
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی نظام جدبد نیمسال اول دوازدهم

زمان برگزاري: 100 دقیقه

تعداد سوال: 120

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

عبارت «موالنا می پندارد که این ناله در درون همه ي موجودات هست و اگر عنایت یا جذبه ي پروردگار در آن ها بدمد، همه می نالند.» با کدام بیت،  1
قرابت معنایی دارد؟

 ما را که تو منظوري خاطر نرود جایی هر کس به تمنّایی رفتند به صحرایی 

 از توست خروش من، من نایم و تو نایی اي باده فروش من، سرمایه ي جوش من

 هر کاو به وجوِد خود دارد ز تو پروایی یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند

 سوداي تو خالی کرد از سر همه سودایی امیّد تو بیرون برد از دل همه امّیدي

در عبارت زیر همۀ واژه ها برگزیده به صورت «مجاز» »  به کار رفته اند مگر گزینۀ  ..................    2
««همه گوش شده بودند و ایشان زبان ، عجب در این است که فرو رفتن لقمه هاي پی در پی ابداً جلوي صدایش را نمی گرفت.»

جلو زبان گوش صدا

بیت «زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر/ بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست»  با کدام بیت، ارتباط معنایی دارد؟  3

 به من بنگر به ره منگر که من ره را نوردیدم بگفتم روز بیگاهست و ره بس دور، گفتا رو      

 روزها با سوزها همراه شد درغم ما روزها بی گاه شد            

 تو بمان، اي آنکه چون تو پاك نیست روزها گر رفت، گو رو، باك نیست          

شور محبّتی که در آب و گل من است طوفان نوح را به نظر در نیاورد          

4  «درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته» با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟       (آزمایشی سنجش – 85)

یا بر فراز سرو شکفته است یاسمنیا رب گل است عارض زیبات یا سمن

باشد به سوي کشور جان هاش تاختنچشم تو آهویی است که هنگام ترکتاز

باد صباش خرده ي زر کرد در دهنمی گفت با صبا ز رخت گل حکایتی

زلفت که زیر هر خم او هست صد شکنکی با شکست حال دل زار می رسد

مفهوم «دست انابت به امید اجابت به درگاه حق – جّل و عال – برداشتن» در کدام گزینه آمده است؟        (آزمایشی سنجش – 82)  5

ما را براي سوز و گداز آفریده اندشمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش

برنیاید زکشتگان آوازعاشقان، کشتگان معشوق اند

عذر به درگاه خداي آوردبنده همان بِه که ز تقصیر خویش

پسته ي بی مغز چون لب واکند، رسوا شودبی کمالی هاي انسان از سخن، پیدا شود

مفهوم بیت «محتسب مست و عسس هم مست و شحنه بود مست / جملۀ اصناف مست و کوچه و بازار مست» با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد؟  6

والی از کجا در خانۀ خّمار نیست رو صبح آي، قاضی نیمه شب بیدار نیست

هشیاري بیار، این جا کسی هشیار نیست مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

غلط امالیی فقط در بیت .................. وجود دارد.  7

 دل نهادم به صبوري که جز این چاره ندانم نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت

 به خلعت مشو غافل از پادشاه گرت قربتی هست در بارگاه

 بر سریر عّزت و هیبت نشاند جمله را بر مسند قربت نشاند

 به شهر خود روم و شهریار خود باشم غم غریبی و قربت چو برنمی تابم
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مفهوم بیت زیر، با گزینۀ .................. تناسب مفهومی دارد.  8
 چون می نگنجی در بیان دیگر نگویم بیش و کم»  «خامش کنم بندم دهان تا برنشورد این جهان

واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف

در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

همۀ آرایه هاي «تکرار - جناس تام - جناس ناقص» در کدام بیت وجود دارد؟  9

 بیفزاید اي شاه مقدار تو  اگر داد دادن بود کار تو

 غیر را در خلوت ما راه نیست  هر دلی از سوز ما آگاه نیست

 در هزیمت خویش را بر زد به آب از اضطرار  در عزیمت جنگ بودش چون بدید آن رستخیز

 چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟  گر فراق بنده از بد بندگی است

در کدام گزینه آرایۀ تشخیص وجود دارد؟  10

 ما را فراغتی است که جمشید َجم نداشت  با آنکه جیب و جام من از مال و ِمی تهی است

 هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت  در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

 چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت  انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی

هیچ کدام

در کدام گزینه حذف «نهاد» و «مفعول» هر دو به «قرینۀ لفظی» صورت گرفته است؟   11

 ز اشک ویران ُکَنش آن خانه که بیت الَحَزن است  خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد

 بَِدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن

 بنمایید که هر کس نکند، مثل من است  فکري اي هم وطنان در ره آزادي خویش

 خبر از من به رفیقی که به َطرف چمن است  همت از باد سحر می طلبم گر بَبرد

در کدام بیت، بیش ترین تشبیه آمده است؟  12

 به صبرت پند چون صبرت شود قند  چو صبرت تلخ باشد پند لیکن

 مشک بی بوي او پسر خاکستر است  مشک باشد لفظ و معنی بوي او

 که ِخضِر راه شَوم چشمۀ بقاي تو را  غبار فقر و فنا توتیاي چشمم کن

 در پنجۀ شیر عشق، یک عمر زبون باید  شمشیر زبان اي دل، کامت نکند حاصل

مفهوم کدام یک از کنایات زیر، در برابر آن، درست معنا نشده است؟  13

من می دانم که کار دستمان می دهد. (به ما مهارت می آموزد) دل توي دلمان نیست. (نگران و مضطربیم)

این جاِي کار را دیگر نخوانده بودیم. (به این قسمت از کار فکر نکرده بودیم) با این که ته دلم از این کار بی نتیجه سر در نمی آورم. (متوجه نمی شوم)

باتوجه به ابیات زیر، یکی از آرایه هاي کدام گزینه نادرست است؟  14
 اي دیو سپید پاي در بند

چون گشت زمین ِز جور گردون
بِنواخت ز خشم بر فلک، مشت

 اي گنبد گیتی اي دماوند 
سرد و سیه و خموش و آوند
آن مشت تویی تو اي دماوند

کنایه و تضمین استعاره و تناسب تشخیص و حسن تعلیل تشبیه و تکرار

مفهوم سخن «ُکلَّ شیٍء یرجُع الی َاصِلِه» در کدام بیت وجود ندارد؟  15

 ما ز باالییم و باال می رویم  ما ز دریاییم و دریا می رویم

 باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش

 اصل ها مر فرع ها را در پی است  مادر فرزند جویان وي است

 قطره، دریا می شود آخر  قطره آبیم، مانده دور از بحر
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بیت «هر که را عشق نباشد نتوان زنده شمرد / وان که جانش ز محبت اثري یافت نمرد» با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟  16

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست  ما زنده از آنیم که آرام نگیریم

 بر او نمرده به فتواي من نماز کنید  هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

 سراپا گر همه جان است، مرده است  کسی کش نیست این آتش فسرده است

 زندگی عشق عجب زندگی است  زنده که عاشق نبود زنده نیست

نام «اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد» در کدام گزینه آمده است؟  17

باره سمند َکَهر ُکَرند

در کدام گزینه کاربرد فعل «شدن» به صورت اسنادي مشاهده نمی شود؟  18
 آخر از زخم زبان در دهن شیر شدیم  الف) تنگ شد شهر چو مجنون ز مالمت بر ما

 محو یک چهره چو آیینۀ تصویر شدیم ب) صلح کردیم به یک نقش ز نّقاش جهان
 آنقدر سعی نمودیم که اکسیر شدیم  ج) گرچه اول مس ما قابل اکسیر نبود

 که به دریوزه به صدخانه پی شیر شدیم  د) صائب آن طفل یتیمیم در آغوش جهان

د و الف الف و ب ج و د ب و ج

مفهوم عبارت «در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ایثار عشق کند.» در کدام گزینه دیده می شود؟  19

 تا در زمانه باقی ست، آواِز باد و باران  این نغمۀ محبت، بعد از من و تو ماند

 لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران  آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل

 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران  باز آ که در هوایت، خاموشی جنونم

 حال براي چون تویی اگر که الیقم بگو  من که هر آنچه داشتم اول ره، گذاشتم

در کدام بیت اسلوب معادله وجود دارد؟  20

 گر دلیلت باید از وي رخ متاب  آفتاب آمد دلیل آفتاب

 صد قافله از مصر به یکباره رسیده؟  کو دیده یعقوب که بی  پرده ببیند

 چون شرار از سنگ بیرون شد چراغش روشن است  در غریبی بیش می باشد هنرور را رواج

 با خود مگر چو آب روان گفتگو کنیم  روشندلی نمانده در این باغ و بوستان

نوع «را» در کدام گزینه فرق دارد؟  21

 در هفته اي جواب سالمی مرا بس است  از تو همین تواضع عامی مرا بس است

 آن پیچ و تاب تعبیه در تار موي کیست؟  دل را کمند شوق که خواهد گلو فشرد

 بنده شایسته نیست ور نه خریدار هست  عاشق یکرنگ را یار وفادار هست

 در کوي تو رسواي جهانی که مرا هست  مشهور جهان ساخت بر آواز عزیزش

کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی ندارد؟   22
 وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده  است»  «هیچ نّقاشت نمی بیند که نقشی برکند

 چه جاي کلک بریده زبان بیهده  گوست؟  زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است

 ناطقه مدهوش و دل سرگشته، جان حیران اوست  خاطر ما وصف ذاتش چون تواند گفت چون

 قسمت نقش ز نقاش، همین حیرانی است  از شناسایی حق الف زدن، نادانی است

 سخن به وصف جالل تو قاصر و حیران  نظر به درك جمال تو عاجز است و ضعیف

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟  23
باز این فتنه ندانم که چه در سر دارد» «ترك مست تو به دست از مژه خنجر دارد 

استعاره، جناس، حسن تعلیل، مراعات نظیر تشخیص، استعاره، حسن تعلیل، مجاز

تشخیص، تشبیه، ایهام، جناس تشبیه، مجاز، جناس، استعاره
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  24

 شیر از کشش طفل ز پستان به درآید در قبضۀ سعی است کلید در روزي 

 در تالش این شکار رام دست و پا مزن مرغ دست آموز روزي بی نیاز است از طلب

 امید رزق ز دست دعا نباید داشت به کار تا نرود دست و پاي سعی تو را 

 قفل روزي گر کلیدي دارد ابرام ( پافشاري) است و بس از توکل در حنا مگذار دست سعی را 

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ «معنوي» وجود دارد؟  25

فقیران منعم، گدایان شاه چنین نقل دارم ز مردان راه

در مسجدي دید و آواز داد که پیري به دریوزه ( گدایی) شد بامداد

که چیزي دهندت، به شوخی مایست یکی گفتش این خانۀ خلق نیست

خداوند خانه خداوند ماست بگفتا خموش، این چه لفظ خطاست

مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:  26
هرکه را در جان، غم جانانه نیست» نیست جانش محرم اسرار عشق

گوش هر خام کجا الیق گفتار من است آتش از گرمی افسانۀ من گوش گرفت

نه هر که گوش کند معنی سخن داند پیام اهل دل است این خبر که سعدي داد

من که زخمش را نهان از چشم سوزن داشتم کی به هر نامحرمی چاك جگر خواهم نمود

هر که گوشی پهن سازد محرم این راز نیست پیش گل نتوان حدیث روي او گفتن سلیم

نقش قسمت مشخص شده در کدام گزینه با گزینه هاي دیگر یکسان نیست؟  27

ز هم رد نمودند هفتاد حرب  چنین آن دو ماهر در آداب ضرب 

سِر عمرو صد گام از تن پرید  دم تیغ بر گردش چون رسید 

پِی سر بریدن بیفشرد پا  برافراخت پس دست خیبرگشا 

به هم حمله کردند باز از دو سو  چو ننمود رخ شاهد آرزو 

در کدام بیت حذف به قرینۀ لفظی وجود دارد؟  28

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما را

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را  من از آن ُحسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا  اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم 

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را  حدیث از مطرب و می  گو و راز دهر کم تر جو 

«وابستۀ وابسته» در همۀ مصراع ها به جز  .................. وجود دارد.  29

یک کربال شکوه به چشمت نهفته است  آیینۀ نگاهت، پیوند صبح و ساحل 

آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه هاي غم و درد  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ 

مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟  30
«چنین بود که هر سال که یک کالس باالتر می رفتم و به کویر برمی گشتم، از آن همه زیبایی ها و لّذت ها و نشئه هاي سرشار از شعر و خیال محروم تر

می شدم.»

