر ها و بهره ي آن ويراني مسلمانان در جهان پرداختند و نتيجه

  جاهليت است.  خشن و مساوي پنداشتن آن با
 دهد / حكمت حكمت، به معناي علم محكم و استوار و به دور از خطاست / حكمت هدف درست و راه رسيدن به آن را نشان مي

  را به داشتن حكمت توصيف كرده است. لقمانشود / قرآن كريم   ها مي ها و تباهي مانع لغزش
  ي هاي اختيار است / پذيرش اشتباه نشانه و آزرم ناشي از اختيار است / احساس رضايت و ندامت و پشيماني از نشانهدريغ

  اختيار است. 
 ها در انجام اعمال خود، مختار و آزادند / مجازات و پاداش انسان مبتني بر عدل و مطابق با افعال آزادانه و اختياري خود انسان

  كند و مجازات و عقوبت الهي به منزله ظلم خداوند بر انسان نيست. انسان است كه به خودش ستم ميهاست / اين  انسان
 داند كه جهان خلقت، حافظ و نگهباني دارد كه در كار او اشتباه نيست / فقط با زندگي در يك جهان  انسان خداشناس مي

توان قوانين فعاليت وجود دارد و با زندگي در چنين جهاني ميخداست، امكان حركت و  علم و قدرتي آن  قانونمند، كه پشتوانه
  لقت را شناخت.خحاكم بر جهان هستي و 

 ي زندگي هر فرد در موارد زيادي متأثر از رفتارهاي گذشته او، اعم از رفتارهاي خوب و بد است / افزايش گناه آثار زيانبار آينده
  گردد. الهي مي نزول بركاتواقعي به خداوند سبب  تقوا و ايماننبال دارد. / از جمله نزول بال و عدم استجابت دعا را به د

 جا كه كند. / حتي آن كار و چه گناهكار، به لطف و مهرباني رفتار مي ي آنان چه نيكو  خداوند به بندگان خود محبت دارد و با همه
  است. لطف و رحمتكند، باز هم از دريچه  خدا بر كسي غضب مي

 شود بار شود و باعث مي گر مي الهي جلوه باليصورت  ها و امكانات با اختيار و اراده انسان به امالء و امهال مهلت در سنت
تر شده و فرد به شقاوت ابدي گرفتار شود / در سنت استدراج، فرد عالوه بر مهلت و افزايش گناهان هر روز سنگين و سنگين

شود. / قرار گرفتن در دايره اين دو سنت،  در گناه به تدريج به هالكت ابدي نزديك مي امكانات با استفاده از امكانات و اصرار
  هاست. نتيجه عمل خود انسان

      

 

  
      

  
 وجه معلوم و مجهول:

 مي شوند. بحث معلوم دهنده كار) در جمله به ترتيب به دو دسته معلوم و مجهول تقسيم جمالت از لحاظ حضور و يا عدم حضور فاعل (انجام
قسمت تقسيم سهو مجهول با بحث افعال الزم و متعدي در ارتباط است. بر اساس نوع فعل از جهت الزم و متعدي بودن جمله ممكن است به 

 .شود. جمله معلوم با فعل الزم، جمله معلوم با فعل متعدي، جمله مجهول با فعل متعدي

He arrived late as usual.                                                                                                 رسيد.  ديراو طبق معمول  

I had to break a window to get to the house.                                 تا به داخل خانه بروم. شكستم ميبايد يك شيشه را  

The window was broken by the thieves.                                                         شيشه توسط دزدان شكسته شده بود.  

