
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عمومی - 20212

ام اس بوك

بیت: «آن که شد هم بی خبر هم بی اثر  /  از میان جمله او دارد خبر»، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ - 1

و آن اثر دارد که او در بی نشانی بی نشان شد آن خبر دارد از او کو در حقیقت بی خبر گشت

از این ِسر باخبر تردامن آمد کسی را گر شود گویا بیانش  

همراه چه حاجت سفر بیخبري را در دامن منزل نبَود بیم ز رهزن

نمی توان به قدح ساخت بی خبر ما را حریف بادة آن چشم هاي مخموریم

مفهوم بیت «نمیرم از این پس که من زنده ام        که تخم سخن را پراکنده ام» در کدام بخش از غزلواره شکسپیر آمده است؟ - 2

آري زمان، فّره جوانی را می پژمرد/ بر ابروان زیبا شیارهاي موازي در می افکند.

دقیقه ها به یکدیگر جاي می سپارند/ و در کشاکشی پیاپی از هم پیشی می جویند.

همانند امواج که به شنزار ساحل راه می جویند/ دقایق عمر ما نیز به سوي فرجام خویش می شتابند.

از گزند داس دروگر وقت، هیچ روینده را زنهار نیست/ مگر ترانه من که در روزگار نامده برجاي می ماند. 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  - 3

 وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم  اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

 ما همچنان در اّول وصف تو مانده ایم  مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

نقش ضمیر «ش» در کدام مصراع متفاوت است؟ - 4

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

چو نازش به اسب گرانمایه دید نرگسش عربده جوي و لبش افسوس کنان

معناي «نیست» در کدام مصراع متفاوت است؟ - 5

گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست گفت والی از کجا در خانۀ خّمار نیست

مست گفت اي دوست این پیراهن است افسار نیست گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟ - 6

 مور تواند که سلیمان شود  هّمت اگر سلسله جنبان شود

 تا جهان را هّمت دریا دلش شد میزبان  مور را ملک سلیمان در نمی آید به چشم

 هر که را در طلبت هّمت او قاصر نیست  عاقبت دست بدان سرِو بلندش برسد

 ناتوان مورم و تا ملک سلیمان رفتم  هّمتم هست رسا دستم اگر کوتاه است

در کدام گزینه به یکی از آرایه هاي مقابل آن اشاره نشده است؟ - 7

 زین مردم نحِس دیو مانند (استعاره و تشبیه)  تا وا رهی از َدم ستوران

 از ریشه، بناي ظلم برکند (تکرار و کنایه) برکن ز بُن این بنا که باید

 داد دل مردم خردمند (تشبیه و واج آرایی)  زین بی خردان سفله بستان

 اي گنبد گیتی اي دماوند (تلمیح و تشخیص)  اي دیو سپید پاي در بند
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مفهوم تمام گزینه ها با عبارت: «پس از عزیمت رضاشاه که قبًال هم رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد» قرابت دارد به جز: - 8

 شعله، طفل نی سواري بیش نیست  برق با شوقم شراري بیش نیست

 که ناکس کس نمی گردد بدین باالنشینی ها  من از روییدن خار سر دیوار دانستم

 جاي چشم ابرو نگیرد گرچه او باالتر است  دود اگر باال نشیند کسر شأن شعله نیست

 چه دیدند این تهی مغزان، ندانم از تفوق ها؟  کف از باالنشینی جا ندارد بحر را در دل

در همۀ گزینه ها امالي یکی از واژه ها غلط آمده است؛ به جز گزینۀ .................. - 9

 وافغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست  شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

 کشتی نوح کی بود صخرة غرقه و تلف  بحر اگر شود جهان، کشتی نوح اندر آ

 نشعۀ رطل گران بهر سبکباران خوش است  جام جم اهل فنا نوشند کاندر میکده

 احرام طوف کعبۀ دل، بی وضو ببست  حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خاست

منظومۀ زیر با کدام گزینه نزدیکی و تناسب دارد؟  - 10
«سورت سرماي دي بیدادها می کرد / و چه سرمایی! چه سرمایی! / باد برف و سوز وحشتناك»

 خلق آزرده از این ظلم و ستم، بیدادي  هرکس از ره برسد طرح ستم می ریزد

 که بر نیزه ها گردد افسرده دست  زمستان و سرما به پیش اندرست

 ز سرما همی لب به دندان فسرد  یکی ابر تند اندر آمد چو گرد

 هیزم دریغت آید هیزم به است یا تن  سرما چوگشت سرکش هیزم بنه در آتش

بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟   - 11
 به هر حالت که بودم با تو بودم میهن اي میهن»  «به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم

 که به هر حلقه موییت گرفتاري هست  به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس

 در و دیوار گواهی بدهد کاري است  گر بگویم که مرا با تو سر و کاري نیست

 یا شب و روز به جز فکر توام کاري هست  مشنو اي دوست که غیر از تو مرا یاري هست

 تا ندیده ست تو را با منش انکاري هست  هرکه عیبم کند از عشق و مالمت گوید

کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر ارتباط معنایی ندارد؟  - 12
«نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خنده ات را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.»

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

چو شمع خنده زنان ترك سر توانی کرد دال ز نور هدایت گر آگهی یابی

نقاب از چهرة ترس آفرین مرگ خواهم کند به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند

مست شو مست چو نرگس به چمن با دلدار خنده کن خنده چو سوري ز طرب با دلبر

همه واژه هاي گزینه  ..................  به لحاظ رابطه معنایی در یک حوزه قرار می  گیرند؟ - 13

هزاهز و غوغا – کرم و بخشش – گل و بلبل – درد و اندوه مرد و پدر – آب و دریا – الله و گیاه – میوه و درخت

خار و گل – وصال و فراق – اقرار و انکار – باد و صبا عزل و نصب – آسمان و زمین – خورشید و ماه – عظمت و شکوه

کدام یک از بیت هاي زیر دربارة بلبل، هدهد، سیمرغ و طاووس است؟  - 14
 در پس کوهی که هست آن کوه قاف   الف) هست مارا پادشاهی بی خالف 
 افسري بود از حقیقت بر سرش   ب) حله اي بود از طریقت در برش 

 زان که مطلوبم گل رعنا بس است   ج) در سرم از عشق گل سودا بس است 
 بس بود فردوس عالی جاي من   د) کی بود سیمرغ را پرواي من 

د - ج - الف - ب  د - الف - ج - ب  ج - ب - الف - د  ج - الف - ب - د 
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تعداد ترکیب هاي وصفی در همۀ گزینه ها به جز  .................. یکسان است. - 15

 داد دل مردم خردمند  زین بی خردان سفله بستان

 بگسل ز هم این نژاد و پیوند  بفکن ز پی این اساس تزویر  

 بنشین به یکی کبود اورند  برکش ز سر این سپید معجر  

 این پند سیاه بخت فرزند  اي مادر سرسپید بشنو  

مفهوم بیت «از آن باغ است این سیب ز نخدان (چانه) / قناعت بر یکی تفاح (سیب) تا کی؟» در کدام گزینه آمده است؟ - 16

  چو یک سو نهادي طمع، خسروي   چرا پیش خسرو به خواهش روي

کی تواند ماند ار یک ذّره باز؟    هر که داند گفت با خورشید راز 

از قناعت غرق بحر انگبین (عسل)  سرکه مفروش و هزاران جان ببین 

ترا آن بِه کزو در دست هیچ است    جهان چون مار افعی پیچ پیچ است

مفهوم بیت «دردناك است که در دام شغال افتد شیر / یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم» با کدام گزینه، متفاوت است؟ - 17

پیل را از پّشه صد رنج اینت عدل روزگار   شیر را از مور صد زخم اینت انصاف جهان 

بارالها که عزیزي نشود خوار کسی   تا شدم خوار تو رشکم به عزیزان آید 

که شیر سجود آرد در پیش شغال تو   با تو سگ نفس ما روباهی و مکر آرد 

خورد از روبهان لنگ، سیلی  چو ریزد شیر را دندان و ناخن 

در کدام ابیات، به ترتیب «معطوف، حذف فعل، ممیز، بدل» آمده است؟  - 18
در میان من و لعل تو حکایت ها بود  الف) یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدي 

هزارگونه سخن در میان و لب خاموش  ب) شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد؟  ج) برو معالجۀ خود کن اي نصیحت گو

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود  د) دفتر دانش ما جمله بشویید به می 

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

نقش واژه در کدام بیت درست مشخص نشده است؟ - 19

 صید را چون سگان بازاري (متمم)  دین به دنیا مده که درمانی 

 آشنایان رادر ایّام پریشانی بپرس (نهاد)  شانه می آید به کار زلف در آشفتگی 

 از تو آموخت چرخ پنداري (مفعول)  زشت کاري و خوب گفتاري 

 خوار و در پیش خویش نگذارد (قید)  اي خوش آن کس که نفس را دارد 

در کدام بیت «تشبیه» کمتري آفریده شده است؟ - 20

روان نیست نقدي به بازار عشق بیار آب حسرت که جز سیم اشک

چون سیه چشم که بر سرمه فروشان گذرد بی نیاز از بر ارباب کرم می گذرم

که کشت عشق را از می دهیم آب به شادي و به رامش خور می ناب

چون مرا در پیش رویش زهرة گفتار نیست؟ طوطی از آیینه می گویند می آید به حرف

تمام معانی مقابل واژه هاي کدام گزینه درست است؟  - 21
الف) باسق: برگزیده، برتر                        ب) اندیشه: بدگمانی، اضطراب 

ج) کربت: اندوه، جور                              د) آوند: آویخته، اورنگ 
هـ) بطالت: کاهلی، بیهودگی

د، هـ  ج، د  ب، هـ  الف، ب 
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در متِن زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟  - 22
«با آن که به چنین واقعۀ هایل و مصیبت عام از وطن به قربت افتاده است و از مسّرت به ماللت و از کثرت به قلّت و از جمعیّت به تفرقت، نگویم از عّزت به

مذلّت که عّزت فقر هرگز روي زلّت نبیند. امید به عنایت بی علّت و عاطفت حضرت جلّت، این کتاب در حضرت سلطنت منظور باشد نه مهجور.»