 برخاستن از جان، َعَلم لشکر عشق است  پیچیدن سر از دو جهان افسر عشق است  

 می کند مغشوش، جوهر صفحۀ آیینه را  نیست «صائب» علم رسمی سینه صافان را به کار 

 ساده لوح آن که ز شمشیر ظفر می طلبد  علم فتح بلند از سپر انداختن است  

 به جام عشق گرو شد ردا و دستارش  اگرچه صاحب صدر است عقل و بس دانا  

4
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عین الخطأ عن نوع «ال»:  31

إّن الّظلم کالّلیل، ال دوام له! (نافیۀ للجنس) أال تعلم بأّن اهللا یري أعمال الّناس؟! (ناهیۀ)

الینتظر الّنجاح من ال یجتهد کثیراً! (نافیۀ) التحّقروا کّل من لیس له مال! (ناهیۀ)

32  َعّین ما فیه الحال:

لن أنسی بعض دروس ُمَعلَّمّی أبداً!    الفارس ُیواصُل طریق الّصحراء مواصلًۀ َصعبًۀ!  

ال یفُسد الَلْحم فی النواحی الباردة ُمّدة طویلًۀ!  ال َتَنزل ِمن الّسماء ما یطلبها أهل الَکَسل جاهزًة!   

33  َعّین الُمناسب للجواِب عن األسئلۀ التالیۀ.
عّین «الحال»:

 َجعل اهللا لنا فی الدنیا من ُکّل الموجودات زوجین!  نسأَل اُهللا أن یجعل السکینۀ فی قلوب الخائفین! 

 اِندفع شباُب المسلمین إلی مراکز العلم فرحین!  کان ُطّالب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین! 

34  َعیِّن الَخطأ ِفی المفهوم: 
ثوَن َعنُه، جاِهلیَن بَِأنَّ َعَمَلُهم َغیُر محبوٍب.»   «ِإنَّهم َیتهاَمسوَن فیما بَیَنهم لَِکی ال َیعِرَف اآلَخروَن ما َیَتَحدَّ

 بَعُض النِّاس لَُهم عاَدٌة کریَهٌۀ و ِهَی التُّهامُس.  َمن َیتجاَهل اآلخرین َیتهاَمس َمَع غیره. 

نَّه ال ُیرید َأن َیعِرَف أحٌد ما یقولُُه.  اَلتَّهاُمُس ِفی مکاٍن فیه اآلخروَن َیُدلُّ َعلی ِإسائِۀ اَألدِب.   َمن َیتهاَمس َفَلُه الَحقُّ فی ذلَک ِألَ

جُل: َهل لی َأن ُاساِعدَك؟  ُجِل و الّسائح؟ الرَّ 35  ما ِهَی العباَرَة الّتی ُتَکِمل الِحوار بیَن الرَّ
یاحّیۀ و بَِم أستطیع الّذهاب إلیها؟  الّسائح: بلی، ُقل لی َأیَن َتَقُع اکثر اَألماکِن السَّ

الرُجُل: .................. .

ائَرِة  نََعم َتَقُع فی شمال ایران، بِسهولٍَۀ   فی شمال إیران، نعم تستطیع الّذهاب  فی اصفهان، فی َأي وقٍت ُتِحبُّ  فی إصفهان، بِالطِّ

ِن الحال مختلفًا نوعه َعِن البقّیۀ. 36  َعیِّ

َکت َسیُّارة اِإلسعاف ُمسِرعًۀ نَحو مکان التَّصادم.   ُخِلَق اإلنساُن ضعیفًا.  َتَحرَّ

 َسَمَکُۀ التیالبیا ِمن َأغرِب اَألسماِك ُتداِفُع َعن ِصغاِرها و هَی تسیُر َمعها.  اِنَدَفَع المقاتلوَن متوکلین نَحو َجبهاِت القتاِل مؤمنین باهللا. 

عیِّن العبارة الّتی تصف المفعول به:  37

رس!  رس ُمستمعات إلیها بدقٍّۀ حّتی َیفهْمَن الدَّ بدأت المعّلمۀ ُتعلِّم تلمیذاِتها الدَّ استقبَلت الُخنساء العائیدن من ساَحِۀ المعرکۀ سائلًۀ عن أوالدها! 

ة و َیْطَغی عند الفرح!  دِّ ُخِلق اإلنسان ضعیفًا إنَّه َیْجَزع عنَد الشِّ ُق بیَنهم!  و إنّما أوالُدنا بیننا أْکباُدنا ماشیًۀ علی األرض، فال نُفرِّ

38  عّین الخطأ فی المحّل األعرابّی لِما تحته خٌط:

 إنَّ العقالَء فی البالد ُممتازوَن حّقا! : خبر إنَّ کأنَّ دار الدنیا هی التی َتبقی و ال نَترکها! : خبر کأنَّ

 لَیَتنـي أجتِهُد طول الّسنوات الکثیرة من ُعمري! : اسم لَیَت لکنَّ التلمیذات الناجحات ثابِتات فی الّحیاة! : صفۀ و منصوب

39  فی أّي عبارة جاء التأکید؟

لت صعوباِت الحیاِة َفَستنجُح!   ال تکن قانِطًا فی الحیاة ألن اهللا ال ُیحّب الیائسین!  إنَّها َتحمَّ

 ! بح الربیعیَّ  َعسی الکُتُب الَموجودُة أن ُتفیدنا الَمجاالِت الُمختفِۀ!  کأنَّ أصواَت الّطیور ُتسَمع فی هذا الصِّ

40   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
  «إّن اهللاَّ لَُذو َفضِل َعَلی النِّاس َو لکنَّ أْکَثَر النِّاس ال َیْشُکروَن»!

بی گمان خداوند بر مردم می بخشد، ولی اکثر مردم شکرگزار نیستند! قطعًا خداوند به مردم بخشش می کند، اّما اکثرشان شکرگزاري نمی کنند!

به درستی که خدا داراي بخشش بر مردم است، اّما مردم سپاسگزارِي بسیاري نمی کنند! همانا خدا داراي بخشش بر مردم است، ولی بیش تر مردم سپاسگزاري نمی کنند!

41  عیِّن الحروف المشبَّهۀ بالفعل لرفِع االبهام ِمن الجملۀ:

  ال عجَب من أنّک نَجحَت، ألنّک َدرسَت جیِّداً!  یقول الُمدیر لعّل معّلمکم ال َیجیء االسبوع القاِدم! 

 لیت الفرص ُتغَتنم لُیستفاد منها فی الحیاة أکَثر!  کأنّک مترّدد فی عملک و لکّنی عازٌم علی ُمواَصلۀ العمل! 
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بی گمان خداوند بر مردم می بخشد، ولی اکثر مردم شکرگزار نیستند!

ّبه درستی که خدا داراي بخشش بر مردم است، اّما مردم سپاسگزارِي بسیاري نمی کنند!به درستی که خدا داراي بخشش بر مردم است، اما مردم سپاسگزارِي بسیاري نمی کنند!به درستی که خدا داراي بخشش بر مردم است، اّما مردم سپاسگزارِي بسیاري نمی کنند!

جیء االسبوع القاِدم! 

َواَصلۀ العمل! واصلۀ العمل! واَصلۀ العمل!  ُ علی ُمواص علی مواص علی ُم
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عّین صاحب الحال و هو فاعل:  42

شّجع هؤالء الّطالب النموذجی َمسروریَن!  ینادي هذا الوالد إبنه نائمًا!  ساعدت اُالّم أخی الصغیر مریضًا!  تحمل الطالبۀ الحجارة ثقیلۀ! 

: «و إذا ُقِرَأ القرآن َفاستِمعوا لَه و أنِصتوا لعلَّکم ُترحموَن» 43  عّین الّصحیح فی التِّحلیل الّصرفیِّ أو المحلِّ اإلعرابیِّ

 القرآن: اسٌم - مفرد مذّکر - معرفۀ - ُمعرب / نائب الفاعل و مرفوع باأللف  استِمعوا: فعل أمر - جمع مذّکر مخاطب - مزید ثالثی من باب اسِتفعال 

 أنِصتوا: فعل أمر - جمع مذّکر مخاطب - مجّرد ثالثی - مبنی  ُترَحمون: فعل مضارع - مجّرد ثالثی - مجهول / خبر «لعّل» و مبنی 

: 44  عیَّن الَخطأ فی ما ُاشیِر إلیه بِخطِّ

 أهَمس: لَعلَّ هذا الرجَل َیدخل َعن َقریِب!: للّشّک  نََصحنی أبی: ال َتشتري تلَک األشیاء الرخیَصۀ!: الناهیۀ 

 إنَّ الوفاء بالُعهود ِمن أخالقنا الَحمیدة!: لّلتأکید  ال َیفتِخْر اإلنسان العاِقل بما َیفنی َسریعًا!: الّنافیۀ 

45  عیِّن «ال» الّنافیۀ لِلجنس:

 «َتعِرُفهم بسیماُهم ال یسألوَن الّنآس إلحافًا»  النُّاس َیحتِرموَن َمن َیکوُن ُمجتهداً ال ُمتکاسًال! 

مَتنا»  ر لی فیه رزقًا!  «قالُوا ُسبحانََک ال ِعلَم لَنا ِإال ما َعلَّ  إلهی، ال ُتعنَّنی بطلِب ما لم ُتقدِّ

46  عیِّن الّصحیح للفراغ إلیجاِد ُاسلوِب الحال: «بدأُت ُاطالُِع کتابی الَجدید .................. َعن أسراِر الحیواناِت!»

َتکلیمًا َکالمًا ُمتکلِّمًا مًا َتکلُّ

47  َعّین البعید من مفهوم اآلیۀ الشریفۀ: 
«کلُّ نفٍس ذائقُۀ الموِت.»

 وانَگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر  روز مرگم نفسی وعدة دیدار بده

 تو غافلی زکار خود و مرگ در قفا تو خفته اي ز دیرگه و عمر در گذر

 خویشتن را گه آن نیست که بیدار کنی شب عمرت شد و صبح اجل نزدیک است 

 با صد هزار حسرت از این جا روان شود هم عاقبت چو نوبت رفتن بدو رسد 

: «... َو أحِسنوا إنَّ اهللا ُیحّب الُمحسنیَن» 48  عیِّن الّصحیح فی التِّحلیل الّصرفیِّ أو الَمحلِّ اإلعرابیِّ

 أحِسنوا: فعل ماٍض - مزید ثالثی (مصدره: إحسان) - مبنی - معلوم / فعٌل و فاعله ضمیٌر بارٌز 

 اهللا: لفُظ الجاللۀ - مفرد مذّکر - معرفۀ (علم) / إسم الحروف المشّبهۀ بالفعل و مرفوع بالضّمۀ 

 ُیحّب: فعل مضارع - مجّرد ثالثی - معرب - معلوم / فعٌل و فاعله ضمیر «هو» المستتر 

ف بأل - معرب / مفعوٌل أو مفعولٌ به و منصوب بالیاء   الُمحسنین: جمع سالم للُمذّکر - معرَّ

49  فی أّي عبارة جاءت الحال؟

 یا اُّماه! اُعُف َعن َخطیئتی حّتی َیرَضی اهللا ِمّنی!  المؤمُن خاِضٌع و َیعَتِصُم بَِحبِل اِهللا! 