 معلوم با فعل الزم داراي دو جز اصلي فاعل و فعل اصلي است.   فعل الزم به مفعول نياز ندارد. جمله 

 : مثال

My little sister came.                                                                                                                 آمد.  كوچكمخواهر
فاعل             فعل       

  (را) ه جز . جمله معلوم با فعل متعدي داراي سآيد ميفعل متعدي به مفعول نياز دارد. مفعول اغلب در جواب چه كسي (را) و چه چيزي
 فعل اصلي و مفعول است.  اصلي فاعل، 
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  :مثال
Mina   read   the book.                                                                                                           .مينا آن كتاب را خواند

فاعل      فعل    مفعول   .     
 عدي را مي توان مجهول كرد. همانطور كه بيان شد مفعول يكي از اجزاي الزم در جمالت حاوي فعل متعدي است.جمالت معلوم با افعال مت

را (با توجه به زمان فعل  ”be“مفعول جمله را به جايگاه ابتدايي جمله انتقال مي دهيم. سپس، فعل ابتدا  براي مجهول كردن جمله معلوم،
جمع بودن مفعولي كه به ابتداي جمله آورديم) در زمان مناسب و با شكل مناسب، استفاده مي كنيم. درو با توجه به مفرد يا  جمله معلوم

دهيم. به اين ترتيب پايه جمله قرار مي  (.p.p)صورت شكل سوم آن يعني اسم مفعول  ، فعل اصلي جمله معلوم را به”be“مرحله آخر بعد از 
 سازيم.  مجهول را مي

  مثال: 
Tom painted house.  جمله معلوم: 
 مفعول       فعل      فاعل 

… The house :اول مرحله
… wasThe house    :مرحله دوم

.paintedThe house was  :مرحله سوم
  با آوردن" by phrase "  توانيم فاعل جمله معلوم را به جمله مجهول آن انتقال دهيم:در انتهاي جمله مي  

  مثال: 
The house was painted by Tom.  

  انواع فعل“be” :در جمالت مجهول  
 am, is, are زمان حال ساده

 am, is, are + being زمان حال استمراري

  was, were زمان گذشته ساده
 was, were + being زمان گذشته استمراري

 have, has + been زمان حال كامل
  had + been زمان گذشته كامل
  will + be هزمان آينده ساد

  am, is, are + going to + be زمان آينده نزديك
  can, should, may, ….+ be همراه با افعال كمكي ناقص

 :مثال

The house is painted black and white.  
  خانه سياه و سفيد رنگ شده است.

The movie is being produced at the moment. 
  وليد است.آن فيلم در حال حاضر در حال ت

The money was saved by my mother. 
  انداز شده بود.آن پول به وسيله مادرم پس

The house was being built on the site of the old mansion.  
  آن خانه در جاي آن قلعه قديمي در حال ساخته شدن بود.  

The books have been sent to the library.  
  اند.ه فرستاده شدهها به كتابخانكتاب

The report had been written yesterday.  
  آن گزارش ديروز نوشته شده بود.

The meeting will be held in the conference room.  
  جلسه در اتاق كنفرانس برگزار خواهد شد.

The wonder of the year is going to be the Chavoshi’s new album.  
  باشد. چاووشيار است آلبوم جديد شگفتي امسال قر

The regular customers should be offered more discount.  

  به مشتريان دائم بايد تخيف بيشتري اختصاص يابد.
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 در زمان هاي كامل مثل ماضي نقلي و ماضي كه قسمت سوم فعل است  ل،وجه وصفي گذشته يا اسم مفعويا قسمت سوم فعل: اسم مفعول
  رود. اسم مفعول با توجه به نوع فعل در دو دسته قابل بررسي است: در جمالت مجهول و مانند آن به كار ميو  بعيد
 :شود، مانند به آخر مصدر ساخته مي <ed‐>نافعالي هستند كه زمان گذشته و اسم مفعول آنها با اضافه كرد :با قاعده افعال

                  answer                    answered                      answered                      

 :زمان گذشته و اسم مفعول آنها تابع قاعده معيني نيست، مانند ساختافعالي هستند كه  :قاعده افعال بي

Present Tense          Past Tense           Past Participle 
break                    broke                      broke 
have                        had                         had 
come                     came                      come 
eat                          ate                       eaten 

 

 هاي مختلف با فعل  ساخت جمالت مجهول در زمان“keep” به صورت مثال: 

  زمان جمله  جمله معلوم جمله مجهول
The butter is kept in the fridge. I keep the butter in the fridge. حال ساده  

My house is being kept tidy. Mina is keeping my house tidy.  حال استمراري  
The secret was kept forever. Mary kept her secret forever.  گذشته ساده  

A seat was being kept for you. The theatre was keeping a seat for 
you.  