پنج چهار سه دو

در کدام بیت، ضمیر، مضاف الیِه کلمه اي است که نقش مفعولی دارد؟ - 23

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود  بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد 

 سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك  عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم 

 گرفت این می پرزور، چون عسس ما را   نداد عشق گریبان به دست کس ما را 

 مرا یار هرگز نیاید به کار  تو را گر همی یار باید بیار 

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟  - 24
بیدالن تا حشر، خون بر یاد مجنون می خورند» «دودمان عشق از هم کم فراموشی کنند 

ایهام، اسلوب معادله، جناس، استعاره، کنایه تلمیح، حسن تعلیل، واج آرایی، تشبیه  

استعاره، واج آرایی، تلمیح، ایهام تناسب، جناس   تلمیح، جناس، استعاره، واج آرایی، کنایه  

در کدام گزینه، جملۀ غیرساده دیده نمی شود؟ - 25

 بنگر که از کجا به کجا می فرستمت  اي هدهد سبا، به صبا می فرستمت

 بگزار حق خدمت دیرینۀ من   اي چرخ، کمر مبند بر کینۀ من 

 می گویمت دعا و ثنا می فرستمت  اي غایب از نظر که شدي همنشین دل  

 آن به دست آور که اسراري خوش است   سینۀ ما مخزن اسرار اوست 

ما هو الصحیح من أنواع «ال»؟ - 26

ال ینجح الکسالن فی حیاته.(ناهیه) ٍن. (نافیۀ للجنس) ال خیر فی ودِّ امرٍي متلوِّ ال یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء (نافیه) أال تسمعون إلی هذا القول؟ (ناهیه)

- امأل للفراغ بما یناسب المفعول المطلق النوعی: .................. َقومی إلی الجّد .................. اآلملین! 27

 َدعا - مدعٌو اُدعو - داعیًا َدعوُت - دعوَة دَعت - الدعوَة

عیِّن األصّح و األدّق فی األحوبۀ للترجمۀ:  - 28
«إّن األرض یرثها عبادي الّصالحون»:

قطعًا زمین است که بندگان صالح به ارث خواهند برد! همانا زمین را بندگان صالح من به ارث می برند!

بالشک بندگان شایسته اي هستند آنان که زمین را به ارث خواهند برد! بدون تردید بندگان شایستۀ من زمین را به ارث می گذارند!

َعّین ما لیس فیه الحال: - 29

ُیَصّلی ابنی و هَو خاشٌع فی َصالِته.   َرَأیُتهم جالسیَن بِکلِّ هدوٍء.   َهَجَم األعداء معتدیَن َعلی بِالدنا.   لَیسوا َفرحیَن بما آتاهم اهللا و ال یشکرونه.  

َعیِّن العبارة الّتی فیها أسلوُب اِالسِتثناء: - 30

ج إّال زمیًال واِحداً.   َرأیُت جمیَع ُزمالئی فی َحفَلِۀ الَتَخرِّ هذا األمر ال ُیدِرکُه َأَحٌد َحّتی أنَت.  

لی معلوماٌت َعن ذلک المشروع ال َیعِرُفُه شخٌص آَخُر.   ال تکِذْب أبداً و إّال ُتحَتَقر عنَد النِّاس.  

َتْیِن. ِن الَکِلَمتْیِن الُمتضادَّ - َعیِّ 31

َد - َأطاَع  الَبطحاء - َوطأة   ناَل - اِکَتَسَب   راِحل - ُمساِفر    َتمرَّ

- عّین الکلمۀ الّتی ُتکّمل جملَۀ ما قبلها: 32

 إّن العلم أحسُن من المال،  نعلم أّن للعالم أصدقاء کثیرین،  ولکّن لصاحب المال أعداء کثیرین،  هذا هو الفرق بین العلم و المال! 
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- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  33
«إن سمعَت کالمًا َتعلمه فهو تذکُّر، و إن ال تعلمه ففّکر فیه!»

اگر سخنی را شنیدي که آن را می دانی، پس آن تذّکر است، و اگر نمی دانی پس دربارة آن فکر کن! 

هرگاه سخنی را شنیدي که می دانستی، پس آن تذّکر بوده است، و اگر نمی دانی پس در مورد آن بیاندیش! 

اگر کالمی را گوش دادي که آن را می دانستی پس آن تذّکري است، و اگر نمی دانستی پس فکرش را بکن! 

هرگاه به سخنی گوش  دادي که آن را می دانی، پس آن تذّکري بوده است، و اگر نمیدانی پس درباره اش بیاندیش! 

عیِّن ما فیه تأکید للفعل: - 34

لیسَتغِفر الُمذنِب ربَّه إستغفاَر التائبین!   هذا الّطفل یناُم فی أکثر اُألوقات نومًا عمیقًا!  

یجتهد صدیقی فی َتعلُّم دروسه إجتهاداً لیصل إلی أهدافه!   ُأنظروا إلی حقائق الحیاة نظَر العقالء و ال تیأسوا!  

 إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النّص:  
ل ُخطوة (= قدم) فی تغییر الحیاة هی االعتناء باُألمور المهّمۀ و االهتمام بها. و من جملۀ هذه األمور هی معرفۀ آمالنا و أحالمنا و کذلک األهداف الّتی جعلناها لحیاتنا و  أوُّ
الّسعی وراء تحسینها. و المهمُّ هو أن نَعلم أّن حصول الحیاة السعیدة لإلنسان بحاجۀ إلی التأّمل فی الحیاة األخالقیۀ و ارتقائها و کذلک الحیاة الصحّیۀ مًعا، ألّن الصّحۀ ال َتبقی
نوات! فمن الّتوصیات األکیدة فی هذا الجانب هو االهتمام بتغذیۀ الجسد و الّذهن مًعا و دائمًا فإّن البدن یتعّرض لتغییرات َجسدّیۀ مختلفۀ و کذلک روحیِّۀ و عاطفّیۀ بمرور السِّ
ۀ و ذلک لتشکیل حیاٍة متوازنۀ ُتناسب التغییرات الجسدّیۀ الّتی َتحصل له مع الزمن. و من الجدیر بالّذکر أن ممارسۀ التمارین الریاضّیۀ المفیدة ُتساعد الّشخص علی حیاة أکثر صح

سعادًة فی الجانب الَجسدّي و الّذهنّی!

- عّین الّصحیح: 35

ر فی الحیاة مادام اإلنسان َیطلبها!  ۀ َتستمَّ  الّریاضات البدنّیۀ ال ُتساعد إّال الجسَم!  الّصحُّ

ا!  من استطاع أن ُیمّیز بین اُموره المهّمۀ و بین غیرها، قام بأّول خطوة فی تشکیل الحیاة الّسعیدة!  التغییرات الجسدّیۀ و الروحّیۀ و العاطفّیۀ التظهر لنا إّال بعد زمن قلیل جد 

- کیف نُغّیر حیاتنا للوصول إلی التوازن؟ عّین الخطا: 36

 بالقیام بممارسات ریاضّیۀ و تحافظ علی صّحۀ األبدان!  بالتعّرض للتغییرات أمام اُألمور و الحوادث و األشیاء! 

 باالهتمام بالجانب الّذهنّی و المحاولۀ إلخراج الّرذائل منه!  بتغذیۀ البدن بالمواّد الالزمۀ الّتی تحافظ علی سالمۀ األبدان! 

- ماذا ُیعیننا حین أردنا أن نحصل علی الّسعادة فی الحیاة؟ عّین الَصحیح: 37

 االهتمام الکثیر باُالمور األخالقّیۀ و الصحّیۀ!  قّلۀ مالحظتنا إلی مرور الّزمان و تأثیره علینا! 

 اإلّتکاء علی آمالنا و أحالمنا یضمن لنا کّل شیء!  الّصحۀ الجسدیۀ ُتغنی من کّل شیء فإنّها تضمن السعادة! 