عام!   َیْشَتِغُل الُمَهنِدُس الّشابُّ فی الَمصَنع َو هو َمسروٌر!  رأیُت طفًال باکیًا َیمَتنُع َعن أِکل الطِّ

50  عّین األصّح َو األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
«کاَن األوالُد َفِرحیَن ألنَّهم کانوا ُیساِفروَن إلی َمدینِتهم ُمشتاقیَن إلی زیاَرِة أصِدقاِئهم الُقَدماِء!»:

فرزندان با شادي به سوي شهرشان به مسافرت می رفتند زیرا به دیدار دوستان قدیمی خویش، مشتاق بودند!

کودکان خوشحال بودند، چون با اشتیاق به دیدار قدیمی ترین دوستان خویش؛ به شهر خود به مسافرت می رفتند!

چون فرزندان به مالقات دوستان قدیمی شان مشتاق بودند، با شادمانی به شهرشان سفر می کردند!

فرزندان شادمان بودند، زیرا با اشتیاق به دیدار دوستان قدیمی خود، به شهر خویش سفر می کردند!

51  عّین األصّح َو األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
هب!»: ِۀ أو الذِّ «َقد َیقوُل الُجهُّال: لَیَتنا ُخلقنا ِمن الفضَّ

گاهی فرد بسیار نادان می گوید: کاش ما را از نقره یا طال آفریده بودند! جاهالن گفته اند: اي کاش ما را از نقره یا طال خلق کرده  بودند!

انسان بسیار نادان گفته است: اي کاش ما از طال یا نقره خلق شده بودیم! انسان هاي نادان گاهی می گویند: کاش ما از نقره یا طال آفریده شده بودیم!
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گاهی فرد بسیار نادان می گوید: کاش ما را از نقره یا طال آفریده بودند!

ان بسیار نادان گفته است: اي کاش ما از طال یا نقره خلق شده بودیم!
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52  عّین ما فیه المشابهۀ:

ا کأنّهم بنیاٌن مرصوٌص»  ِإرضاُء الناِس غایُۀ ال تدرُك!   «اِنَّ اُهللا ُیحبُّ الّذین یقاِتلوَن فی سبیله صفًّ

 ال کنَز أغنی ِمن الَقناعۀ!  کلُّ طعاٍم ال ُیذَکُر اسُم اِهللا علیه فإنّما هو داٌء و ال برکَۀ فیه! 

53  «ُادُع إلی َسبیِل ربَِّک بالْحکمِۀ و الَْموعظِۀ الَحَسنِۀ و جاِدلُْهم بالِّتی هی أحَسُن»:

با دانش و فرمان نیک به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به خوبی گفت و گو کن!

حکیمانه با اندرز نیکو به راه پروردگارتان فرا خوانید و به شیوة نیکی با آنان گفت و گو کنید!

با دانش و اندرز نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به شیوه اي که بهتر است، گفت و گو کن!

بهترین شیوه براي گفت و گو آن است که با حکمت و پند نیک آنان را به راه پروردگارت دعوت کنی!

َك للنِّاس و ال َتمِش فی األرِض َمَرحًا». عیِّن الخطأ: ر خدَّ 54  «َو ال ُتَصعِّ

و (به نخوت) چهره ات را از مردمان برنگردان و در زمین مغرورانه راه مرو! و رویت را (به تکّبر) از مردم برنگردان و در زمین با غرور راه نرو!

و چهره ات را (به تکّبر) از مردم برنتاب و در زمین با ناز و خودپسندي راه مرو! و (به نخوت) رویت را از مردم برنگردان و در زمین همچون مغروران راه نرو!

55  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ
ر فیها و ال خیَر فی قرأة ال تدبَّر فیها!»: «ال خیَر فی دیانۀ ال تفکَّ

در دیانتی که در آن اندیشه و در قرائتی که در آن عاقبت اندیشی نباشد، هیچ برکتی نیست!

در دینداري که هیچ تفّکري در آن و در قرائتی که هیچ تدبّري در آن نباشد، هیچ خیري نیست!

در دینی که در آن تفّکر نباشد، خیري وجود ندارد و در خواندنی که در آن تدبّر نباشد، خیري نیست!

دین داشتنی که هیچ اندیشه اي در آن نیست و خواندنی که هیچ عاقبت اندیشی در آن نباشد، هیچ برکتی ندارد!

56  عیِّن غیر الُمناسب فی المفهوم: «َفَقَذفوُه فی الّنار، َفَانَقَذُه اُهللا ِمنها!»

 ز بد عهدي گل گویی حکایت با صبا گفتیم  تو آتش گشتی اي حافظ ولی با یار درنگرفت

 شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد  گر نگهدار من آنست که من می دانم

 بخت  گو پشت مکن روي زمین لشگر گیر  دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش

 چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی  به صبر کوش تو اي دل که حق رها نکند

57  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ
«إنَّ اَهللا ُیحّب الّذین ُیقاتلون فی سبیله صّفأ کأنَّهم بُنیاٌن َمرصوٌص»:

بی شک خدا کسانی را دوست دارد که در راه او صف کشیده می جنگند، ولی آنان بنایی استوار هستند!

همانا خدا کسانی را دوست می دارد که در راه او صف در صف پیکار می کنند، گویی که ساختمانی محکم اند!

قطعًا خداوند کسانی را بیشتر دوست دارد که در راه او در صف پیکار می باشند، ولی ساختمانی استوار هستند!

بی شک خداوند کسانی را که براي او صف کشیده پیکار می نمایند دوست می دارد، گویی که بنایی استوار دارند!

58  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ :
 عّین ما لیس فیه المفعول (= المفعول به):

 من الّناس من یأمر اآلخرین بالبّر و هو ُمخطْی فی أعماله!  َینبعث ضوء المصابیح من األسماك الُمضیئۀ فی أعماق المحیط! 

 للغراب صوٌت ُیحّذر الحیوانات بِه حتی َتبتعد عن الخطر!  کیف ُتستعمل األعشاب الطبیَّۀ لتحفظ اإلنسان من األمراض! 

59  عّین الّصحیح فی اإلعراب و التَّحلیل الّصرفی:
« .................. َو أحِسنوا إنَّ اهللا ُیحُب الُمحسنیَن»

اهللا: اسم الجاللۀ- مفرد مذّکر- مبنی/ اسم إنَّ و منصوب بعالمۀ الفتحۀ 

الُمحسنیَن: جمع سالم للمذّکر- معرب/ مفعول (= مفعول به) و منصوب بعالمۀ الیاء

أحِسنوا: فعل ماِض- للغائبیَن- مزید ثالثی من باب افعال (مصدره: إحسان)/ فعل و فاعل

 ُیحّب: فعل مضارع- للغائب- مجرد ثالثی (حروفه األصلّیۀ: ح ب ب)/ فعل و فاعل و الجملۀ فعلّیۀ
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60  عیِّن ما لیس فیه الحال:

عنا فریقنا المحبوب فأصبح فائزاً!  تتنّعم أسرتی بحیاة سعیدة و هم شاکروَن!  هَرب األطفال خائفیَن عندما دخلُت البیت!   نادیُت ربّی فی کّل کرب ُمتواضعۀ!  شجَّ

هدایت و پشتیبانی عالم از سوي خدا در کدام صفت او تجلی داشته و قرآن ما را به شناخت چه چیزي دعوت می کند؟  61

علم - ذات و افعال حکمت - صفات و افعال علم - صفات و افعال حکمت - ذات و صفات

دربارة شناخت فطري انسان نسبت به خدا همه نکات زیر صحیح می باشد به جز ..................  62

با این میزان از درك، انسان قادر است اوصاف و افعال الهی را بشناسد.

این شناخت، اولی و ابتدایی به شمار می رود و قرآن ما را به شناخت عمیق تر دعوت کرده است. 

شناخت فطري از سنخ درك حضور خداوند در عالم و پشتیبانی او از مخلوقات است. 

این میزان از شناخت الهی براي انسان کافی نیست و شناخت هاي اکتسابی هم الزم است. 

راه هاي گوناگونی براي شناخت .................. خداوند در عالم وجود دارد که از جمله آن می توان به .................. اشاره کرد؟  63

شناخت اکتسابی - تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق شناخت فطري - تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق

شناخت اکتسابی  - درك و دریافت اینکه خداوندي در عالم حضور دارد. شناخت فطري - درك و دریافت اینکه خداوندي در عالم حضور دارد.

اگر بگوییم «چیزي که شیرین نیست، براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگر است» به  کدام مقدمه اشاره کرده ایم و چه مفهومی را بیان نموده ایم؟  64

مقدمۀ اول - پدیده اي که وجودش از خودش نیست براي موجودشدن نیازمند پدیدآورنده است.

مقدمۀ دوم - پدیده اي که وجودش از خودش نیست براي موجودشدن نیازمند پدیدآورنده است. 

مقدمۀ اول - ما و جهان پیرامونمان، پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده

مقدمۀ دوم - ما و جهان پیرامونمان، پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده

کدام توصیف براي خدا شایسته است و ثمرة این توصیف کدام گزینه می باشد؟  65

خداوند، وجودش از خودش می باشد - خداوند پدیده اي مستقل از غیر است خداوند، پدیدة بی نیاز از پدیدآورنده است - هستی خدا ذاتی او می باشد

خداوند، وجودش از خودش می باشد - هستی خدا ذاتی او می باشد خداوند، پدیدة بی نیاز از پدیدآورنده است - خداوند پدیده اي مستقل از غیر است 

عبارت قرآنی  «أَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه أْولِیاَء»  را خداوند پس از کدام پرسش مطرح می کند؟  66

پرسش از خالقیت خدا نسبت به آسمان ها و زمین پرسش از ربوبیت خدا نسبت به آسمان ها و زمین

پرسش از ربوبیت خدا نسبت به انسان و سایر مخلوقات پرسش از خالقیت خدا نسبت به انسان و سایر مخلوقات

اینکه پیامبر اکرم (ص) «رسانندة فرمان هاي الهی» باشد در واقع در چه مساله اي ماذون بوده و این اذن به چه معناست؟  67

والیت - یعنی پیامبر اکرم (ص) مسیر و مجراي فرمان روایی خدا قرار گرفته است.

ربوبیت - یعنی پیامبر اکرم (ص) مسیر و مجراي فرمان روایی خدا قرار گرفته است.

والیت - یعنی خداوند بخشی از فرمان روایی خویش را به او واگذارده است.

ربوبیت - یعنی خداوند بخشی از فرمان روایی خویش را به او واگذارده است.

اگر ما از رسول خدا چیزي در خواست کنیم در واقع از  ..................  در خواست کرده ایم و این درخواست سبب شرك .................. .  68

حقیقت روحانی و معنوي ایشان - می شود جسم و روح آن حضرت - می شود

حقیقت روحانی و معنوي ایشان - نمی شود. جسم و روح آن حضرت - نمی شود

ایمان به اینکه «سعادت بشر در کسب ثروت است» چه نقشی نسبت به «صرف زندگی در کسب ثروت دارد» و این مفهوم چه نکته اي را به تصویر  69
می کشد؟

زیربناي آن به شمار می رود - اهداف و رفتار انسان پایۀ افکار و اعتقادات اوست.

ثمره و نتیجۀ آن به شمار می رود - اهداف و رفتار انسان پایۀ افکار و اعتقادات اوست.

زیربناي آن به شمار می رود - اهداف و رفتار انسان معلول افکار و اعتقادات اوست.

ثمره و نتیجۀ آن به شمار می رود - اهداف و رفتار انسان معلول افکار و اعتقادات اوست.
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حقیقت روحانی و معنوي ایشان - می شود

حقیقت روحانی و معنوي ایشان - نمی شود.

ایمان به اینکه «سعادت بشر در کسب ثروت است» چه نقشی نسبت به «صرف زندگی در کسب ثروت دارد» و این مفهوم چه نکته اي را به تصویر  
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کدام یک از گزینه هاي زیر از آیۀ شریفۀ «ِإنَّ اَهللا َربِّی َوربُُّکْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُسَتِقیٌم» قابل برداشت نیست؟  70

هرچه ایمان انسان باالتر باشد تأثیر عملی آن بر روي شیوة زندگی بیشتر است.

آنکه خدا را پشتیبان عالم بداند یک زندگی توحیدي براي خود تنظیم خواهد کرد.