  گذشته استمراري

All your old letters have been kept. I have kept all your old letters.  حال كامل  
His training had been kept up for a 

month. 
He had kept up his training for a 

month. 
  ته كاملگذش

The promise will be kept.  Mike will keep his promise.    آينده ساده  
The house is going to be kept tidy.  He is going to keep the house tidy. آينده نزديك  

The rabbit could be hunted.  The little lion could hunt the rabbit. فعل كمكي ناقص  

  

 مهسوال ضمي

 اي كه در جمله مطرح شده است، كاربرد دارند.  ييد يا رد نظر يا ايدهأشوند، براي گرفتن تاين سواالت كوتاه كه به انتهاي جمالت افزوده مي
  روند و در مورد جمالت منفي، سواالت ضميمه بايد مثبت باشند.كار مي صورت منفي به سواالت ضميمه براي جمالت مثبت، به

  مثال:
You are a teacher, aren’t you? 
You are not from Iran, are you? 

 :قوانين ساخت جمالت ضميمه  
بريم، در غير كار ميشوند. اگر در جمله فعل كمكي داشته باشيم همان را در سوال ضميمه بهالف. سواالت ضميمه با افعال كمكي ساخته مي

بريم. كار مي را  با توجه به فاعل جمع يا مفرد، در زمان متناسب با جمله به do/ doesصورت در سوال ضميمه جمالت فاقد فعل كمكي   اين
  همانطور كه بيان شد اگر جمله مثبت باشد فعل كمكي به صورت منفي و اگر جمله منفي باشد فعل كمكي بايد به صورت مثبت استفاده شود:

  :مثال
He has been working in this company for years, hasn’t he? 
Homa can’t swim well, can she? 
They arrived just on time, didn’t they? 
They live in a one bedroom apartment, don’t they? 
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  كنيم. كار رفته است، استفاده ميب. در جمالت ضميمه فقط از ضمير فاعلي متناسب با اسمي كه در جايگاه نهاد به
  مثال:

The bride was so happy, wasn’t she? 
  ج. موارد استثنا: 

  كنند:براي عبارات زير سواالت ضميمه از ساختي متفاوت پيروي مي 
1- I am  aren’t I  
I am the best student in the class, aren’t I?  
2- let’s  shall we 
Let’s go out for a bite, shall we? 
3- This/ that  it 
This is a beautiful house, isn’t it? 
4- These/ those  they 
These flowers smell great, don’t they? 

  آيد.مي  will you/ won’t youصورت  دنباله سوالي براي جمالت امري مثبت به د.
Please open the door, will you?/ won’t you? 

  آيد.يم will youصورت  ه. دنباله سوالي براي جمالت امري منفي به
Don’t play with the sharp knife, will you? 

ال ؤكند. در نتيجه س در جمالت، مفهوم جمله را منفي مي .… ,no one, no where, hardly, never, noي. وجود قيدهاي منفي مانند 
  ضميمه براي اين گونه جمالت بايد مثبت باشد.

Rachel met no one at the party, did she? 
  نوشتن 

 اند. هاي مركب جمالتي هستند كه بيش از يك نهاد دارند و حداقل از دو عبارت مستقل با مباني مرتبط تشكيل شدهجمله  
 به جمالت مركب زير توجه كنيد. .توانند با حروف ربط به هم متصل شوندها مياين عبارت

They went to the concert. They got really good seats.  
I really need to go to work. I am too sick to drive. 
You can stay at home. You can go out to the cinema.  
Everyone was busy. I went to the movie alone.  