- عّین ما هو أنسب لعنوان النّص: 38

 الحیاة السعیدة  الریاضات المفیدة  الحیاة الصحّیۀ و اَثرها  اَثر الصّحۀ فی معرفۀ اآلمال 

- عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الصرفّی:   39
  «َیتعّرض»:

ض» و مصدره «تعریض» ِمن وزن «تفعیل»    فعل مضارع - للغائب - ماضیه «تعرَّ

ض» / فعل و مع فاعله جملٌۀ فعلیٌۀ    مضارع - للغائب - حروفه االصلیۀ ثالثۀ، و مصدره «تعرُّ

 مضارع - حروفه األصلّیۀ «ع،ر،ض» و حروفه الّزائدة (ي، ت) و مصدره ِمن وزن «َتَفعُّل» 

 فعل مضارع - للمخاطب - له ثالثۀ حروف أصلّیۀ و حرفان زائدان ( = مزید ثالثی) / فعل و مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ  

- عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الصرفّی:   40
  «ُتساِعد»:

 مضارع - حروفه األصلیه ثالثۀ «س ع د» / مع فاعله جملۀ فعلیۀ ، و مفعوله «الشخص» 

 مضارع - للمؤنّث - حروفه االصلیۀ «س، ا، د» و مصدره «مساعدة» 

 فعل مضارع - للمخاطب - له ثالثۀ حروف أصلّیۀ و حرف زائد و هو األلف/ فعل و مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ 

 فعل مضارع - له ثالثۀ حروف أصلیۀ و حرفان زائدان/ فعل و مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ ، و مفعوله «الشخص» 
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- عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الصرفّی:   41
  «أّول»:

 اسم - من األعداد الترتیبّیۀ =مفرد مذکر/ مبتدا و الجملۀ اسمیۀ   اسم - مفرد مذّکر - نکرة / مبتدا و خبره «خطوة» و الجملۀ اسمّیۀ  

 مفرد مذّکر - من األعداد الترتیبّیه - معرفۀ / مبتدأ و مع خبره جملٌۀ اسمیٌۀ   من األعداد األصلّیۀ - للمفرد المذّکر - نکرة / مبتدأ و مع خبره جملٌۀ اسمیٌۀ  

- َعیِّن أسلوَب االستثناء: 42

ْصدقاِء.   َحٍد إّال اْلَحَسناِت.   ماجاَءنا اِّال بَْعُض اْألَ  الَتْطُلْب ِألَ

اْلَحیاِة إّال َمْن عاَش ِفی اْلَفْقِر طوَل اْلُعْمِر.   لَْم ُیْرِسُل باِئُع اْلُکُتِب اْلُکُتَب الَّتی اْشَتریُتها إّال ِکتاَب التِّأریخ.   ْق ُمرَّ  لَْم َیَتَذوَّ

ِن الَخطأ ِفی َضبط حرکاِت الکماِت. َعیِّ - 43

ِعْن مزایا الِجسِم الَقويِّ َأنَُّه َیْجِذُب ِغذاًء ُمناِسبًا لَِنْفِسِه.   َفُربَّ ِکتاٍب َیْجَتِهُد اْلقاريء فی ِقراَءته، ُثّم َیْخُرُج ِمْنُه بِفاِئَدٍة.  

َفالتُّجارُب ال ُتغنینا َعِن اْلُکُتَب.   َرًة.   ال َأُظنُّ َأنَّ ُهناَك ُکُتبًا ُمَکرَّ

عّین العبارة الّتی لها معنی المضارع: - 44

لم ینجْح طالبًا لم یتوّکل علی اهللا.   َمن دعاك الی الحفلۀ و أعطی جائزة لک.   هو َمن کان والی هذا البلد.   ما مرَّ فی قلبک جري علی لسانک.  

عیِّن ما لیس فیه (الء الّنافیۀ للجنس): - 45

ال طاعَۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق.   یجُب أْن تقبَل بأنّه ال فائدَة فی معصیٍۀ تندمک.  

ال إله إّال اهللا وحده ال شریَک له.   ال نفَعک فی الضرر لآلخرین بل فی مساعدتهم.  

عیِّن عبارًة ُحِذَف فیها المستثنی منه: - 46

ا إّال ماشاءاهللا.   ال أملُک لنفسی نفعًا و الضر اّن االنساَن لفی خسٍر إّال الَّذین آَمنوا...   ال یقول الحقَّ إّال المؤمُن باهللا.   أرجوَك أّال ُتخبَر أحداً بما فعلَته بی.  

َعیِّن «الَْفْرَحۀ» جاَء لَِبیاِن نَوِع الِْفعِل: - 47

ِتلَک اْلَفْرَحُۀ ِهی اْلَفرَحُۀ الکبري یا َأصدقائی.   کانَت اْلَفَرَحُۀ کبیَرًة ِعندما َأخبرونی بَِنجاِح إبنی فی االمتحان النهایی.  

یوف َفِرحوا ِفی َحفَلِۀ اْلَعشاِء َفرَحًۀ َعظیمًۀ لَّما شاَهدوا صاِحَب اْلَبْیِت َقْد ُشفی ِمْن َمِرِضِه.   اَلضُّ ِإذا اْسَتَطْعَت َأن َتْفَرَح َمَع اآلخریَن َفهذِه اْلَفَرَحُۀ لَها قیمٌۀ.  

حیح عن «ال» الّنافیۀ للجنس: عیِّن الصَّ - 48

ال خیراً فی ُوّد اإلنسان المتلّون!   ال تفّکر فی شؤون اآلخرین یا عاقل!  

ال مکانۀ أفضل و أعلی ِمن مکانۀ المعّلم فی المجتمع.   عندما شاهدُت ال الطالبۀ فی المدرسۀ عجبت جداً!  

عیِّن المفعول المطلق یختلف نوعه: - 49

إنّی أجاهُد فی حیاتی جهاداً الیتعب ألحصل علی رضوان اهللا!   «نَّزل اهللا القرآن تنزیًال لهدایۀ اإلنسان»  

جرح بعض المقاتلین فی هذه العمّلیات جرحًا شدیداً ولکّن معبویاتهم جّیدة!   من یطع اهللا و رسوله اِطاعًۀ ینَجح فی الدنیا و اآلخرة!  

َعّین الخطأ فی َمعانی الحروف المشّبهۀ بالفعل: - 50

َکَأنَُّهنَّ الیاقوُت و الَمرجاُن. / التشبیه   ُم.» / التأکید   َنَم الیتکلَّ بََدَأ القوَم َیتهاَمسوَن: «إنَّ الصَّ

نَُّه َضیََّع وقته باللَّعب فی االنترنت / رفع االبهام   لَْم َیْنَجْح َأخی ِفی االمتحاِن ِألَ َل االمتحان هذا اُالسبوع. / الّتمّنی   لَْیَت األستاَذ ُیؤجِّ

عّین ما لیَس فیِه الحاُل: - 51

ون ُمسِرعیَن فی مزارعهم.   حون الُمجدَّ َیْشتِغُل الفالَّ َرَجَعِت الّالعبات اإلیرانیُّات فائزاٍت ِمن المسابقاِت.  

نشتري وسائل البیِت الخشبیِّۀ و ِهی غالیٌۀ جّدا هذه اَألیَّام.   ُأشاِهُد ُزمالَء صادقیَن فی هذِه الشرکِۀ العظیمِۀ.  

  : عیِّن الصحیح حول الکلمات الّتی تحتها خطٌّ - 52
«یتظاَهُر أماَمه بَأنَّ َجناَحُه مکسوٌر َفَیْتَبُع الحیواُن المفَتِرُس هذه الفریسۀ»

جناح: اسم - مفرد - مذکر - نکره / اسم َأنَّ و منصوب  یتظاَهُر: فعل مضارع - مزید ثالثی (ماّدته: ظ هـ ر) - متعّد / فعل و فاعل 

المفَتِرُس: اسم فاعل - مفرد - مذکر - معرفۀ  / صفۀ َأو نَعت و مرفوع بالتبعّیۀ لموصوفها   مکسور: اسم مفعول - مفرد - مذکر - نکرة / صفۀ و مرفوع 
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عّین ما لیِس فیها الفعل المتعّدي: - 53

ثنا القرآن الکریم عن سیرة األنبیاء!   قد َحدَّ ال َیرحم اّهللا من ال َیرحم الّناس!  

عندما تکبر فراخه یرید منها أن تقفز من عّشها!   ال َیحزنک قولهم إّن العّزة هللا جمیعًا!  

عّین «دؤوب» حاًال: - 54

الیتقّدم فی الحیاة إّال من ُیحاول دؤوبًا!   لیتنی اُصبح دؤوبًا فی اکتساب العلم!  

رأیت طالبًا دؤوبًا یستمّر فی أعماله ألهدافه العالیۀ!   من کان أمیراً َیجب أن یکون دؤوبًا و حلیمًا!  

عیِّن الّصحیح:  - 55
«ابراهیم خلیل همان کسی است که تالش کرد قومش را از عبادت بت ها نجات دهد.»

إبراهیُم الخلیل هو الّذي حاول أن ُینِقَذ قومه ِمن عبادة األصناِم!   نِم!   حاول إبراهیُم الخلیل أن ُینِقَذ القوم ِمن عبادة الصَّ

َنم!   إبراهیُم الخلیل هو الّذي حاول إنقاذ قوِمه أن یعبَد الصَّ یحاول إبراهیُم الخلیل أن ُینِقَذ القوم ِمن عبادة األصناِم!  

عیِّن ما لیس فیه إحدي الحروف المشبهۀ بالفعل مع فعٍل مجهوٍل: - 56

ۀ!   و لعّلک قراُهم ُخلقوا ِمن فضٍّ ُد إهتماَم اإلنساِن بالّدین!   إّن اآلثاَر القدیمِۀ ُتؤکِّ

ولکّن النَّاس لَم ُیترکوا ُسدًي!   کأّن إرضاَء النِّاس غایٌۀ الُتدَرك!  

بنا به تعبیر امیر مؤمنان، علی علیه الّسالم، نهایت آرزوي عارفان، دوست دل هاي راست روان، مقام .................. است که  .................. میوة اخالص در  - 57
.................. است.

پذیرش توحید ذاتی و صفاتی- اّولین- اعتقاد پذیرش توحید ذاتی و صفاتی- باالترین- بندگی

تقّرب به پیشگاه محبوب حقیقی- اّولین- اعتقاد تقّرب به پیشگاه محبوب حقیقی- باالترین- بندگی

ُ ُهَو الَغِنّی الَحِمیُد» تمام نکات زیر برداشت می شوند، به جز  .................. ِ َواهللاَّ - از دقت در آیۀ «یا َأیَها النَّاُس َأنُتُم الُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ 58

همۀ مخلوقات، از جمله انسان در وجود و هستی خود نیازمند خدا هستند.