هرچه زندگی خویش را توحیدي تر بیابیم بر ایمان خویش بیشتر پی خواهیم برد.

ایمان، میوه درخت ربوبیت است و هرچه این درخت تنومندتر باشد میوه اش رسیده تر است.

کدام یک از موارد زیر دربارة «در نظر گرفتن حکمتی از سوي خدا در وراي تمام حوادث عالم» صحیح می باشد؟  71

علت دست یابی به توحید عملی در بعد اجتماعی معلول دست یابی به توحید عملی در بعد اجتماعی

علت دست یابی به توحید عملی در بعد فردي معلول دست یابی به توحید عملی در بعد فردي

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة حکمت به نکتۀ صحیحی اشاره کرده است؟  72

دست یابی به حکمت علت کسب اخالص است و تشخیص حق از باطل از سوي انسان حکیم تابع بصیرت و روشن بینی اوست.

دست یابی به حکمت علت کسب اخالص است و تشخیص حق از باطل از سوي انسان حکیم تابع هدفمندي و حقانیت اوست. 

دست یابی به حکمت معلول کسب اخالص است و تشخیص حق از باطل از سوي انسان حکیم تابع بصیرت و روشن بینی اوست.

دست یابی به حکمت معلول کسب اخالص است و تشخیص حق از باطل از سوي انسان حکیم تابع هدفمندي و حقانیت اوست.

اگر بخواهیم پاداش و کیفر دو گروه قرآنی   «َفَمْن َأبَْصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» را با یک عبارت قرآنی توضیح دهیم، کدام گزینۀ مددرسان ماست؟  73

ْرَض َأْن َتُزوَال...»  َماَواِت َواْألَ ٍم لِْلَعِبیِد»  «ِإنَّ اَهللا ُیْمِسُک السَّ َمْت َأْیِدیُکْم َوَأنَّ اَهللا لَْیَس بَِظالَّ  «َذلَِک بَِما َقدَّ

ا َکُفوًرا»  ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ْیُل َسابُِق النََّهاِر»  «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ ْمُس َیْنَبِغی لََها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّ  «َال الشَّ

ثمرة زندگی در جهانی قانونمند که پشتوانۀ آن علم و قدرت خداست در کدام گزینه آمده است؟  74

توانایی شناخت قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت و استفاده از آن براي رفع نیازها و رسیدن به هدف

توانایی شناخت حکمت هاي الهی و بهره مندي از آن در راستاي دست یابی به کمال و دوري از خطا و اشتباه

کشف تمامی اهداف و غایات که خداوند بر نظام عالم قرار داده است و حرکت به سمت مهمترین آن عین قرب خدا

اعتقاد به اینکه کشتی جهان ناخدایی دارد که با علم و قدرت خویش نمی گذارد که به سوي فنا و نابودي برود

از این حقیقت که «مالکیت عالم، والیت بر آن را به دنبال دارد»، بطالن کدام اعتقاد را می توان استنتاج کرد؟  75

حق تصرف قائل شدن براي خدایانی که مالکیتی بر خویش هم ندارند. مالکیت دانستن خدایانی که از پس سرپرستی خویش هم بر نمی آیند.

فرمان روایی عالم را از آن خدایانی بدانیم که توان تصرف بر آن را ندارند. نسبت دادن سرپرستی عالم به خدایانی که از حکمرانی بر آن عاجز هستند.

نتیجۀ فهم این عبارت قرآنی که  «یا َأیَُّها النُّاس َأنُتم الُفَقراُء ِالَی اِهللا» ما را به کدام عبارت قرآنی گویا می سازد؟  76

ماواِت و األرِض»  «ُکلُّ َیوم ُهَو فی َشأٍن»  ماواِت َو األرِض»  «َیسألَُه َمن ِفی السَّ  «َو اُهللا ُهَو الَغنّی الَحمید»  «اُهللا نوُر السَّ

کدام امر مؤخر از شناخت اولی و ابتدایی انسان نسبت به خداوند است و علّت آن چیست؟  77

نشان دادن راه هاي گوناگون از جانب قرآن - درك وابستگی به خداي بی نیاز

نشان دادن راه هاي گوناگون از جانب قرآن - درك وجود خداوند و شناخت صفات و افعال او

گرایش فطري انسان به خدا - درك وابستگی به خداوند در مرحلۀ ایجاد و بقا

گرایش فطري انسان به خدا - درك وجود خداوند و شناخت صفات و افعال او

پی بردن به چیستی و ذات برخی از موضوعات، نشانگر کدام ویژگی در آن هاست و احساس دائمی سایۀ لطف و رحمت الهی شامل چه کسانی  78
می گردد؟

محدودیت - مؤمنان نامحدود بودن - مؤمنان نامحدود بودن - دانایان محدودیت - دانایان

9

سال اول دوازدهم
ی نظام جدبد نیم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

پی بردن به چیستی و ذات برخی از موضوعات، نشانگر کدام ویژگی در آن هاست و احساس دائمی سایۀ لطف و رحمت الهی شامل چه کسانی  

محدودیت - مؤمنان
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از دقت در پیام آیۀ شریفۀ  «و اّهللا هو الغنی الحمید»  کدام عبارت مفهوم می گردد؟  79

همۀ مخلوقات از جملۀ انسان در وجود و هستی خود نیازمند دیگري هستند.

چون وجود خداوند وابسته به چیزي نیست کسی نمی تواند وجود او را بگیرد و نابودش کند.

جهان همواره به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.

موجودات پس از پیدایش هم به همان اندازه به خداوند نیازمند هستند که در لحظۀ پیدایش نیاز دارند.

هرگاه بگوییم: «به جاي یک خدا، چند خدا وجود دارد که هر کدام از آن ها داراي کماالتی هستند»، در واقع چه فرضی کرده ایم و این موضوع به  80
کدام مورد اشاره دارد؟

هر کدام ناقص اند - گرایش فطري انسان به توحید در ربوبیت هر کدام محدودند - گرایش فطري انسان به توحید در خالقیت

هر کدام ناقص اند - استدالل عقلی براي اثبات توحید در خالقیت هر کدام محدودند - استدالل عقلی براي اثبات توحید در ربوبیت

اگر بخواهیم به مصداق ریشۀ بت پرستی و شرك جدید اشاره کنیم، پاسخ درست کدام است؟  81

اطاعت از ارباب هایی جز خداوند خارج کردن دین خداوند از برنامه هاي زندگی

وارد نکردن دین و دستورات دینی در زندگی تقلید از کسانی که در جهت مخالف دین حرکت می کنند.

اگر گفته شود: «توجه مخلوقات خواسته یا ناخواسته به سوي خداست» مفهوم کدام آیه را انیس جان خود کرده ایم؟  82

 «اهللا خالق کل شیٍء»  «اهللا الّصمد»  «هو الواحد القّهار»  «لم یلد و لم یولد» 

یگانه پند خداوند به انسان ها، که پیامبر (ص) باید به آن ها بگوید، کدام است و خالص سازي عمل براي خدا در ابتدا مستلزم چیست؟     83

قیام جمعی و فردي براي خداوند – اصالت دادن به شیوة انجام کار

قیام جمعی و فردي براي خداوند – تحقق یافتن اخالص در اندیشه

کفایت پذیرش عقلی یک سخن درست از هر کسی – تحقق یافتن اخالص در اندیشه

کفایت پذیرش عقلی یک سخن درست از هر کسی – اصالت دادن به شیوة انجام کار

هدف خداي حکیم از نگهبانی آسمان ها و زمین جلوگیري از کدام حادثه است و در صورت چشم گشودن انسان به روي دالیل روشن  84
فروفرستاده شده از جانب خدا، کدام نتیجه عاید انسان می گردد؟

 «أن َتزوال» - «َفَعلیها»  «لَِئن زالَتا» - «َفَعَلیها»  «أن َتزوال» - «َفِلَنفِسِه»  «لَِئن زالَتا» - «َفِلَنفِسِه» 

احاطه و دسترسی ذهنی انسان به کدام حیطه مقدور بوده و ملزوم آن کدام است؟  85

صفات نامحدود خداوند - ناتوانی ادراکی بشر چگونگی امور نامحدود - محدود کردن چیستی آن ها

شناخت کهکشان هاي دور - شناسایی ذات آن ها تفکر در امور محدود - شناخت هرچیزي

پیام کدام آیات به ترتیب، شامل معانی «هستی بخشی انحصاري خدا» و «ادارة جهان توسط خدا» می باشد؟  86

ا»   «اهللا نور الّسماوات و االرض» - «کّل یوم هو فی شأن»  «اهللا نور الّسماوات و االرض» - «ال یملکون النفسهم نفعًا و ال ضرًّ

ا»   «قل الّلهم مالک الملک» - «کّل یوم هو فی شأن»  «قل الّلهم مالک الملک» - «ال یملکون النفسهم نفعًا و ال ضرًّ

ویژگی  ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با ارادة خداوند چه رابطه اي دارد؟  87

کار هایش را با خواست و ارادة خود انجام می دهد - در طول ارادة الهی است و تحت اختیار انسان است.

بر مبناي تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - در طول ارادة الهی است و تحت اختیار انسان است.

بر مبناي تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.

کار هایش را با خواست و ارادة خود انجام می دهد - توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.

چرا ذهن انسان گنجایش درك موضوعات نامحدود را ندارد و این که خداوند حقیقتی نامحدود دارد، چه نتیجه اي را به دنبال خواهد داشت؟  88

شناخت هر چیزي مستلزم احاطه و دسترسی به آن است – ذهن انسان محیط حقیقت خدا می شود.

احاطه و دسترسی به هر چیزي، مستلزم شناخت آن است – ذهن انسان محیط حقیقت خدا می شود.

احاطه و دسترسی به هر چیزي، مستلزم شناخت آن است – حقیقت خدا محاط ذهن انسان نمی شود.

شناخت هر چیزي، مستلزم احاطه و دسترسی به آن است – حقیقت خدا محاط ذهن انسان نمی شود.
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چرا ذهن انسان گنجایش درك موضوعات نامحدود را ندارد و این که خداوند حقیقتی نامحدود دارد، چه نتیجه اي را به دنبال خواهد داشت؟  
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مطابق کالم امام علی (ع)، پناه بردن از قضا به قدر الهی در تباین با کدام موضوع است و بیانگر چیست؟  89

حرکت و تغییر مکان براساس دستور عقل بی فایده است. - فروریختن دیوار کج تقدیر الهی است.

حرکت و تغییر مکان براساس دستور عقل بی فایده است. - قضا متناسب با تقدیر خاص آن است.

اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك انسان نیست، بلکه عامل آن است. - فروریختن دیوار کج تقدیر الهی است.

اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك انسان نیست، بلکه عامل آن است. - قضا متناسب با تقدیر خاص آن است.