 كنند:ها را يكپارچه مياند كه جمالت مركب را به يكديگر وصل و آن چهار نوع از حروف ربط در كتاب درسي معرفي شده  
  addition  =andف. پيوندي يا ال

  كنند كاربرد دارد:براي ربط دو جمله كه فعاليت يا احساسات يكساني را بيان مي
They went to the concert, and they got really good seats.  

 

   contrast  =butتضاد يا  ب. 
 د:روكار مي براي ربط دو جمله كه از لحاظ معنايي با هم تضاد دارند، به

I really need to go to work, but I am too sick to drive. 
 

   choice  = orج. انتخاب يا 
  براي بيان انتخاب بين دو موقعيت كاربرد دارد:

You can stay at home, or you can go out to the cinema.  
 

   result = soد. نتيجه يا 
 جه جمله اول باشد:رود كه جمله دوم نتيكار مي بين دو جمله  به

Everyone was busy, so I went to the movie alone.  

 كنيد، قبل از حروف ربط از ويرگول (،) استفاده كنيد.كه جمالت مركب را به وسيله حروف ربط به هم متصل مي زماني  
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Translation 
  معناي كلمه

Vocabulary 
  واژه

Translation
  معناي كلمه

Vocabulary 
اژهو  

    
    Interest  عالقه  Access  دسترسي داشتن

    Knowledgeable  مطلع، باهوش  Addiction   اعتياد
    Lovingly  همراه با عشق، عاشقانه  Boost  تقويت كردن

    Pity  رحم  Brain  مغز
    Prediction  بينيپيش  Calligraphic  مرتبط با خطاطي

    Pronounce  تلفظ كردن  Communicate   ارتباط برقرار كردن
    Rarely  ندرتبه  Connection  ارتباط

    Reception  پذيرش  Correctly  طور صحيح به
    Recognize  شناسايي كردن  Creation  خلقت

    Regard  محسوب كردن  Dedicate   وقف كردن
    Select  انتخاب كردن  Destroy  نابود كردن
    Skillfully  با مهارت  Distinguish   تمايز دادن
    Solution  حلراه  Follow  دنبال كردن

    Spare  دريغ داشتن Forget   فراموش كردن
    Success  موفقيت  Forgive  بخشيدن
    Surprise  متعجب كردن  Foundation  ، پايهشالوده
    Variation  گوناگوني  Imaginary   تخيلي

    Inspiration  الهام  Inform  آگاه كردن
     Information  اطالعات

    
  گيرد. ميفعل متعدي در جمله به مفعول نياز دارد. مفعول در جمله انگليسي پس از فعل قرار 

 كار روند، يا انتخاب را نشان دهند. گيري به براي نتيجه  تضاد بين دو جمله را بيان كنند،  جمله باشند، ساز دو توانند همپايه كلمات ربط مي 

 فهوم آنكنيم. اگر ظاهر جمله مثبت ولي م براي جمالت مثبت، دنباله سوالي منفي و براي جمالت منفي دنباله سوال مثبت استفاده مي
little“و   ”fewهايي مانند  سنج و كميت  ”rarely, seldom“كنيم. قيدهايي مانند  براي آن از دنباله سوالي مثبت استفاده مي  منفي باشد،

 دهند.   مفهوم منفي مي تبه جمال

  

  
 ًهاي دانشگاهي و سراسري در اي آزمونهاي استاندارد بر . متن افتاده است جا كه در آن كلماتي است يك پاراگراف متن كلوز غالبا

اند كامل اي در آمده گزينه وسيله ي نكات دستوري و واژگاني كه به صورت چهار هكشور داراي پنچ جاي خالي هستند. جاهاي خالي ب
  شوند. مي