تنها وجود بی نیاز خداست، او در هستی خود به دیگري محتاج نیست.

هر چیزي در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود.

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

پیامبراکرم (ص) اگرچه در مسألۀ شناخت، توصیه نمودند: .................. اما ایشان فرمودند .................. - 59

در هر چیزي تفکر نمایید - در صفات خدا تفکر نکنید.  در نعمت هاي خدا اندیشه نمایید - در صفات خدا تفکر نکنید. 

در هر چیزي تفکر نمایید - در ذات خدا تفکر نکنید.  در نعمت هاي خدا اندیشه نمایید - در ذات خدا تفکر نکنید. 

بیت «برآستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد» به چه مسئله اي اشاره دارد و براي رسیدن به آن باید محتواي کدام - 60
آیه را تایید کرد؟

توحید نظري - «اُهللا نور السماوات و االرض»   توحید عملی - «اُهللا نور السماوات و االرض»  

توحید نظري - «ُقل اََغیَراِهللا اَبغی َربا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشیٍء»   توحید عملی - «ُقل اََغیَراِهللا اَبغی َربا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشیٍء»  

آیۀ شریفۀ «ُقْل ِإنََّما َأِعُظُکْم بَِواِحَدٍة...» توصیه به چه چیزي می کند؟ - 61

ْیطاَن ِإنَُّه و لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن»   « ال َتْعُبُدوا الشَّ ِ َمْثَنى َو ُفَراَدى»   « َأْن َتُقوُموا ِهللاَ

ُکْم َأْولَِیاَء»   ي َوَعُدوَّ « َأِن اْعُبُدونی هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم»   « َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ

عین هم بودن خدایان نتیجۀ کدام فرض در موضوع شرك در خالقیت است و مأذون بودن پیامبر براي والیت به چه معنا است؟ - 62

همکاري خدایان مفروض در کار آفرینش - اینکه پیامبر در طول والیت خدا در مجراي سرپرستی عالم قرار بگیرد. 

بهره مندي هر یک از خدایان از تمام کماالت - اینکه پیامبر مجرا و مسیر تدبیر عالم باشد. 

همکاري خدایان مفروض در کار آفرینش -  اینکه پیامبر مجرا و مسیر تدبیر عالم باشد. 

بهره مندي هر یک از خدایان از تمام کماالت -  اینکه پیامبر درطول والیت خدا در مجراي سرپرستی عالم قرار بگیرد. 
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در دستگاه معرفتی قرآن کریم و دین اسالم ستم بر خویش به چه معناست و انقالب بر علیه آن چگونه محقق می شود؟ - 63

انجام گناه و سرپیچی از فرمان هاي خدا - پیروي از عقل و قیام علیه تمایالت ناپسند 

آسیب رساندن به خود، بدون توجه به مالکیت خدا - بازگشت فطرت و جبران گذشته 

انجام گناه و سرپیچی از فرمان هاي خدا - بازگشت فطرت و جبران گذشته 

آسیب رساندن به خود، بدون توجه به مالکیت خدا - پیروي از عقل و قیام علیه تمایالت ناپسند 

َناِت َو َأنَزلنا َمَعُهم الِکَتاَب َو الِمیَزاَن   کدام است؟ ُسَلَنا بِالَبیِّ پیام آیۀ شریفۀ لََقد َارَسلَنا َرُ - 64

نفی تبعیت از خواسته هاي مشرکان اشرافیت طلب  ایمان جدي پیامبر (ص) به اصول دعوت الهی خویش 

استقامت بر ابالغ دعوت و تخریب بنیان هاي شرك آفرین برپا کردن جامعه اي بر پایۀ عدل به وسیله مردم 

بازتاب توجه انسان ها به آیۀ شریفۀ «یسأله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شان»، در کدام حدیث نبوي مذکور است و مفهوم این آیه در کدام - 65

مورد تجلی دارد؟

«اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا» - انسان براي یک لحظه هم به خود واگذار نمی گردد.

«اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا» - جهان در هر لحظه به خداوند محتاج  است.

«افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته» - جهان در هر لحظه به خداوند محتاج  است.

«افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته» - انسان براي یک لحظه هم به خود واگذار نمی گردد.

گرفتاري به کیفر آنچه که انسان به طور مستمر مرتکب می شود، ثمرة چیست و تقوا مداري جامعۀ ایمانی آنان را شایستۀ دریافت کدام موهبت الهی - 66
می گرداند؟

بوا» - «لََفَتحنا َعلیِهم بََرکاٍت»   بوا» - «لََنهَدَینَُّهم ُسُبَلنا»   «َولِکن َکذَّ  «َولِکن َکذَّ

بوا بِآیاِتنا» - «لََنهَدَینَُّهم ُسُبَلنا»   یَن َکذَّ بوا بِآیاِتنا» - «لََفَتحنا َعلیِهم بََرکاٍت»   «َو الذَّ یَن َکذَّ  «َو الذَّ

نتیجه و بازتاب اعتماد به غیر خداوند یا عمل بر اساس خواسته هاي دل و یا تقلید از دیگران در کدام عبارت قرآنی مشهود است و تعبیر قرآنی «اثم - 67
کبیر» براي کدام گناه کبیره به کار رفته است؟

 «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - قمار «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - زنا

 «واهللا ال یهدي القوم الظالمین» - زنا «واهللا ال یهدي القوم الظالمین» - قمار

چند مورد از موارد دربارة توبه صحیح است؟  - 68
الف) جبران حقوق الهی و حقوق مردم = مراحل تکمیلی توبه 

ب) عدم تکرار گناهی که از آن پشیمان شده = مراحل تکمیلی توبه 
ج) کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است= توبه و پاکی 

د) توبه دربارة بندگان به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خداست= حقیقت توبه

1234

میان بعد فردي و بعد اجتماعی چه رابطه اي وجود دارد و اگر کسی در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها برآید، گرفتار چه نوع شرکی - 69
شده است؟

تقابل – شرك در والیت  تقابل – شرك عملی اجتماعی متقابل – شرك عملی فردي متقابل – شرك در والیت

حدیث شریف  «من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت باالجال...»  یادآور کدام سنت الهی است؟و با کدام عبارت ارتباط مفهومی دارد؟ - 70

تاثیر اعمال انسان در زندگی او-  «ولکن کذبوا فاخذناهم بماکانوا یکسبون»   تاثیر اعمال انسان در زندگی او-  «من جاء بالسیئه فال یجزء االمثلها»  

سبقت رحمت بر غضب الهی- «من جاء بالسیئه فال یجزء االمثلها»   سبقت رحمت بر غضب الهی-  «ولکن کذبوا فاخذناهم بماکانوا یکسبون»  

تعبیر «منافع للناس» براي کدام یک از گناهان کبیره به کار می رود و به چه معنایی است و شرط بندي در بازي ها و ورزش هاي معمولی چه حکمی دارد؟ - 71

قمار- سود اقتصادي – بال اشکال شراب- سوداقتصادي- حرام قمار- سود جسمانی- حرام شراب- سود جسمانی- بال اشکال
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میان آشنایی با نشانه هاي الهی با شناخت قوانین جهان به ترتیب چه ارتباطی برقرار است و قانون مندي و نظام حاکم بر جهان خلقت تجلی کدام یک از - 72
موارد زیر است؟

معلول و علت- قضاي الهی معلول و علت- تقدیر الهی علت و معلول- قضاي الهی   علت و معلول- تقدیر الهی

راه انحصاري دستیابی به هدف خلقت براي انسان چگونه است و پیامبر خوبی ها (ص) راهیابی شرك به دل انسان را چگونه ترسیم می کنند؟ - 73

با سعی و تالش خود او - پنهان تر از راه رفتن مورچه اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه

با سعی و تالش خود او - آسان تر از ورود نور خورشید از دریچۀ پنجرة یک خانه به آن

با مشورت گیري از نخبگان - پنهان تر از راه رفتن مورچه اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه

با مشورت گیري از نخبگان - آسان تر از ورود نور خورشید از دریچۀ پنجرة یک خانه به آن

نِب َکَمن ال َذنَب لَه» برقرار است و هر اِئُب ِمَن الذَّ نوَب» و «َالتَّ ُر الُقلوَب وَتْغِسُل الذُّ کدام یک از روابط علی و معلولی زیر در خصوص دو روایت شریفۀ «التَّوبَُۀ ُتطهِّ - 74

دو روایت باکدام ویژگی توبه ارتباط دارند؟

روایت اول متبوع روایت دوم است- پیرایش روایت اول تابع روایت دوم است- پیرایش

روایت دوم متبوع روایت اول است- آالیش روایت دوم تابع روایت اول است- آالیش  

حفظ سالمت اقتصادي، از سوي آحاد افراد جامعه نیازمند چه مجاهدت هایی است و نمونه هایی از اموري که سبب ناپاك شدن روزي انسان می شود، - 75
کدام است؟

اسوه قرار دادن نبی مکرم اسالم و انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر- فریبکاري در معامله

اسوه قرار دادن نبی مکرم اسالم و انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر- معامله با یهودیان

کاهش توجه به رفاه اقتصادي و لذت هاي مادي بر خالف زندگی غربی- معامله با یهودیان

کاهش توجه به رفاه اقتصادي و لذت هاي مادي بر خالف زندگی غربی- فریبکاري در معامله

سرچشمۀ بندگی خداوند متعال چیست و افراد محروم از آن، نسبت به کدام نیاز خود به خداوند متعال بی توجه هستند؟ - 76

آگاهی - نیاز در بقا  عبادت - نیاز در بقا  آگاهی - نیاز در پیدایش  عبادت - نیاز در پیدایش 

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر چیست؟  - 77
- چرا خداوند مالک اصلی و حقیقی جهان است؟ 

- والیت خداوند از چه سرچشمه می گیرد؟

چون خالق است. - مالکیت حقیقی خداوند چون خالق است. - مالکیت اعتباري خداوند 

چون ولی است. - مالکیت اعتباري خداوند چون ولی است. - مالکیت حقیقی خداوند

ماواِت َواَألْرِض» چیست و این آیه چه نقشی براي موجودات بیان می کند؟ پیام آیۀ شریفۀ «اُهللا نُوُر السَّ - 78

هر چیزي در این جهان بیانگر وجود مخلوق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود. - تجلّی بخش خداوند

هر چیزي در این جهان بیانگر وجود مخلوق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود. - نشانگر صفات و ذات خداوند 

تمام موجودات وجود خدا را از خداوند می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند. - تجلّی بخش خداوند 

تمام موجودات وجود خود را از خداوند می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند. - نشانگر صفات و ذات خداوند 

کدام مورد پیرامون قانونمندي و نظام حاکم بر جهان خلقت به درستی تبیین شده است؟ - 79

تّجلی تقدیر الهی و الزمۀ کار اختیاري انسان است.  تّجلی تقدیر الهی و مولود کار اختیاري انسان است. 