پیروان جریان غیرعقالنی تکفیري چه کسانی را کافر می شمارند و این تفکر از کجا سرچشمه می گیرد؟  90

هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد - شرك دانستن توسل به پیامبران و معصومین

هر مسلمانی که عملکردي مانند آن ها ندارد - شرك دانستن توسل به پیامبران و معصومین

هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد - تفکر غلط دربارة شرك و توحید

هر مسلمانی که عملکردي مانند آن ها ندارد - تفکر غلط دربارة شرك و توحید

91  He always makes too much noise at the class. Finally, he .................. to leave the class.

was asking was asked asked is asking

92  A: Who .................. the telephone?
B: I think it .................. by Graham Bell.

invented - was invented invented - invented

was invented - invented was invented - was invented

93  Let’s find a place .................. we can sit down and have coffee.

which where that what

94  The workers .................. the road are Afghan.

who repairs what repair who are repairing whom they are repairing

95  They went up to the top of the mountain ................. the amazing view which they had been told
about.

saw which saw and saw if would see

96  Hatha yoga concentrates on the physical stage and is practiced largely as an  ..................  to
relaxation.

aim entry aid entrance

97  A .................. of factors may be responsible for the increase in cancer.

compound component combination biography

98  The new high-quality models of sunglasses are going to .................. in our factory next year.

be produced be producing produced produce

99  The government .................. stressed its support for parental choice in the selection of a child's
school.

accidentally calmly repeatedly terribly

100  Check that any medicine you are taking ----------- no risk for your developing baby.

builds identifies generates carries

101  Today at the gym, I lifted weights, .................. I ran on the treadmill.

because and or so
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99  The government .................. stressed its support for parental choice in the selection of a child's99  The government .................. stressed its support for parental choice in the selection of a child's99  The government .................. stressed its support for parental choice in the selection of a child's
school.

accidentally

100  Check that any medicine you are taking ----------- no risk for your developing baby.100  Check that any medicine you are taking ----------- no risk for your developing baby.100  Check that any medicine you are taking ----------- no risk for your developing baby.100  Check that any medicine you are taking ----------- no risk for your developing baby.

builds

101  Today at the gym, I lifted weights, .................. I ran on the treadmill.101  Today at the gym, I lifted weights, .................. I ran on the treadmill.101  Today at the gym, I lifted weights, .................. I ran on the treadmill.101  Today at the gym, I lifted weights, .................. I ran on the treadmill.

because
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102  There is neither electricity nor gas on the island, .................. ?

isn't there isn't it is there there isn't 

103  Fortunately, the children .................. in the school yard when a big earthquake shook and
destroyed the building.

playing were playing are playing played

104  The department needs three more computers in order to work most .................. .

increasingly gradually accidentally effectively

105  The following programme .................. scenes that may be disturbing to some viewers.

contains converts achieves holds

106  We do not always remember that it is a great  ..................  when everyone in our family feels all
right. We should appreciate this.

amazement  identity  heritage  blessing 

107  A: Dr. Gharib was a dedicated physician who was very friendly and helpful to poor families.
B:  .................. ! I didn't know such a great man.

It's a pity Well done I hope not Not surprisingly

108  Three years ago, they began their life with great love, but now unfortunately they want to get a
divorce, because they  ..................  agree on what to do.

usually rarely shortly sadly 

109  Be careful with the kind of the job you are going to get involved in. The only thing that is very
important is your  ..................  which may begin to fail under the heavy pressures of the job.

patience power health action

110  The broken - hearted father was sad to learn that the airbag had failed to ..................   his
daughter during the car crash.

report protect cause take

111  If we don't teach our children these values, how can we honestly expect them to become
valuable and  .................. members of society?

careful respectful respectable caring

112  When I arrived home, I saw that the table and the chairs were not in their own places. The
furniture  .................. away because mother had decided to get rid of it.

have taken was being taken were taken took

113  He said women have an easier life than men, did he? I'd like to see him ……………… children and
go to work at the same time

look up keep on bring up stand for

114  My sister ……………… better on the test if the teacher explained the grammar once more.

could score will score scored should score
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furniture  .................. away because mother had decided to get rid of it.

have taken

113  He said women have an easier life than men, did he? I'd like to see him ……………… children and113  He said women have an easier life than men, did he? I'd like to see him ……………… children and113  He said women have an easier life than men, did he? I'd like to see him ……………… children and
go to work at the same time

look up

114  My sister ……………… better on the test if the teacher explained the grammar once more.114  My sister ……………… better on the test if the teacher explained the grammar once more.114  My sister ……………… better on the test if the teacher explained the grammar once more.114  My sister ……………… better on the test if the teacher explained the grammar once more.

could score
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115  The cold weather and heavy wind have made it necessary for farmers to protect their ………………
.

sections crops organs destinations

116  They've updated a lot of  ..................  in the most recent edition of the dictionary.

practices learners entries symbols

117  I think I’d like to stay at home ..................  go out.

along with rather than on the other hand because

118  
My father wanted to watch a soccer match on television .................. my mother was already watching
another program.

but so or and

119  A: Can you provide me with some helpful tips on how to use a dictionary effectively?
B: Sure. First, .................. .

you should identify your language needs try to find a free dictionary for PCs

circle the dictionary entries expand your vocabulary through definitions

120  A: She said that she can't attend the meeting today.
B: .................. .
A: Her close friend passed away this morning.

How touching this is! What's wrong with her? How does she look like? You're welcome!
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در صورت سؤال و گزینه ي  به کشش و جذبه ي معشوق اشاره دارد که سبب ناله ي عاشق است.  1
متوسط

گوش مجازاً  یعنی شنونده، زبان مجازًا یعنی گوینده و صدا مجازًا یعنی سخن و گفتار.  2
متوسط

شاعر در بیت سوال و گزینۀ  از گذر عمر هیچ ترس و واهمه اي ندارد.  3
متوسط

گویی که باد صبا به گل و سبزه لباس پوشانده  4
سخت

عذر و پوزش بارگاه خدا آوردن براي پذیرش توبه   5
متوسط

در بیت صورت سؤال و سه گزینۀ دیگر دربارة بی خبري و مستی همگان صحبت شده است.  6
متوسط

7  قربت  غربت
متوسط

» تأکید بر این دارند که خداوند قابل توصیف نیست. بیت سؤال و گزینۀ «  8
سخت

بررسی گزینه ها:  9

»: واژه هاي «داد و دادن» جناس ناقص دارند. گزینۀ «
واژه هاي « تو و تو» تکرار دارند.

جناس تام ندارد.

»: واژه هاي «نیست و نیست» جناس تام دارد (نیست اّول: فعل اسنادي و نیست دوم: در معناي ندارد). گزینۀ «
واژه هاي «ما و ما» تکرار دارند.

واژه هاي «هر و در» جناس ناقص دارند.

»: واژه هاي «در و در» تکرار دارند. واژه هاي «در و هر» جناس ناقص دارند. جناس تام ندارد. گزینۀ «

»: واژه هاي «بد و بد» تکرار دارند. گزینۀ «
جناس تام و ناقص ندارد.

سخت
در گزینۀ  «داشتن موافق» براي انصاف و عدل: تشخیص  10

متوسط
در گزینۀ  عبارت کامل اینگونه بوده است:  11

اي هم وطنان!  فکري در راه آزادي خویش بنمایید که هر کس  نکند،  مثل من است.

سخت
- چشمۀ بقا - مانند خضِر راه شوم  - غبار مانند توتیا  - غباِر فنا  - غباِر فقر  در این بیت  تشبیه وجود دارد:   12

* هرگاه واژه اي با «واو» عطف به یک ترکیب عطف داده شود، واژة بعد از «واو» عطف معطوف است و ترکیبی تکراري مانند ترکیب پیش از «واو» عطف می سازد مانند: «غباِر فقر و فنا» در حقیقت دو

- غباِر فنا - غباِر فقر  ترکیب اضافی است: 

- خانۀ تاریک (دو ترکیب وصفی است) - خانۀ سرد  مثال دیگر: «خانۀ سرد و تاریک»: 
همچنین اگر واژه اي که با واو عطف به واژة پیش از خود عطف داده شده است، به واژة بعد از خود اضافه بشود، واژة پیش از «واو» عطف که معطوٌف علیه است، ترکیبی تکراري مانند ترکیب بعد از

واو عطف می سازد. مانند:

- شکوفۀ شادي - گل شادي  «گل و شکوفۀ شادي» در حقیقت دو ترکیب اضافی است: 

- مداد او - کیِف او  مثال دیگر: کیف و مداد او: 

- اجاق خاموش (دو ترکیب وصفی است) - خانۀ خاموش  مثال دیگر: خانه و اجاق خاموش: 
سخت

در این گزینه، «کار دستی کسی دادن»: کنایه از براي کسی مشکل ایجاد کردن است.  13
متوسط

در این ابیات، آرایۀ تضمینی وجود ندارد؛ زیرا از عین آیه، حدیث یا بیت و سخن شاعر یا نویسنده اي دیگر استفاده نکرده است.  14
آرایه هاي ابیات عبارتند از:
تشبیه: آن مشت تو هستی

تکرار: اي، مشت
تشخیص: آمدن «اي» براي دماوند، جور گردون، خاموشی زمین، مشت زدن و خشم زمین.

ُحسن تعلیل: شاعر، علّت به وجود آمدن دماوند را مشتی می داند که زمین از روي خشم و اعتراض به سوي آسمان ظالم پرتاب کرده است.
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در این ابیات، آرایۀ تضمینی وجود ندارد؛ زیرا از عین آیه، حدیث یا بیت و سخن شاعر یا نویسنده اي دیگر استفاده نکرده است.
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استعاره: «دیو سپید و گنبد گیتی» هر دو استعاره از دماوند است. تمام تشخیص ها هم استعاره هستند.
تناسب: بین واژه هاي «زمین و فلک»، «مشت و نواختن»

کنایه: پاي در بند بودن: کنایه از اسیر و گرفتار بودن
سخت

مفهوم این بیت چنین است که اصل (مادر) به سوي جزء (فرزند) باز می گردد (اصل ها در پی فرع ها هستند).  15
سایر گزینه ها به این مفهوم اشاره دارند که «هر جزئی به اصل خویش باز می گردد».

متوسط
» (آتش) همان عشق است که بدون آن، انسان این بیت به مفهوم «تالش و حرکت براي زنده بودن» اشاره می کند. امّا بیت صورت سؤال و سایر ابیات در گزینۀ «  16

سرد و بی روح است.
متوسط

بررسی سایر گزینه ها:  17

: کهر:  اسب یا استري که به رنگ سرخ تیره است. گزینۀ 

: سمند: اسب تندرو گزینۀ 

: باره: مطلق اسب را گویند. گزینۀ 
متوسط

) شدن در معناي رفتن به کار رفته است. (پی شیر شدیم: پی شیر رفتیم)  18
ابیات «الف» و «د» داراي جهش ضمیر یا جابجایی ضمیر پیوسته اند.

متوسط
مفهوم بیت سؤال این است که براي رسیدن به مقام عشق باید همه چیز خود را فدا کنی و این پاك بازي مقدمۀ رسیدن به عشق است در گزینۀ  هم مفهوم این  19

است که در همان آغاز راه عشق باید همه چیز را فدا کرد. پس با بیت سؤال قرابت معنایی دارد.
سخت

گزینۀ  اسلوب معادله دارد.  20
متوسط

گزینۀ   «را» فّک اضافه  گلویی دل را خواهد فشرد.  21

گزینه هاي  و  و   «را» به معنی «براي» است.
سخت

» مفهوم: وصف ناپذیري » مشترك و به مفهوم: ناتوانی انسان در درك وصف ذات باري تعالی است. اما در گزینۀ « » و « » و « مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي «  22
عشق را بیان کرده که با هیچ بیتی مشترك نیست.

سخت
«مژه مانند خنجر» تشبیه / «َسر»  مجازًا فکر و اندیشه / «مست و دست» و «در و سر»  جناِس ناهمسان / «تُرك»  استعاره از «رخ زیبا» و «فتنه»   23

استعاره از «ترك مست».
سخت

» شاعر معتقد است روزي، مقدر شده و به تالش بستگی ندارد. همۀ گزینه هاي شرط اصلی دریافت روزي را سعی و تالش می داند اما در گزینۀ «  24
سخت

) بعد از «خموش»، فعل «باش» به قرینۀ معنوي حذف شده است. در گزینۀ (  25
تشریح گزینه هاي دیگر:

): مصرع دوم کًال بدل است براي «مردان راه» و حذف به حساب نمی آید. گزینۀ (

): حذف فعل صورت نگرفته است. گزینۀ (

): حذف فعل صورت نگرفته است. گزینۀ (
سخت

) هرکسی الیق شنیدن سخن من نیست. گزینۀ   26
مفهوم مشترك سایر ابیات و بیت صورت سؤال: هرکسی توان درك اسرار عشق را ندارد.