  
  براي درك بهتر متن ريدينگ بايد دو مهارت“Skimming”   و“Scanning”  .را با تمرين آموخت  
 “Scanning” ده متن دنبال اسامي خاص، تاريخ و اعداد و ن. در اين روش خوان است به معني جستجو كردن جزئيات در متن

  گردد. اطالعات جزئي و چيزهايي از اين دست مي
      

  



 
  

 
   )تركيبي(   ؟ در كدام گزينه آمده است» مطاع، معجر، چريغ، بن«معناي واژگان  .1

  وشنايي، گياهي خودروشده، روسري، ر اطاعت 
  وحشي ي هفرمانروا، سرپوش، چراغ ، پست 
  رويد. برد، روسري، چراغ ، گياهي وحشي كه در نقاط كوهستاني مي كسي كه فرمان مي 
  وحشي ي هآرام شده، آتشدان، طلوع، پست 

    )12 ي صفحه(      ... .جز  ها درست آمده است به واژه ي هتمامي معناي مقابل هم .2
  روي: چاره، امكان، راه   منّت: شُكر، ستايش، نيكويي  سامان: درخور، ميسر، امكان  ريافت، نگرش، تعبيرتلقي: د 

 )تركيبي(       آمده است؟ نادرستمعناي چند واژه  .3

ونده)، (طـاق:  (همت: اراده)، (دار ملك: پايتخت)، (كلك: قلم)، (گسليدن: جداشده)، (مستمع: شن : نزديك شدن)، (هتّاكي: دشمني)،(قرب
  فرد)، (پير مغان: پيشواي زرتشتيان)

  چهار    سه   دو   يك 

 )46و  27 يها صفحه(   ؟اماليي وجود دارد غلطند در متن زير چ  .4

يكي بدين معاملت برون آمده است و يكي بدان معاملت و درويش را جز حديث حق بر دل نگذرد و چون از خلق دل گسسته بود از اين هر «
  »بند وي نيايد. فارق بود و هيچ چيز پايدو معني 

  چهار   سه   دو   يك 

 )تركيبي(    آمده است؟ نادرست، امالي گروه كلمات، تماماً  در كدام گزينه  .5

، تاق ضربي، طيلسان اهورايي، چند صباح، باروهاي قطورسنگ، تأللؤ پرشكوه، صفاي  ي ه، حيات علمي، غربت زندان، سخردرس ي هحوض «
    »لّي و قرب، منصوب به تحيرآبي، تج

  حوضه، سخره، منصوب، تاق   حيات، تأللؤ، منصوب، طيلسان 
  اهورايي، وصله، قطور، حوضه   ، غربت، قرب، صباحسخره 

١

٢

٣

۴

۵

  3فارسي 
  9تا  1درس 

 )سال اوّل کلّ مباحث نیم(
  )81تا  10ي  صفحه
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    )20 ي صفحه(   ، در هر دو مصراع كدام بيت يكسان است؟»نيست«كاربرد معنايي فعل   .6
  خفتگان را بهره از انعام نيست  انعام نيست  ي هخواب و خور جز پيش 
  بر دل او غير درد و داغ نيست  مرد ره در بند قصر و باغ نيست 
  در پي كام و هواي خلق نيست  پوشش درويش غير از دلق نيست 
  در ره عاشقي شكايت نيست    عشق بازيچه و حكايت نيست  

  )48 ي صفحه(     گانه دارد؟ كاركرد دو» را«در كدام بيت،  .7
  ماه را ماني وليكن ماه را گفتار نيست  سرو را ماني وليكن سرو را رفتار نه  
  خش و جان را حال دهب عقل را دل    مرغ همت را به معني بال ده 
  بشنو تو اين سخن را كاين يادگار داري  درياب عاشقان را كافزون كند صفا را 
  ور سليمان ملك خواهد ننگرد بلقيس را  را ويسرام را گر برگ گل باشد نبيند  