تّجلی کار اختیاري انسان و نشانۀ تقدیر الهی است.  تّجلی کار اختیاري انسان و الزمۀ تقدیر الهی است. 

با اقرار و اعتراف به کدام عبارت شریفه تمام احکام و حقوق اسالمی فرد مسلمان به رسمیت شناخته می شود و کدام آیۀ شریفه بیانگر توحید در والیت - 80
است؟

» - «َال ُیْشِرُك ِفی ُحْکِمِه َأَحًدا»   «َال ِإلََه ِإالَّ اهللاَّ ِ َأْبِغی َربا»   » - «ُقْل َأَغْیَر اهللاَّ «َال ِإلََه ِإالَّ اهللاَّ

ِ َأْبِغی َربا»   ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء» - «ُقْل َأَغْیَر اهللاَّ «اهللاَّ ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء» - «َال ُیْشِرُك ِفی ُحْکِمِه َأَحًدا»   «اهللاَّ
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با تدبر در حدیث نبوي خاستگاه «إدمان التفکر فی اللّه و فی قدرته» در کدام عبارت تبیین می شود و بازخورد نهایی آن کدام است؟ - 81

 افضل العبادة - فاعبدوه   افضل العبادة - هذا صراط مستقیم  

 إن اهللا ربی و ربکم - هذا صراط مستقیم   إن اهللا ربی و ربکم - فاعبدوه  

82 - The flood of young women to this sale, which was organized a few weeks before end of the year

festivities,  .................. their love for luxury goods.

shows is shown it shows to show 

83 - If I .................. English better, I’d travel around the US.

speak   will speak spoke would speak

84 - If I .................. the opportunity to enter such a nice castle, I .................. it.

were having – would take had – would take had – took were having – took

Most women in Ghana – the educated and illiterate, the urban and rural, the young and old – work to

earn an income in addition to playing their roles as housewives and mothers. Most of Ghana’s working

women are farmers and traders.  
Only one woman in five, or even fewer, can be classified as simply housewives. Even these women often

earn money by sewing or by baking and cooking things to sell. They also maintain vegetable gardens

and chicken farms. In fact, the woman who depends entirely upon her husband for her support is not

well respected.                   

In some countries, the problems for women are the opposite of those in Ghana. In the Middle East, for
example, women have traditionally stayed at home. They were responsible for keeping the home and

did not work. In fact, when women went out in public, they walked behind their

husband.                                                               

Today the pattern of life is changing. Many women want to take an active role in the economy.

However, working reduces their chances of getting married because many men still want to marry in
the traditional way.

85 - According to the passage, in Ghana, .................. .

farmers are mostly women fifty percent of women are housewives

most women earn their own money women fail to raise their children properly  

86 - The underlined word “illiterate” in the first line means .................. .

unable to hear and speak unable to work and move unable to write and read unable to earn money

87 - Opposite Ghanaian women, women in the Middle East .................. .

are responsible for providing the family raise their children themselves

walk beside their husbands are mostly unemployed

88 - Today, Middle Eastern women  .................. .

prefer to marry rather than go to work have no role in the society 

are too busy at home to go out to work play a more active role 
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89 - Even today, many men in the Middle East still ..................  .

don’t like their future wife go to work make their wives raise the children

prefer to marry a working woman reduce their chances of getting married 

Johannes Kepler was a German astronomer and mathematician who played a key role in the scientific

.........(A)......... that occurred in the 17th century. Kepler was interested in astronomy from an early age.
He .........(B)......... the University of Tubingen where he studied Philosophy, mastered mathematics, and

further developed his remarkable astronomy skills. Kepler achieved much of his work around the same

time as ..........(C)........ famous astronomer, Galileo Galilei. Kepler’s work on planetary motion helped

Isaac Newton later develop his own theory of universal gravitation. NASA honored Kepler by naming a

mission after him. Launched .........(D)......... March 6 2009, the Kepler Mission orbits a high-tech space
telescope that will search for other Earth-like .........(E)......... .

90 - A

anniversary revolution  success biography

91 - B

established scavenged organized attended

92 - C

another other others one another

93 - D

in at on from

94 - E

planetary planet plan plant

95 - This .................. of students doesn’t seem to care about school as much as their parents.

tradition inspiration installation generation   

96 - According to the report, the name of the dead man will not be released until his relatives have been

.................. .

invited appreciated respected informed

Galileo Galilei was an Italian astronomer and physicist .........(A)......... lived from 1564 to 1642. He was the

first to use a telescope to observe the stars and planets. At that time، the Catholic Church was so

powerful. The Pope ........(B).......... Galileo to write a book on his views. Then one of Galileo`s enemies

said that his discoveries went .........(C)......... the church’s teaching. He spent the rest of his life under
house arrest but managed to write another book, which was secretly .........(D)......... in Holland. The

Catholic Church would have had him burned .........(E)......... they had found out about this book.

97 - A

who when  whom whose

98 - B

transmitted published allowed  compiled

11

عمومی - 20212

ام اس بوك



99 - C

including through according to against

100 - D

worked out  reproduced published entered

101 - E

unless as when if

102 - The children from this .................., know a lot more about technology than their parents.

consideration combination satisfaction generation

103 - Young people were encouraged to be responsible members of the .................. at a workshop to

protect the wildlife.

nature republic resource community

104 - Our technology and ability to cooperate in societies allows us to .................. many of the things that

kill other mammals.

claim overcome consume absorb  

105 - Researchers are looking at ways of .................. power using the action of the ocean's tides.

saving pumping  orbiting generating

106 - I think the books you gave will be helpful despite the fact that there are plenty of similar books,

……………… ?

are they won't they didn't you don't I

107 - This university was a .................. choice for me. The program here is excellent.

magnifying general wise defected

It is recommended that parents read to their children at preschool and early primary levels. When they

read to a child from story books, comic strips of the better type, and .........(A)......... ,he learns that books,
magazines, and newspaper .........(B)......... something of interest and amusement for him. He also comes

to .........(C)......... that this "something" which he enjoys is closely related to black and white symbols, and

that these symbols can be decoded only .........(D)......... . This awareness and interest from a .........(E).........

he can use to jump into learning to read in school.

108 - A

are magazines for children children's magazines 

there are magazines for children children's magazines are there 

109 - B

draw throw hold rise

110 - C

find out look up pay attention check in 
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111 - D

when one knows how to read knowing how to read and when 

by knowing that how one reads when and how one knows and reads 

112 - E

drop factor means communications

113 - This new method compares and .................. the few teaching techniques that we used before.

complains compounds contrasts commands

114 - Anyone .................. to take the exam must sign up before next Friday.

whom they want who want who wants who he wants

115 - We will not be able to play tennis tomorrow if it .................. like this.

keeps on raining keeps to rain will keep on raining would keep to rain

116 - All those requirements are very difficult to meet, but we will do our best and listen to

your .................. .

result music advice heritage

117 - There have been a fantastic number of .................. for this year's poetry competition.

entries explanations sections synonyms

118 - I missed the plane, and the next .................. flight doesn't leave until tomorrow.

available elementary correct main

119 - As soon as possible, the workers will paint this area of the playground, so that it can be clearly

.................. by everyone.

distinguished imaginary responsible knowledgeable

120 - If I remember correctly, this small booklet contains ………………… on what to do if your computer
frequently freezes or turns off by itself.

arrangements pronunciations responsibilities  recommendations

Fossil fuels were formed over millions of years ago when the remains and fossils of prehistoric plants

and animals sank to the bottom of swamps and oceans. These animal and plant remains were slowly

covered and crushed by layers of rock, mud, sand, and water. The pressure of all those layers caused

the plant and animal remains to break down and change into coal, oil, and natural gas. 
We use the energy in these fossil fuels to produce electricity. We use electricity in many different ways.

We light and heat our homes, schools, and businesses using electricity, also to run computers,

refrigerators, washing machines, and air conditioners. Our cars and planes run on gasoline, which

comes from oil. As of the year 2013, most of the energy we used had come from fossil fuels. 
However, fossil fuels are known as non-renewable sources of energy. They cannot be used over and

over again. This means that one day they will run out! 