سخت
) قید می باشد اما قسمت هاي مشخص شده در سایر گزینه ها مفعول می باشند. «صد گام» در گزینۀ (  27

 چون شاهد آرزو    را ننمود (رخش را نشان نداد)

متوسط
اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین (فرمایی) من دعاگویت هستم. «فرمایی» دوم به قرینۀ لفظی حذف شده است.  28

سخت
«وابستۀ وابسته» ندارد.  29

واژه هاي «سرد»، «غم» و «درد» وابستۀ پسین هستند.
بررسی سایر گزینه ها:
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4
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2
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2341

2

4

1

2

3

1

2

را رد نمودند1 حرباز ھم ھفتاد
مفعول

خیبرگشا را برافراخت3 دست
مفعول

پس

رخ4
مفعول

15

سال اول دوازدهم
ی نظام جدبد نیم

عموم
مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

www.alirezaafshar.org



ـَ ت (وابستۀ وابسته: مضاف الیِه مضاف الیه)  »: آیینۀ نگاهت: آیینه (هسته)، نگاه (وابستۀ هسته: مضاف الیه) ـ گزینۀ «

»: یک (صفت شمارشی: وابسته)، کربال (ممیز: وابستۀ وابسته)، شکوه (هسته)  گزینۀ «

»: یک (صفت شمارشی: وابسته)، چمن (ممیز: وابستۀ وابسته) داغ (هسته)  گزینۀ «
سخت

» هم صائب می گوید: انسان هاي صافی ضمیر و پاك دل به علم رسمی مفهوم عبارت صورت سؤال این است که «علم و درس احساس را از بین می برند»؛ در گزینۀ «  30
نیاز ندارند و آینۀ دل خودشان را با علم مغشوش نمی کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: جان بازي و ترك تعلقات دنیا نشان کمال عشق است؛ در مصراع دوم َعَلم به معنی پرچم است: از جان برخاستن، پرچم لشکر عشق است. گزینۀ «

. »: تسلیم شدن و فروتنی سبب بلند مرتبگی است؛ در این گزینه هم «َعَلم» وجود دارد نه علم: پرچم فتح از سپرانداختن بلند است  گزینۀ «

»: ناتوانی عقل در برابر عشق. گزینۀ «
متوسط

«ال» در این عبارت «نفی» است     آیا نمی دانی؟  31
متوسط

«جاهزة » حال مفرد و منصوب است.  32
بررسی موارد در سایر گزینهها

»: «مواصلۀ » مفعول مطلق نوعی و «صعبۀ » صفت آن است. گزینه ي «

»: «أبدًا» مفعولٌ فیه است. گزینه ي «

»: «ُمّدة» مفعولٌ فیه و «طویلًۀ» صفت آن است. گزینه ي «
متوسط

«فرحین» حال براي «شباب» است.  33

: «زوجین» مفعول به براي «َجَعَل» است. گزینۀ 

: «الخائفین» مضاف إلیه گزینۀ 

: «دؤوبین» خبر کان است. گزینۀ 
متوسط

ترجمۀ عبارت: «آنها خود پچ پچ می کنند تا دیگران نفهمند از چه حرف می زنند؛ در صورتی که نمی دانند این کارشان خوب نیست.»  34

: هر کس پچ پچ کند حق دارد؛ زیرا نمی خواهد کسی بفهمد او چه می گوید. گزینۀ 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: برخی از مردم عادت زشتی دارند و آن پچ پچ کردن است. گزینۀ 

: هر کس دیگران را نادیده بگیرد با دیگري پچ پچ می کند. گزینۀ 

: پچ پچ کردن در جایی که دیگران هستند؛ نشانۀ بی ادبی است. گزینۀ 
سخت

ترجمۀ عبارت ها: مرد: آیا می توانم کمکت بکنم؟  35
گردشگر: بله، به من بگو بیشترین جاهاي گردشی کجا واقع شده اند و با چه چیزي می توانم آنجا بروم؟

ترجمۀ گزینۀ درست: در اصفهان - با هواپیما
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: در شمال ایران / بله می توانی بروي گزینۀ 

:  در اصفهان / هر وقت که دوست داري گزینۀ 

: بله در شمال واقع شده است / به آسانی گزینۀ 
سخت

ترجمۀ گزینۀ درست: ماهی تیالپیا از عجیب ترین ماهی هاست که از بچه هایش دفاع می کند در حالی که با آن ها حرکت می کند. « ُتداِفُع» و « و هی تسیر» حال جمله  36
هستند.

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: انسان ضعیف خلق شده است. / ضعیفًا حال مفرد است. گزینۀ 

: آمبوالنس با عجله به سمت محل تصادف به حرکت در آمد. / ُمسِرعًۀ حال مفرد است. گزینۀ 

: رزمندگان با توکل بر خداوند به سمت جبهه هاي جنگ روانه شدند / متوکلین حال مفرد است. گزینۀ 
سخت

در صورت سؤال آمده است که: عبارتی را مشخص کن که مفعولٌ به را توصیف می کند؛ یعنی این که در کدام گزینه، صاحب حال (ذوالحال)، در نقش مفعولٌ به قرار  37
دارد؟ در این گزینه، کلمه ي «تلمیذاِت» که صاحب حال براي «مستمعاٍت» است، در نقش مفعولٌ به اول براي فعل متعّدي دو مفعولی «تُعلُِّم» به کار رفته است. توجه شود که بعضی از افعال، دو مفعول

دارد.
بررسی موارد در سایر گزینه ها

»: «الخنساء» صاحب حال است که در نقش فاعل جمله به کار رفته است.  گزینۀ «

»: «أکباُد» صاحب حال است که در نقش خبر براي مبتداي جمله (أوالُد) به کار رفته است.  گزینۀ «

»: «اإلنساُن» صاحب حال است که در نقش نایب فاعل براي فعل ماضی مجهول «ُخِلَق» به کار رفته است.  گزینۀ «
متوسط
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 به را توصیف می کند؛ یعنی این که در کدام گزینه، صاحب حال (ذوالحال)، در نقش مفعولٌ به قرار
» به کار رفته است. توجه شود که بعضی از افعال، دو مفعول
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الدنیا: مضاف الیه است و خبر کأّن، «الّتی» می باشد.  38
سخت

«ِانَّ» جملۀ بعد از خود را تأکید می کند.  39
دقت کنید که «ِانَّ» در ابتداي جمله آمده و پس از آن اسم می آید.

تشریح سایر گزینه ها:

: «أنَّ» در وسط جمله براي پیوند میان دو جمله می آید. گزینۀ 

: «أْن» (از حروف ناصبه) به معناي «که» قبل از فعل می آید. گزینۀ 

: «کأنَّ» به معناي «گویی» قبل از اسم می آید. گزینۀ 
متوسط

«إنَّ»: همانا، قطعًا، بی گمان، بی شک / «لَُذو َفْضٍل»: داراي بخشش است / «َعَلی النَّاِس»: بر مردم / «َولَِکنَّ»: ولی، امّا / «أکَثَر النّاِس»: بیش تر مردم / «ال َیْشُکُروَن»:  40
سپاسگزاري نمی کنند.

متوسط
«لکنَّ» از حروف مشبّهۀ بالفعل به معناي «ولی، اما» براي کامل کردن پیام و بر طرف کردن ابهام از جملۀ ما قبل است.  41

متوسط
در این سوال حال می خواهد که صاحب حال فاعل باشد.  42

- (ابن) مفعول و صاحب حال است. اما در گزینۀ  (هؤال) صاحب حال و فاعل است و حال آن - (الحجارة) مفعول به و صاحب حال است و در گزینۀ  صاحب حال (اخ) و در گزینۀ  در گزینۀ 
(َمسروریَن) است. 

متوسط
تشریح گزینه هاي دیگر:  43

»: «مرفوع باأللف» نادرست است. گزینۀ «

»: «باب استفعال» نادرست است. گزینۀ «

»: «مجرد ثالثی» نادرست است. گزینۀ «
سخت

تّرجمه: «انسان عاقل نباید به چیزي که به سرعت از بین می رود، افتخار کند!» «ال» ناهیه است. (ال َیفَتِخْر)  44
سخت

در این گزینه «ال» از نوع نفی جنس و به معناي «هیچ» است.  45
تشریح سایر گزینه ها:

در سایر گزینه ها به ترتیب ال از نوع «نفی»، «عطف» (به معناي نه) و «نهی» است.
متوسط

«ُمتکلِّمًا» اسم فاعل است و وزن مناسبی براي حال دارد؛ سایر گزینه ها از نظر وزن مناسب حال نیستند و از نظر معنی هم نمی توانند به عنوان قید حالت به کار  46
بروند. (ترجمه: شروع به مطالعۀ کتاب جدیدم کردم در حالی که از اسرار حیوانات سخن می گفت!)

نکتۀ مهم درسی

» مصدر هستند؛ مصدرها هیچ گاه نمی توانند حال واقع شوند. گزینه هاي « و 
سخت

»، شاعر از معشوق خود، پیش از مرگش درخواست مالقات می کند. مفهوم آیۀ شریفه این است که هرکسی می میرد، در حالی که در بیت گزینۀ «  47
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «مرگ در قفا» بدین مفهوم است که مرگ سراغ هرکسی می رود. گزینۀ «

»: عبارت «صبح اجل نزدیک است»، اشاره به فرا رسدین مرگ می کند. گزینۀ «

»: مصراع اول این بیت داللت بر مردن است. گزینۀ «
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:  48

»: «فعل ماٍض» نادرست است؛ زیرا فعل أمر است. گزینۀ «

»: «مرفوع بالضّمۀ» نادرست است. گزینۀ «

»: «مجّرد ثالثی» نادرست است. گزینۀ «
سخت

در این گزینه، حال به صورت جملۀ اسمیه ( َو هو َمسروٌر) آمده  است (مهندس جوان در حالی که خوشحال است، در کارخانه کار می کند!).  49
در سایر گزینه ها حال به  کار نرفته است.

متوسط
«کاَن األوالُد َفِرحیَن»: فرزندان شاد بودند (دقت کتید «فرحیَن» حال نیست) / «ألنَّهم»: زیرا (آنان) / «کانوا یُساِفروَن»:( فعل ماضی استمراري) سفر می کردند /  50

«َمدینتِهم»: شهر خویش / «مشتاقیَن»: (حال) با اشتیاق، مشتاقانه / «زیاَرِة»: دیدار / «أصِدقاِئهم الُقَدماِء»: دوستان قدیمی خویش («القدماء» جمع مکّسر «الَقدیم» است.)
سخت

«َقد َیقوُل»: گاهی می گویند (در این جا) / «الُجّهال»: افراد نادان («الُجّهال» جمع مکّسر «الجاِهل» است.) / «لیَتنا»: کاش ما / «ُخِلقنا»: (فعل ماضی مجهول) آفریده شده  51
بودیم / «الِفّضۀ»: نقره / «الذَّهب»: طال

متوسط
.« «کاَن» در برخی موارد به معنی مانند و مثل است که مشابهت و تشبیه را می رساند. مانند گزینۀ «  52

متوسط
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) آمده  است (مهندس جوان در حالی که خوشحال است، در کارخانه کار می کند!).

َساِفروَنساِفروَن»:( فعل ماضی استمراري) سفر می کردند / ساِفرونُساِفرون» حال نیست) / «ألنَّهم»: زیرا (آنان) / «کانوا یساِفرونُساِفرونُ» حال نیست) / «ألنَّهم»: زیرا (آنان) / «کانوا یُساِفرون» حال نیست) / «ألنَّهم»: زیرا (آنان) / «کانوا یساِفرون» حال نیست) / «ألنَّهم»: زیرا (آنان) / «کانوا ی
دیم» است.)ر «القدیم» است.)ر «الَقدیم» است.) ّماِء»: دوستان قدیمی خویش («القدماء» جمع مکّسر «القماِء»: دوستان قدیمی خویش («القدماء» جمع مکسر «القماِء»: دوستان قدیمی خویش («القدماء» جمع مکّس

ِلقنا»: (فعل ماضی مجهول) آفریده شدهنا»: کاش ما / «خِلقنا»: (فعل ماضی مجهول) آفریده شدهنا»: کاش ما / «ُخِلقنا»: (فعل ماضی مجهول) آفریده شده
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واژة «الحکمۀ» به معناي «علم و دانش» و «الموعظۀ الحسنۀ» به معناي «اندرز نیکو» است، همچنین فعل هاي «اُدُع: فرابخوان» و «جاِدْل: گفت و گو ُکن» امر مفرد مذکر  53
مخاطب (دوم شخص مفرد) هستند و نباید به صورت جمع ترجمه شوند، همچنین ضمیر «ك: تو» نیز ضمیر دوم شخص مفرد است و نباید به صورت جمع (ـتان) ترجمه شود.