 )97مرداد  19آزمون كانون، (    كدام است؟ بيشده، به ترت مشّخص يها نقش واژه ر،يز ي در منظومه .8
 »را نموده است. رهاييراه »/ ستتوانادانا «گشوده است/ در مكتب  ،دردوست / باغ خرد را بيناي بشري دانافردوسي، اين «

  نهاد، متمم، صفت، صفت     هيال بدل، مفعول، مسند، مضاف 
  اليه نهاد، نهاد، مسند، مضاف     صفت، مفعول، مسند، صفت 

كرد؛ لذا، از هيچ پيشامد جالبي زياده اظهار احوال عالم را در معرض تبدل تلقي ميي چيز را گذران و همهعادت كرده بود كه همه«در متن  .9
ها تنگيي دلآمد. وقتي يك تن از ياران را غمناك ديد، گفت كه در دنيا همهي سوئي هم به شكوه درنميكرد و از هيچ حادثهشادماني نمي

 )91(سراسري هنر،    ؟ شوديچند تركيب وصفي يافت م» نهادگي بر اين عالم است. از دل
  يازده   ده   نه   هشت  

 )92(سراسري زبان،    ؟وجود دارد» مضاف اليه مضاف اليه«هاي وابسته، در متن زير چند  از ميان وابسته  .10

»تأثير ادبيي تسّلط  روابط فرهنگي و يا نتيجهات هندي در ايران، حاصل ات عرب در ادب فارسي و نفوذ فرهنگ يونان در روم و يا تأثير ادبي
آيد و اين داد و ستدها يكي  كنند و نوعي داد و ستد ادبي به وجود مي ات ملل مختلف جهان در هم اثر مينظامي است. به عبارت ديگر ادبي

  »واملِ شكفتگي ادبيات جهان است.عاز 
  هفت    شش    پنج   چهار  

 )تركيبي(   درست است؟ همگيدر كدام گروه، انتساب آثار به نويسندگان آن،   .11
  )شريعتي(كليله و دمنه: نصراهللا منشي) (كوير: دكتر علي  
  همداني) (از پاريز تا پاريس: محمد ابراهيم باستاني پاريزي) ةالقضا العشق: عين (في حقيقة 
  الدين سهروردي) (تمهيدات: شهابن بيگي) همب (بخاراي من، ايل من: محمد 
  آبادي)  سلماني لطف  : عيسي2سازان  كني) (روايت سنگر رضا شفيعي كد (مثل درخت در شب باران: محمد 

 )تركيبي(   اند؟ به ترتيب در چه قالبي سروده شده» مست و هوشيار«و » دماونديه«شعرهاي   .12
  قطعه، غزل     غزل، قصيده 
  قصيده، قطعه     قطعه، قصيده 

 )90(سراسرس رياضي،   ها وجود دارد؟ كدام آرايه» اي از حياي لعل لبت گشته آب، مي / خورشيد پيش آتش روي تو كرده، خوي«در بيت:   .13
  تشبيه ـ كنايه ـ تشخيص ـ تضاد  استعاره ـ اغراق ـ تشخيص ـ مجاز 
  ـ تضاد ـ اغراق ـ تلميحكنايه   استعاره ـ تشبيه ـ تضاد ـ اسلوب معادله 

 )90(سراسري خارج از كشور،    شود؟ در كدام ابيات يافت مي ترتيب به» تلميح، مجاز، ايهام و جناس تام«هاي  آرايه .14

    گوار چيست ي ارم / جز طرف جويبار و مي خوش الف) معني آب زندگي و روضه
  اين كارخانه سنگ و سبوستب) نه من سبوكش اين دير رندسوزم و بس / بسا سرا كه در 

  رود ارادت اوست ج) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سر ما مي
  د) گو شمع مياريد در اين جمع كه امشب / در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

  ب، ج، د، الف  ب، الف، د، ج   الف، ب، د، ج  الف، ب، ج، د 
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