Luckily, there are some renewable energy sources that we can use, that we can keep using. Unlike non-

renewable fossil fuels, they will not run out. Three forms of renewable fuels are solar energy (the

energy coming from the sun), water energy and wind energy. Solar energy can be caught through solar
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cells and solar panels. People put solar panels on the top of houses to help capture the sun’s energy and

convert it into heat and electricity. Water is also used to produce electricity. Dams capture the energy of

falling water and turn it into electricity. Wind is the third form of renewable energy. Wind turbines can
capture the energy of the moving air and turn it into electricity. All these renewable energy sources are

essential for us because they will not run out, so we need to get better and better at using them.

121 - Which of the following is defined in the passage?

fossil fuel gasoline swamp solar energy

122 - According to the passage, non-renewable sources of energy  .................. .

are never used at home will finally run out  come from the sun break down the plants  

123 - What does the last paragraph mainly discuss?

Three forms of renewable energy sources The use of solar panels at home

Non-renewable fossil fuels All energy sources

124 - Which of the following is NOT true according to the passage?

Solar panels on the top of houses are used to convert electricity into heat.

Oil and natural gas are the products of prehistoric plants and animals.

The year 2013 was when many countries started using fossil fuels.

Dams are places where electricity is produced from water.

125 - Of course you found a $10 on the street and .................. spent it-easy come, easy go!

carefully gradually luckily immediately
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مفهوم مشترك: هر کس به حقیقت عشق برسد دیگر از او اثري و خبري نمی آید (فنا فی اهللا).  گزینه 1 - 1
بررسی سایر گزینه ها: 

»: افشاگر راز عشق گناهکار شمرده می شود.  گزینۀ «

»: وصال الهی و عالم بی خبري همراه نیاز ندارد؛ چون خالی از خطر و رهزن است.  گزینۀ «

»: ما خود مست چشمان یاریم و نیازي به شراب نداریم.  گزینۀ «
به این مضمون اشاره دارد که گذر زمان همه چیز را نابود خواهد کرد به جز شعر و سخن بزرگان که همچنان در روزگاران آینده نیز جاودان خواهد بود. گزینه 4 - 2

سه بیت اّول به توصیف ناپذیري خداوند اشاره دارند.  گزینه 4 - 3

»: به عظمت و صفات خداوند اشاره کرده است. گزینۀ «

– ضمیر «ش» نقش متمم دارد: گفتمش  به او گفتم  گزینه 2 - 4
در سایر گزینه ها، ضمیر «ش» نقش مضاف الیه دارد. 

)ناز او...  )نرگس او،لب او            )گریبان او     
فعل «نیست» در معناي «حضور ندارد» به کار رفته و غیراسنادي است.  گزینه 1 - 5

در سایر گزینه ها، فعل «نیست» اسنادي است.

در گزینۀ  سخن از بلندنظري و بی توجهی به دنیا و مادیات دنیوي است ولی در گزینه هاي دیگر مفهوم اصلی این است که با هّمت به هر کمال و قدرتی می توان رسید. گزینه 2 - 6
»، واج آرایی صورت گرفته است.  ـِ در این بیت، تشبیه وجود ندارد، امّا در واج «د» و « گزینه 3 - 7

» ستوران: استعاره از «مردم بی خیال و حیوان صفت» است. مردم دیو مانند: تشبیه است.  در بیت «

» واژة «بنا» تکرار شده است. «از ریشه برکندن» و «از بُن برکندن»: کنایه از نابود کردن است.  در بیت «

» به داستان دیو سفید در هفت خوان رستم اشاره دارد: تلمیح است. آوردن «اي» براي دماوند: تشخیص است. در بیت «

: «مقام ظاهري براي افراد شخصیت نمی آورد.»  ،  و  مفهوم متن سوال مانند گزینه هاي  گزینه 1 - 8

: اشتیاق فراوان شاعر گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1 - 9

: صخره؛ صحیح: ُسخره  گزینۀ 

: نشعه؛ صحیح: نشئه  گزینۀ 

: خاست؛ خواست  گزینۀ 

شرح سوال  شعر صورت سؤال اشاره دارد به ظلم و بیداد در جامعه که از بیت گزینۀ  ظلم و ستم دریافت می شود. (در عبارت مرجع «سرما» نماد ظلم و ستم است.)  گزینه 1 - 10
بررسی سایر گزینه ها: 

: سرماي زمستان در راه است.  گزینۀ 

: توصیف ظاهري سرماست در زمستان  گزینۀ 

: گرماي آتش هیزم در برابر سرما گزینۀ 

گزینۀ  به مفهوم سؤال که همیشه به یاد و فکر معشوق اشاره دارد.  گزینه 3 - 11
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ  ?  خیل عاشقان معشوق 

گزینۀ  ?  ظهور عشق از همه چیز 

گزینۀ  ?  مالمتگر معشوق را نمی شناسد.
مفهوم صورت سؤال در ارزش و تأثیر مثبت و باالي «خنده» در زندگی انسان ها صحبت دارد.   گزینه 2 - 12

) بحث از اثر واالي هدایت در زندگی انسان هاست که باعث شادمانی و فرح بخشی وجود آدمی می گردد.  ) این مفهوم را در خود دارند. اما در گزینۀ ( ) و ( ) و ( گزینه هاي (
همه کلمات با هم رابطه تضمن دارند.  گزینه 1 - 13

سایر گزینه ها :  گزینۀ    هزاهز و غوغا + کرم و بخشش + درد و اندوه  ترادف دارند. اما گل و بلبل تناسب دارند. 

گزینۀ    عزل و نصب + آسمان و زمین  تضاد 

خورشید و ماه  تناسب 

عظمت و شکوه  ترادف 

گزینۀ    خار و گل + وصال و فراق + اقرار و انکار  تضاد 

باد و صبا  تضمن 
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گزینه 2  - 14

بررسی همۀ گزینه ها:  گزینه 3 - 15

»: (سه مورد) این بی خردان - بی خردان سفله - مردم خردمند  گزینۀ «

»: (سه مورد) این اساس - این نژاد - این پیوند  گزینۀ «

»: (چهار مورد) این معجر - سپید معجر - یکی اورند - کبود اورند  گزینۀ «

»: (سه مورد) مادر سرسپید - این پند - سیاه بخت فرزند  گزینۀ «

) نفی دون همتی و نفی قانع بودن به یک حقیقت اندك (سیب زنخدان و ذّره) است که در برابر حقیقت بزرگ (باغ و خورشید)، بسیار ناچیز و مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ ( گزینه 2 - 16
کوچک است. 

) به تأیید قناعت و ترك لذت هاي دنیایی و نفی و حرص و طمع می پردازند که در نتیجۀ قناعت، انسان ها به آرامش و شادکامی می رسند. ) و ( ) و ( گزینۀ (

در این گزینه مفهومی متفاوت با گزینه هاي دیگر و بیت صورت سؤال مطرح شده است. (نفس به سگی تشبیه شده است که اطاعت خداوند آن را رام می کند.)  گزینه 3 - 17
در گزینه هاي دیگر مانند گزینۀ صورت سؤال از خوار شدن انسان هاي قدرتمند ابراز تأسف شده است. 

بررسی موارد:  گزینه 1 - 18
الف) در میان من و لعل، لعل: معطوف 

ج) اي نصیحت گو [با تو هستم]: حذف فعل 
ب) گونه: ممیز 

د) جمله: بدل 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4 - 19

»: صید را = از صید   گزینۀ «

»: شانه در آشفتگی به کار زلف می آید: چه چیزي به کار زلف می آید؟ شانه (نهاد)   گزینۀ «

»: پنداري (انگار) زشت کاري (گناه) و خوب کرداري را چرخ از تو آموخت // نفس را خوار دارد (= بگرداند)  «خوار» مسند جمله است.  گزینۀ «

بی اعتنا گذشتنش را از برابر ثروتمنداِن بخشنده، به گذشتِن زنی سیاه چشم از کناِر ویتریِن مغازه هاي سرمه فروشی (لوازم آرایشی) مانند کرده است.  گزینه 2 - 20
بررسی سایر گزینه ها: 

ـ عشق به بازار مانند شده است. («روان» ایهام دارد.)  -اشک در سپیدي به سیم (نقره) مانند شده است.   :« گزینۀ «

ـ «می» به آب مانند شده که باعث روییدن و بالیدِن عشق می شود.  ـ عشق به «ِکشت» و محصول مانند شده است.   :« گزینۀ «

ـ روي یار به آیینه تشبیه پنهان شده است.  ـ شاعر به طوطی تشبیه پنهان شده است.  :« گزینۀ «

معنی درست واژه ها:  گزینه 2 - 21
الف) باسق: بلند، بالیده 

ج) کربت: اندوه، غم 
د) آوند: آونگ، آویزان، آویخته 

غلط هاي امالیی موجود در متن و شکل درست آن ها:  گزینه 1 - 22

قربت  غربت 

زلّت  ذلّت 

عشق گریبان ما را به دست کسی نداد. (ما) مضاف الیه مفعول جمله است.  گزینه 3 - 23
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «م» بر درگاه شاه گدایی نکته اي در کارم کرد : «م» مضاف الیه «کار» است. واژة «کار» در نقش متمم است.  گزینۀ «

»: «م» در شمشیرم نقش مفعول است. «ت» در «دستت» هم به «فتراك» می چسبد. گزینۀ «

»: «مرا» مخفف «من را»ست و «من» ضمیر گسسته است. مضاف الیه متمم است. «یار هرگز به کار من نیاید.»  گزینۀ «

بیدالن استعاره از عاشقان  گزینه 3 - 24
تلمیح: اشاره دارد به داستان عاشقی کردن مجنون 

واج آرایی در مصرات بلند «ا» 
جناس میان «کم و هم» 