سخت
«َمَرحًا» حال است، پس عبارت «همچون مغروران» در ترجمه اش نامناسب است.  54

متوسط
) / «فی قراءة ال تدبّر ) / «فی دیانۀ ال تفکَُّر فیها»: در دینداري که هیچ تفّکري در آن نیست (رد گزینه هاي  و  «ال خیَر» هیچ خیري نیست (رد گزینه هاي  و   55

فیها»: در قرائتی که هیچ تدبّري در آن نباشد.
نکتۀ مهم درسی: 

در ترجمۀ «ال» نفی جنس، از ساختار «هیچ ... نیست» استفاده می شود.
متوسط

ترجمۀ عبارت صورت سؤال: «پس او را در آتش انداختند، پس خداوند او را از آتش نجات داد!»: این عبارت نشان از این دارد که معبود، در سخت ترین شرایط  56

» اصًال این مفهوم را ندارد. هم بنده و عبد خویش را نجات می دهد. تنها بیت گزینۀ «
سخت

) / «صفًّا»: ، بیشتر اضافی است) / «الّذین یُقاتلون»: کسانی که پیکار می کنند / «فی سبیله»: در راه او (رد گزینۀ  «إنَّ»: همانا، قطعًا / «یُحّب»: دوست دارد (رد گزینۀ   57
صف در صف، صف کشیده / «کأنَّهم بُنیان َمرصوص»: گویی آنان ساختمانی (بنایی) استوار هستند (رد سایر گزینه ها!)

متوسط
«َینبعث»: فرستاده می شود فعل مضارع ناگذر (الزم) است و به مفعول نیاز ندارد. / «ضوء»: فاعل  58

توجه: اگر فعلی از باب انفعال باشد، هرگز مفعول نمی گیرد.
تشریح سایر گزینه ها:

»: فعل «یأمر: امر می کند» نیاز به مفعول دارد؛ «اآلخریَن»: مفعول گزینۀ «

»: فعل «یُحّذر: هشدار می دهد» نیاز به مفعول دارد؛ «الحیوانات»: مفعول  گزینۀ «

»: فعل «تحفظ: حفظ می کند» نیاز به مفعول دارد؛ «اإلنسان»: مفعول  گزینۀ «
سخت

59  تشریح سایر گزینه ها:

»: «مبنی» نادرست است. (معرب است.) گزینۀ «

»: «فعل ماض- للغائبین» نادرست است. (با توجه به این که حرف اصلی دوم آن، کسره دارد، فعل امر است.) گزینۀ «

»: «مجرد ثالثی» نادرست است. (مزید ثالثی از باب افعال است.) گزینۀ «
سخت

» این طور نیست و با حذف آن، جمله ناقص حال، کلمه اي است که می تواند از جمله حذف شود، بدون این که ساختار جمله را ناقص و ناتمام کند، «فائزاً» در گزینۀ «  60
می شود؛ پس نمی تواند حال باشد. (ترجمۀ عبارت: تیم محبوب خود را تشویق کردیم، پس برنده شد!)

تشریح گزینه هاي دیگر
در سایر گزینه ها، به ترتیب: «متواضعۀ، و هم شاکرون، خائفیَن» نقش حال را دارند.

سخت
«منظور از هدایت و پشتیبانی همان حرکت به سوي هدف است که از صفت حکمت خدا نشأت می گیرد و چون شناخت ذات خدا ممکن نیست، قرآن ما را به  61

شناخت اوصاف و افعال الهی تشویق کرده است.»
متوسط

«قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر (نسبت به شناخت فطري و موخر نسبت به آن) دربارة خداوند فرا می خواند و راه هاي گوناگونی براي درك وجود او و نیز  62
شناخت صفات و افعال (به واسطه یک شناخت اکتسابی) او به ما نشان می دهد. یکی از این راه ها تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق است.»

حواستان باشد که شناخت فطري همان طور که گفته شده یک شناخت اولی و از جنس درك کلی از حضور خدا در عالم است؛ یعنی براي شناخت صفات تالش مضاعفی می طلبد.
سخت

ما انسان ها بنا به شناخت فطري خود، می توانیم حضور خدا را در جهان درك کنیم اما وقتی پاي راه هاي گوناگون شناخت خدا به میان می آید، مقصود همان شناخت  63
اکتسابی است که نمونۀ آن تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق می باشد.

شناخت فطري:یعنی هرکدام از ما براساس فطرت خویش خدارامی یابیم وحضورش را درك میکنیم.
شناخت اکتسابی :یعنی قرآن کریم مارا به کسب معرفت برتر در باره ي خداوند فرامی خواند یکی از این راه هاتفکر در باره نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به آفریننده وخالق است.

متوسط
«مقدمۀ دوم: پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، ضرورتًا براي موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده اي هستند که خودش پدیده  نباشد و وجودش از خودش  64

باشد؛ همان طور که چیزهایی که شیرین نیستند، براي شیرین شدن نیازمند به چیزي هستند که خودش شیرین باشد.»
سخت

دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد. (رد گزینه هاي  و  و   65

(
سخت

ماَواِت َواألرِض اهللاُّ ُقْل طبق آیه خداوند ابتدا از ربوبیت آسمان و زمین سؤال می پرسد و سپس به سراغ عبارتی که در سؤال مطرح شده است می رود.  «ُقْل َمْن َربُّ السَّ  66
أَفاتََّخْذُتْم ِمن ُدونِه أْولیاَء» 

متوسط
فرمان خدا به معناي تصرف خدا در عالم است، پس اگر خدا پیامبر (ص) را واسطۀ  ارسال فرمان خویش قرار دهد، عمًال ایشان را مجرا و مسیر والیت خویش قرار  67

داده است و  این به معناي واگذاري نمی باشد.
متوسط
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دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد. (رد گزینه هاي  و  و 

ل قل ُقْل َاِت َواِت َواألرِض اهللاُّ َماَوماَو ماو السماو السَّ َّ السَّ ن من َمْن َربُّ ل«قل«ُقْل طبق آیه خداوند ابتدا از ربوبیت آسمان و زمین سؤال می پرسد و سپس به سراغ عبارتی که در سؤال مطرح شده است می رود.  

فرمان خدا به معناي تصرف خدا در عالم است، پس اگر خدا پیامبر (ص) را واسطۀ  ارسال فرمان خویش قرار دهد، عمًال ایشان را مجرا و مسیر والیت خویش قرار

دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد. (رد گزینه هاي  و  و 2دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد. (رد گزینه هاي  و  و دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد. (رد گزینه هاي  و  و 1دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد. (رد گزینه هاي  و  و 
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اکنون اگر ما از رسول خدا چیزي در خواست کنیم، در خواست از جسم ایشان نیست، بلکهه از حقیقت روحانی و معنوي ایشان است. (این درخواست با توجه به  68
اینکه  ایشان را واسطه قرار می دهیم شرك نیست.)

متوسط
در تست هاي دینی کلماتی مثل علت، زیربنا، ریشه، مولد و... به جاي هم به کار می روند و در این تست هم مقصود از «سعادت بشر در کسب ثروت است»، همان  69

علت است که معلول آن «صرف زندگی در کسب ثروت» می باشد.
متوسط

دقت کنید که طبق این آیه داریم:  70

توحید نظري / ان اهللا ربّی و ربّکم (ربوبیت)  توحید عملی / َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم (صراط مستقیم) 
به جاي کلمۀ ایمان باید از کلمۀ عمل استفاده شود چرا که ایمان همان اعتقاد به ربوبیت است نه میوة آن.

متوسط
براي یک انسان موّحد جهان معناي خاص خود را دارد. از نظر او هیچ حادثه اي در عالم بی حکمت نیست، گرچه حکمت آن را نداند. از همین رو موّحد واقعی  71

همواره انسانی امیدوار است. (معلول توحید عملی)
متوسط

دقت کنید که حکمت از میوه هاي درخت اخالص (معلول اخالص) است  /  انسان حکیم، به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که می تواند در شرایط سخت و  72
پیچیده، حق را از باطل تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود. 

متوسط
ٍم ِلْلَعِبیِد»به چشم می خورد که می فرماید:( این به خاطر کردار شماست و نیز خداوند َ َلْیَس ِبَظالَّ َمْت َأْیِدیُکْم َوَأنَّ اهللاَّ در ادامۀ عبارت قرآنی سوال، جملۀ  «َذِلَک ِبَما َقدَّ  73

هرگز به بندگانش ستم نمی کند.)
سخت

انسان خداشناس می داند که فقط با زندگی در یک جهان قانونمند، که پشتوانۀ آن علم و قدرت خداست، وي امکان حرکت و فعالیت دارد، زیرا با زندگی در چنین  74
جهانی است که او می تواند قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت را بشناسد و براي رفع نیازهاي خود از آنها استفاده کند و به هدف هاي خود برسد. به عبارت دیگر، او در جهانی زندگی می کند که

قدر و قضاي الهی بر آن حاکم است.
سخت

این رابطه یعنی تنها می توان والیت (حق تصرف و فرمان روایی) خدایی را پذیرفت که مالکیت نیز از آن او باشد. (پس حق تصرف براي خدایانی که مالکیت خویش  75
هم ندارند باطل است.)

سخت
آیۀ  «یا ایها الناس»  و آیۀ  «یسأله من فی السموات و االرض» هر دو بیانگر نیازمندي دائمی موجودات به خدا را بیان می کند.  76

سخت
شناخت اولی: براساس فطرت خویش خدا را می یابیم و حضورش را درك می کنیم با وجود این شناخت اولی قرآن کریم ما را به معرفت برتر و عمیق درباره  77

خداوند فرامی خواند و راه هاي گوناگونی را براي درك وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد.
سخت

در حقیقت ذهن ما توان و گنجایش مهم چیستی و ذات موضوعاتی که محدود باشد را دارد.  78
انسان هاي آگاه (دانایان) دائمًا سایۀ لطف و رحمکت خدا را احساس می کنند.

متوسط
کلمۀ «غنی» در  «اهللا هو الغنی الحمید» به معناي «بی نیاز» است. خداوند بی نیاز است این بی نیازي خداوند باعث می شود که وابسته به چیزي نباشد و کسی نتواند  79

وجود او را بگیرد و نابودش کند.
سخت

صفحۀ  - همچنین اگر بگوییم هر یک از خدایان کماالتی دارد که دیگري آن کماالت را ندارند چنین خدایان ناقصی خود نیازمند هستند این موضوع استدالل  80
عقلی براي اثبات توحید در خالقیت است.

متوسط
ریشۀ بت پرستی و شرك جدید ان است که برخی از انسان ها در عین قبول داشتن خداوند دین و دستورات دینی را در متن زندگی خود وارد نمی کنند و بر عکس  81

تمایالت دنیوي و نفسانی خود را اصل قرار می دهند.
سخت

این که گفته می شود «توجه مخلوقات خواسته یا ناخواسته به سوي خداست»، در صورتی درست است که خداوند را بی نیاز و غنی بدانیم که از هر جهت کامل و  82
بی نیاز باشد و شایستگی بر طرف کردن نیاز مخلوقات را داشته باشد لذا معناي «صمد» در آیۀ «اهللا الصمد» بیانگر بی نیازي و غنی بودن خداوند است.

سخت
با توجه به ترجمۀ آیۀ  «قل انما اعظکم بوحده...»  تنها پند خداوند به انسان ها که پیامبر (ص) باید آن را بگوید:  83

قیام براي خدا بصورت جمعی و فردي است. براي اینکه عمل براي خدا خالص شود، الزم است که نخست اخالص در اندیشه تحقق یابد.
متوسط

نابودن نشدن جهان، هدف خداي حکیم از نگهبانی آسمان ها و زمین است. اعتقاد به خداي حکیم این اطمینان را به انسان می بخشد که جهان خلقت حافظ و  84
ماوات و األرَض أن َتزوال»  نهفته نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست و کشتی جهان به موجب علم و قدرت او هیچ گاه غرق و نابود نخواهد شد. این هدف در عبارت قرآنی  «إّن اهللا ُیمِسُک السِّ
است؛ اما عبارت «لَِئن زالَتا» شرط و فرض نابودي جهان است. طبق آیۀ مبارکۀ  «َقد جاَءُکم َبصاِئٌر ِمن َربُِّکم َفَمن ابَصَر َفِلَنفِسِه» ، چشم گشودن در برابر دالیل روشن که از جانب پروردگار آمده است،

سود و نفع انسان را به دنبال دارد.
سخت

روا فی ُکلِّ َشیٍء...» (در همه چیز تفکر کنید...)، انسان ها توانایی درك اموري را دارند که ذهن به آن ها احاطه پیدا کند. زیرا طبق فرمودة پیامبر اکرم (ص):  «َتَفکَّ  85
الزمۀ شناخت هر چیزي، احاطه و دسترسی به آن است.

سخت
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نابودن نشدن جهان، هدف خداي حکیم از نگهبانی آسمان ها و زمین است. اعتقاد به خداي حکیم این اطمینان را به انسان می بخشد که جهان خلقت حافظ و
َ أن َتزوال» أن تزوال» أن تزوال»  نهفته َماوات و األرَضماوات و األرض ماوات و األرض السماوات و األرض السِّ ِّ السِّ ُ اهللا ُیمِسک اهللا یمِسک اهللا یمِسُک ّ«إّن«إّن نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست و کشتی جهان به موجب علم و قدرت او هیچ گاه غرق و نابود نخواهد شد. این هدف در عبارت قرآنی  
 ، چشم گشودن در برابر دالیل روشن که از جانب پروردگار آمده است،

 (در همه چیز تفکر کنید...)، انسان ها توانایی درك اموري را دارند که ذهن به آن ها احاطه پیدا کند. زیرا
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«هستی بخشی انحصاري» بیانگر مفهوم توحید در خالقیت است و در آیۀ «اهللا نور...» نهفته است و «کل یوم هو فی شأن» بیانگر توحید در ربوبیت است.  86
سخت

وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادة الهى و خواست خداست. به عبارت دیگر، خداوند اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در  87
فعل اختیارى، تا زمانى که ما ارادة کاري را نکرده ایم، آن کار انجام نمى گیرد؛ در عین حال، وجود ما، ارادة ما و عملى که از ما سر مى زند همگى وابسته به ارادة خداوند است؛ یعنى ارادة انسان در

طول ارادة خداست و با آن منافات ندارد.
سخت

ذهن ما گنجایش درك موضوعاتی را که نا محدودند، ندارد؛ زیرا الزمۀ شناخت هر چیزي، احاطه و دسترسی به آن است.  88
خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.

متوسط
برداشت نابه جا آن است که تصور کنیم حرکت و تغییر مکان و تصمیم گیري انسان براساس دستور عقل بی فایده است.  89

قضا (فرو ریختن دیوار کج) متناسب با ویژگی و تقدیر خاص دیوار، یعنی کجی آن است.
متوسط

پیروان این جریان، فکري خشک و غیرعقالنی همراه با تفکر غلطی که دربارة توحید و شرك دارند. آن ها هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد، مشرك و  90
کافر می خوانند و گاه کشتن او را واجب می شمارند.

متوسط
او همیشه، سر و صداي زیادي در کالس ایجاد می کند. نهایتًا از او خواسته شد تا کالس را ترك نماید.  91

توضیح: جمله مجهول است و باید از ساختار "قسمت سوم فعل + to be" استفاده بشود. (رد سایر گزینه ها)
متوسط

A: چه کسی تلفن را اختراع کرد؟  92
B: فکر کنم آن توسط گراهام بل اختراع شد.

توضیح: جملۀ سؤال، جمله اي معلوم می باشد که به زمان گذشته آمده است؛ اما جمله پاسخ جمله اي مجهول است که باید از ساختار " قسمت سوم فعل + to be" تبعیت نماید. (رد سایر گزینه ها)
سخت

بیا یه جایی پیدا کنیم که بتونیم بشینیم و قهوه بخوریم.  93
قبل از جاي خالی کلمۀ place را داریم که معموًال به دنبال آن باید where (به معنی جایی که، که) بیاید.

متوسط
چون جمله ساختار فاعلی دارد، گزینۀ  صحیح نمی باشد.  94

what ضمیر موصولی نیست و نمی توانیم از آن استفاده کنیم.

گزینۀ  با توجه به s داشتن کلمۀ repair نشان می دهد که فاعل آن باید مفرد باشد در صورتی که کارگران در جمله جمع است.
سخت

کافی است فقط جمله را یک بار کامل معنی کنید. متوجه خواهید شد که هیچ احتیاجی به ضمایر موصولی نیست. ضمنًا جمله فوق شرطی نیست.  95

گزینۀ  یک معنی کامل به تست نمی دهد.
متوسط

یوگاي هاتا بر مرحلۀ فیزیکی تمرکز می کند و بعنوان مرحلۀ ورودي به ریلکسیشن (آرامش) اجرا می شود.  96

. هدف

. مدخل (ورودي کلمه)

. کمک

. ورودي، به عالم خلسه فرو بردن
سخت

ترکیبی از عوامل احتماال مسئول افزایش سرطان است.  97

. مرکب

. اجزا

. ترکیب

. زندگینامه
سخت

سال آینده در کارخانۀ ما، قرار است مدل هاي جدید و باکیفیت عینک آفتابی تولید شود.  98
جمله مجهول است، زیرا عینک آفتابی در کارخانه تولید نمی کند بلکه تولید می شود.

متوسط
دولت بار ها برحمایت خود از انتخاب والدین در انتخاب مدرسه کودك (شان) تاکید داشته است.  99

 – تصادفًا

- به آرامی

- به طرز وحشتناکی 
متوسط

دارویی را که شما مصرف می کنید، کنترل کنید تا براي پرورش کودك تان خطر نداشته باشد .  100

- ساختن

- شناختن ، تشخیص دادن

- تولید کردن
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متوسط
امروز در باشگاه من وزنه ها را بلند کردم، و بر روي تردمیل دویدم.  101

متوسط
در این جزیره هیچ یک از برق و یا گاز وجود ندارد ، این طور نیست؟  102

متوسط
خوشبختانه، بچه ها داشتند در حیاط مدرسه بازي می کردند که یک زلزلۀ عظیم، ساختمان (مدرسه) را لرزاند و ویران کرد.  103

- کاربرد زمان گذشته استمراري - وجود حرف ربط (when) و زمان فعل هاي بعد آن
متوسط

این بخش به سه کامپیوتر بیشتر نیازدارد تا به طور مؤثري کار کند.  104
سخت

برنامۀ زیر شامل صحنه هایی است که ممکن است براي برخی از مخاطبین مختل کننده باشد.  105
سخت

ترجمۀ جملۀ: «ما همیشه به یاد نمی آوریم که آن رحمت و نعمت بزرگی است، وقتی که همۀ افراد در خانوادة ما حالشان خوب است. ما باید قدر این را بدانیم.»  106

) حیرت، شگفتی گزینۀ 

) هویت  گزینۀ 

) میراث  گزینۀ 

) رحمت، برکت،نعمت  گزینۀ 
متوسط

الف) دکتر قریب یک پزشک متعهد بود که نسبت به خانواده هاي فقیر بسیار دوستانه و خیرخواه بود.  107
ب) .....! من این مرد بزرگ را نمی شناختم!

) تعجبی ندارد که ) امیدوارم که اینگونه نباشد          ) بسیار عالی!              ) افسوس!                
متوسط

108  ترجمۀ جمله: «سه سال پیش، آن ها زندگی شان را با عشق زیاد آغاز کردند، اما متأسفانه اکنون به جایی رسیدند که باید طالق بگیرند، زیرا که آن ها به ندرت
باهم دربارة کاري که باید انجام دهند توافق دارند.»

) متأسفانه ) به زودي         ) به ندرت       )  معموًال       
متوسط

ترجمۀ جمله: «مواظب نوع کاري که قصد دارید درگیرش بشوید، باشید. تنها چیزي که خیلی مهم است سالمتی شماست که ممکن است زیر فشار سنگین کار  109
شروع به از بین رفتن کند.»

) عمل ) سالمتی          ) قدرت      ) صبر     
متوسط

ترجمۀ جمله: «پدر دل شکسته از فهمیدن این که کیسۀ هوا نتوانسته بود از دخترش در هنگام تصادف اتومبیل محافظت کند، اندوهگین بود.»  110
1) گزارش دادن

2) محافظت کردن
3) موجب شدن

4) گرفتن
سخت

ترجمۀ جمله: «اگر ما به کودکانمان این ارزش ها را یاد ندهیم، حقیقتًا چگونه می توانیم از آن ها انتظار داشته باشیم تا اعضایی ارزشمند و قابل احترام در جامعه  111
شوند؟»

) با دقت گزینۀ 

) مؤدب گزینۀ 

) قابل احترام، محترم گزینۀ 

) مراقب، دلسوز گزینۀ 

سخت
ترجمۀ جمله: «وقتی به خانه رسیدم، دیدم که میز و صندلی ها سر جاي خودشان نبودند. مبلمان داشت برده می شد، زیرا که مادر تصمیم گرفته بود که از شر آن  112

خالص شود.»
نکتۀ مهم درسی

was" استفاده می شود. بنابراین ساختار "was" به معنی «مبلمان» اسم غیر قابل شمارش است و بعد از آن از فعل مفرد "furniture" جمله در زمان گذشته استمراري در وجه مجهولی است و
being + p.p" درست است.

سخت
 113

او گفت که زنان نسبت به مردان زندگی راحت تري دارند، درست است؟ می خواهم ببینم که او (چگونه) بچه ها را پرورش داده و همزمان سر کار هم می رود.

) نمایانگر بودن ) پرورش دادن   ) ادامه دادن   ) جستجو کردن  
سخت

خواهرم می توانست نمره بهتري در آزمون بگیرد اگرکه معلم یکبار دیگر گرامر را توضیح می داد.  114
یاد آوري: در شرطی نوع دوم (شرطی غیر واقعی)، فعل جمله شرط گذشته ساده و فعل نتیجه شرط آینده در گذشته است.

سخت
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 115
هواي سرد و باد شدید، کشاورزان را ناگزیر به محافظت از محصوالتشان ساخت.

) مقصد ها ) اندام    ) محصوالت   ) بخش ها  
سخت

ترجمۀ جمله: «آن ها بسیاري از مدخل ها را در جدیدترین ویرایش فرهنگ لغت به روز کرده اند.»  116

) تمرین

) یادگیرنده ها

) یادداشت، مدخل

) نماد، عالمت، نشانه
متوسط

ترجمۀ جمله: «من فکر می کنم می خواهم در خانه بمانم، به جاي این که بیرون بروم.»  117

) به آرامی

) به جاي این که

) از سوي دیگر

) زیرا
متوسط

پدرم می خواست مسابقۀ فوتبال را از تلویزیون تماشا کند اما مادرم داشت یک برنامۀ دیگر را تماشا می کرد.  118

) و ) یا               ) بنابراین              ) اما             
سخت

الف: می توانی یکسري نکات سودمند دربارة نحوة استفادة مؤثر از فرهنگ لغت در اختیار من قرار دهی؟  119
ب: حتمًا. ابتدا باید نیازهاي زبانی ات را شناسایی کنی.

) باید نیازهاي زبانی ات را شناسایی کنی (مشخص کنی).

) سعی کن یک فرهنگ لغت رایگان کامپیوتري پیدا کنی.

) دور سرواژه هاي فرهنگ لغت خط بکشید.

) لغات خود را از طریق تعاریف افزایش دهید.
سخت

الف: او گفت که نمی تواند امروز در جلسه شرکت کند.  120
ب: مشکلش چیست؟

الف: دوست نزدیکش امروز صبح فوت کرد.

) مشکلش چیست؟ ) چقدر جالب است!                              

) خواهش می کنم! ) چه شکلی است؟                                
سخت
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