کنایه: خون خوردن یعنی در عذاب بودن و سختی کشیدن 

بررسی گزینه ها:  گزینه 2 - 25

»: بنگر از کجا به کجا می فرستمت  جملۀ بنگر جملۀ هسته است و «که» پیوند وابسته ساز می باشد و جملۀ بعد، جملۀ وابسته است؛ پس، غیرساده به حساب می آید.  گزینۀ «

»: این گزینه شامل سه جملۀ ساده است: جملۀ اول مناداست و دو جملۀ بعد هم ساده هستند و به هم مربوط نمی باشند؛ پس این بیت جملۀ غیرساده ندارد.  گزینۀ «

»: در این گزینه، جملۀ اول مناداست که با حرف ربط همپایه ساز (که) به جملۀ بعد مربوط شده است.  گزینۀ «

»: در مصراع دوم حرف ربط هم پایه ساز (که) نشان دهندة ارتباط دو جمله است؛ پس، جمله غیرساده است.  گزینۀ «

گزینه 3  «ال» در این گزینه بر سر (خیر) که اسم است آمده، پس نفی جنس است. - 26
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«دعوَه» مفعول مطلق هم ریشه فعل «َدعا» است.   گزینه 3 - 27
بررسی سایر گزینه ها: 

: «َمدُعّو» اسم مفعول بر وزن مفعول  گزینۀ 

گزینۀ  :«داعی» اسم فاعل بر وزن فاعل است و مصدر نیست و مفعول مطلق نمی باشد. 

: الدعوه چون مضاف است نمی تواند َال بگیرد.  گزینۀ 

» ضمیر «ي» ترجمه نشده است)  » و « عبادي الّصالحون: بندگان صالح من (نادرستی گزینه هاي « گزینه 1 - 28

 ( َیِرُث: به ارث می برند (نادرستی گزینۀ 

«َفرحین» خبر لیس است.  گزینه 1 - 29
بررسی سایر گزینه ها: 

»: دشمنان متجاوزانه به کشورمان حمله کردند. / معتدین حال است.  گزینۀ «

»: آنها را دیدم که به آرامی نشسته اند. / جالسین حال است.  گزینۀ «

»: پسرم نماز می خواند، در حالی که در نمازش خشوع دارد. / جملۀ اسمیۀ «َو ُهَو خاِشُع»  حال است.  گزینۀ «

ترجمۀ گزینۀ درست: در جشن فارغ التحصیلی همۀ همکالسی هایم را دیدم جز یک همکالسی. /  «ِإلّا» ادات استثناء است، «جمیَع» مستثنی منه و «زمیًال» مستثنی است.  گزینه 2 - 30
بررسی سایر گزینه ها: 

»: این موضوع را هیچکس درك نمی کند، حتی تو.  گزینۀ «
در این عبارت اصًال ادات استثناء وجود ندارد. 

»: هیچگاه دروغ نگو وگرنه نزد مردم تحقیر می شوي.  گزینۀ «
جمله با نفی شروع شده است و مستثنی منه حذف شده است؛ بنابراین اسلوب حصر به کار رفته است. 

»: اطالعاتی در مورد آن پروژه دارم که شخص دیگري آن را نمی داند.   گزینۀ «
در این عبارت اصًال ادات استثناء وجود ندارد.

: َتمرَّد: سرپیچی کرد / أطاع: اطاعت کرد  ترجمۀ گزینۀ درست: گزینۀ  گزینه 1 - 31
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: َالَبطحاء: سرزمین مّکه / َوطأة: قدمگاه  گزینۀ 

: هر دو فعل به معنی بدست آورد است.  گزینۀ 

: هر دو کلمه به معنی سفرکننده می باشند.   گزینۀ 

سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن کلمه اي باشد که براي تکمیل جملۀ قبلش آمده باشد.   گزینه 3 - 32
از بین حروف مشبهۀ بالفعل «لکّن» براي کامل کردن جملۀ قبلش به کار می رود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «إّن» براي تأکید به کار می رود.  گزینۀ «

»: «أّن» براي ایجاد ارتباط بین دو عبارت به کار می رود.  گزینۀ «

»: در این عبارت هیچ یک از حروف مشبهۀ بالفعل به کار نرفته است. گزینۀ «

) / «کالمًا»: سخنی را، به سخنی / «تعلُمه»: (جملۀ وصفیه) که آن را می دانی (فعل در ) / «سمعَت»: (فعل شرط) شنیدي (رد گزینه هاي  و  «إن»: (ادات شرط) اگر (رد گزینه هاي  و  گزینه 1 - 33
ر»: (فعل امر) فکر کن جملۀ وصفیه با توجه به فعل قبل از خود ترجمه می شود بنابراین می تواند به صورت مضارع یا ماضی استمراري ترجمه شود) / «فهو تذّکر»: (جواب شرط) پس آن تذّکر است / «فکِّ

) / «فیه»: دربارة آن، در موردش  (رد گزینۀ 

«اجتهاداً» مفعول مطلق تأکیدي است و تأکید در فعل دارد. اما در گزینه هاي دیگر «نومًا»، «إستغفاَر» و «نظَر» مفعول مطلق نوعی هستند و تأکید ایجاد نمی کنند. گزینه 4 - 34

 نخستین قدم در تغییر زندگی توجه کردن به مسائل مهم و اهمیت دادن به آن هاست. و از جمله این امور شناخت آرزوها و رویاهامان همچنین اهدافی است که آن ها را براي زندگی مان و تالش در
پی بهبود آن قرار داده ایم، و مهم آن است که بدانیم به دست آوردن زندگی سعادتمند براي انسان به تأمل و پیشرفت کردن در زندگی اخالقی و زندگی سالم با هم نیاز دارد، زیرا تندرستی همیشه

باقی نمی ماند پس بدن به مرور زمان دچار تغییرات جسمی مختلف و تغییرات روحی و عاطفی نیز می شود. 
از جمله سفارش هاي مؤّکد در این زمینه توجه به تغذیۀ بدن و ذهن با هم است و آن براي تشکیل یک زندگی متعادل است که با تغییرات جسمی که به مرور زمان برایش به وجود آمده مناسب

باشد.قطعًا انجام تمرینات ورزشی سودمند به شخص در زندگی سالم تر و خوشبخت تر از نظر بدنی و ذهنی کمک می کند!

بررسی گزینه ها:  گزینه 4 - 35

»: ورزش هاي جسمانی فقط به بدن کمک می کند!   گزینۀ «

»: تندرستی در زندگی تا زمانی که انسان آن را بخواهد ادامه می یابد!   گزینۀ «

»: تغییرات بدنی، روحی و عاطفی بعد از زمان بسیار اندکی ظاهر می شود!   گزینۀ «

»: کسی که بتواند امور مهم خویش را از غیر آن تشخیص دهد، نخستین گام در تشکیل زندگی خوشبخت را برداشته است!  گزینۀ «

ترجمۀ صورت سؤال: چگونه زندگیمان را براي رسیدن به توازن تغییر دهیم؟ خطا را مشخص کنید:  گزینه 2 - 36
با در معرض تغییرات قرار گرفتن، در مقابل کارها، رخدادها و چیزها! ✗ 
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ترجمۀ صورت سؤال: زمانی که می خواهیم به خوشبختی در زندگی دست بیابیم، چه چیزي به ما کمک می کند؟  گزینه 1 - 37

گزینۀ صحیح: توجه بسیار به امور اخالقی و تندرستی! 

ترجمۀ صورت سؤال: مناسب ترین عنوان براي متن:  گزینه 1 - 38

»: زندگی سعادتمند  گزینۀ «

»: ورزش هاي سودمند  گزینۀ «

»: زندگی سالم و اثر آن  گزینۀ «

»: اثر تندرستی در شناخت آرزوها گزینۀ «

رد سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 39

»: مصدرة تعریض  مصدره تعّرض  گزینۀ «

»: حروفه الّزائدة «ي و ت»  (ت)   گزینۀ «

»:  للمخاطب  للغائب  گزینۀ «

رد سایر گزینه ها:  گزینه 1 - 40

»: حروفه االصلیه (س، ا، د)  (س، ع، د)  گزینۀ «

»: للمخاطب  للمخاطبۀ  گزینۀ «

»: حرفان زائدان  حرف زائد ( براي تشخیص حروف زائد یک باب باید به اول شخص مذکر ماضی آن دقت کرد . در این باب ساَعَد می شود و تنها یک حرف (الف) اضافه دارد.)  گزینۀ «

خطاهاي سایر گزینه ها:  گزینه 1 - 41

»: خبره «خطوة»  خبره «هی»  گزینۀ «

»:  معرفۀ  معرفه نیست، چون به اسم معرفه اي اضافه نشده و (ال) نیز ندارد.  گزینۀ «

»: من األعداد األصلیّۀ  من األعداد الترتیبیۀ  گزینۀ «

» مستثنی منه  (اْلُکُتَب)  حذف نشده است، پس در جملۀ اسلوب استثناء دارد.  در گزینۀ « گزینه 4 - 42
ترجمۀ عبارت: فروشندة کتاب جز کتاب تاریخ، کتاب هایی را که خریده بودم نفرستاد. 

در گزینه هاي دیگر مستثنی منه حذف شده است و در عبارت ها اسلوب حصر مشاهده می شود. 

»: براي کسی جز نیکی ها را نخواه.  گزینۀ «

»: جز برخی از دوستان کسی پیش ما نیامد.  گزینۀ «

»: طعم تلخ زندگی را نچشیده است مگر کسی که تمام عمر در فقر زندگی کرده است.  گزینۀ «

حرکات صحیح:  فالتِّجارُب  اْلُکُتِب.   گزینه 4 - 43
پس تجربه ها، ما را از کتاب ها بی نیاز نمی کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: پس چه بسا کتابی که خواننده براي مطالعۀ آن تالش می کند و سپس هیچ فایده اي از آن حاصل نمی شود.  گزینۀ «

»: از نقاط مثبت جسم نیرومند این است که خوراك مناسبی براي خودش جذب می کند.  گزینۀ «

»: تصور نمی کنم که کتاب هاي تکراري آنجا باشد.  گزینۀ «

*یادآوري مهم: فعل در دو جا معناي مضارع دارد:  گزینه 1 - 44

) اگر مضارع باشد! به شرطی که بدون (کان) یا حروف (س، سوَف، لم، لن) آمده باشد چون این ها همگی زمان مضارع را عوض می کنند. 

) اگر فعل در جایگاه (فعل شرط) یا (جواب شرط) قرار بگیرد، حتّی اگر ماضی هم باشد، به صورت مضارع ترجمه می شود. 
مانند همین گزینه (آن چه که از قلبت بگذرد بر زبانت جاري می شود!) 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (َمن) وسط جمله (موصول) است، به معناي «کسی که»، پس اصًال جملۀ شرطی نیست! و فعل به همان صورت که هست ترجمه می شود.(کان (ماضی): بود)  گزینۀ «

»: این جمله شرطی نیست چون جواب شرط ندارد! و فعل به صورت ماضی ترجمه می شود. (دعا: دعوت کرد، أعطی: داد)  گزینۀ «
*یادآوري مهم: جواب شرط نمی تواند به همراه حرف عطف (و - ُثمَّ - لکن ...) و یا حروف ناصبه (أن - حّتی - َکی و ...) بیاید (البته حرف (لن) اشکالی ندارد) این جمله استفهامی (پرسشی) است. 

ترجمۀ جمله: (چه کسی تو را دعوت کرد به مهمانی و به تو جایزه داد؟!) 

»: (لم َیْنَجْح: موفق نشد، لم + مضارع : ترجمه به صورت ماضی نقلی منفی) / لم یتّوکل: توّکل نکرد (به صورت ماضی ترجمه می شود) گزینۀ «

(اسم ال، مضاف نمی شود، در حالی که (نفَعک) به صورت مضاف به ضمیر متصل آمده است.)  گزینه 3 - 45
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «فائدَة»: اسم «ال» ، فی معصیٍۀ: خبر «ال»  گزینۀ «

»: «طاعَۀ»: اسم «ال» ، فی معصیٍۀ: خبر «ال»  گزینۀ «

»: «إلَه» و «شریَک»: اسم «ال» ، موجوٌد: خبر «ال» محذوف  گزینۀ «
نکته: وقتی در جمله حرف «إّال»باشد معموًال خبر «ال»ي نفی جنس حذف می شود و کلمۀ (موجوٌد) بوده است! 
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(همان طور که می دانیم وقتی بعد از«إّال» اسم مرفوع بیاید،  اسلوب حصر بوده (مستثنی منه حذف شده).  گزینه 2 - 46
بررسی سایر گزینه ها: 

»: حرف (أّال = أْن + ال) می باشد و باید دقت کنیم با حرف استثناء (إّال) اشتباه گرفته نشود.  گزینۀ «
پس این گزینه نه اسلوب (حصر) دارد نه اسلوب (استثناء). 

»: جمله، مثبت و داراي اسلوب استثناء است.  گزینۀ «

ا) اسم نکره و عام بوده و مستثنی منه می باشند. نقش اولی (مفعول به) و دومی (معطوف) است. به زبان دیگر فاعل براي فعل (ال أملُک: أنا + نفعًا: مفعول به) و جمله کامل است. (ما: نفعًا و ال ضر) :« گزینۀ «
آنچه، مستثنی و منصوب) 

» مصدر منصوب از جنس فعل جمله است که همراه با صفت آمده است و مفعول مطلق نوعی به حساب می آید.  «فرَحًۀ» در گزینۀ « گزینه 4 - 47
ترجمۀ عبارت: مهمان ها در جشن شام بسیار خوشحال شدند هنگامی که صاحبخانه را دیدند که از بیماري اش شفا پیدا کرده است. 

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: خوشحالی بزرگ بود هنگامی که خبر موفقیت پسرم در امتحان نهایی را به من دادند.(َاْلَفَرَحُۀ: اسم کاَن و مرفوع)  گزینۀ «

»: دوستانم! آن شادي همان شادي بزرگ است. (هر دو فرحۀ مصدر از جنس فعل جمله نیستند)  گزینۀ «

»: اگر بتوانی که با دیگران شاد شوي پس این شادي ارزش دارد.(الفرحُۀ مصدري براي بیان نوع فعل نیست)  گزینۀ «

 ( اسم بعد از (ال) نفی جنس (ال - تنوین) نمی گیرد. (رد گزینه هاي  و  گزینه 4 - 48
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ال) ي نهی است نه نفی جنس. (در امور دیگران نیندیش اي عاقل!)  گزینۀ «

»: اسم «ال» نباید تنوین بگیرد. (ال خیَر)  گزینه «

»: اسم «ال» نباید ال بگیرد. (ال طالبَۀ) گزینه «

مفعول مطلق مصدري منصوب از فعل قبل خودش است. اگر بعد از آن صفت، جملۀ وصفیه یا مضاٌف الیه باشد، مفعول مطلق نوعی یا بیانی و اگر بعدش صفت و مضاٌف الیه نداشته باشد گزینه 1 - 49
و انتهاي جمله باشد، مفعول مطلق تأکیدي است. 

(تنزیًال) مفعول مطلق تأکیدي  
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (جهاداً) به دلیل (ال یتعب: جملۀ وصفیه) نوعی یا بیانی است.  گزینۀ «

»: (ِاطاعًۀ) به خاطر جملۀ وصفیه (ینَجح) نوعی یا بیانی است.  گزینۀ «

»: (جرحًا) به دلیل (صفت: شدیدًا) نوعی یا بیانی است.   گزینۀ «

» به معناي «ولی» و براي رفع ابهام از جملۀ قبل است.  «َأّن» به معناي «که» و براي ربط دو جمله به کار می رود.«لِکنَّ گزینه 4 - 50
ترجمۀ گزینۀ درست: برادرم در امتحان قبول نشد، زیرا او وقتش را با بازي در اینترنت از دست داد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: قوم شروع، به پچ پچ کردند: «قطعًا بت صحبت نمی کند.»  گزینۀ «

»: آنان مانند یاقوت و مرجان هستند.  گزینۀ «

»: اي کاش استاد این هفته امتحان را به تأخیر بیندازد.  گزینۀ «

در این گزینه «صادقیَن» صفت براي «ُزمالء» می باشد: «ُزمالء» نکره است و نمی تواند صاحب حال باشد.  گزینه 3 - 51
حال در گزینه هاي دیگر عبارتست از: فائزاٍت، ُمسرعیَن، «هی غالیٌۀ» حال هستند. 

المفَتِرَس اسم فاعل  و معرفه (اسم ال دار)، مفرد مذکر است و در این جمله نقش صفت براي «الحیواُن» را دارد.  گزینه 4 - 52
بررسی سایر گزینه ها: 

»: متعّدي نادرست است زیرا فعل «یتظاَهُر» در این جمله مفعول ندارد و الزم به شمار می آید.  گزینۀ «

»: نکره نادرست است چون جناح به ضمیر (ه) که معرفه است اضافه شده و معرفه می باشد معّرف باإلضافۀ   گزینۀ «

» می باشد نه صفت.  »: مکسور در این جمله خبر حرف مشبهۀ  بالفعل «َأنَّ گزینۀ «

ترجمۀ گزینۀ پاسخ: هنگامیکه جوجه هایش بزرگ می شوند از آنها می خواهد که از النه شان بپرند)  گزینه 4 - 53
بررسی سایر گزینه ها: 

»:«من» مفعول / «الّناس»"  مفعول و هر فعل جملۀ متعدي هستند.  گزینۀ «

ث»  متعدي است (با ما سخن گفته است.)  »: ضمیر «نا» مفعول و فعل «َحدَّ گزینۀ «

»: «(قوَل)» مفعول و فعل «الَیحزن»، متعدي است.  گزینۀ «
فعل متعدي داراي مفعول است. 

»، «دؤوبًا» حال است. (ترجمه: در زندگی پیشرفت نمی کند، مگر کسی که با پشتکار صورت سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن، کلمۀ «دؤوب» نقش حال را داشته باشد. در گزینۀ « گزینه 2 - 54
تالش می کند!) 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «اُصبح» از افعال ناقصه و «دؤوبًا» خبر آن است. گزینۀ «
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»: «یکوَن» از افعال ناقصه و «دؤوبًا» خبر آن است.  گزینۀ «

»: «دؤوبًا» بعد از اسم نکرة «طالبًا»آمده است و آن را توصیف می کند، پس صفت است، نه حال. گزینۀ «

) / از عبادت بت ها: ِمن عبادة األصناِم (رد ) / قومش: قومه (رد گزینه هاي  و  ) / تالش کرد: حاول (رد گزینۀ  ابراهیم خلیل کسی است: إبراهیُم الخلیل هو الّذي (رد گزینه هاي  و  گزینه 2 - 55

 ( ) / که نجات دهد: أن ُینِقَذ (رد گزینۀ  گزینه هاي  و 

) از حروف مشهبۀ بالفعل است اما فعل مجهول ندارد.  (إنَّ گزینه 1 - 56
بررسی سایر گزینه ها: 

)، از حروف مشبهۀ بالفعل است و (ُخلقوا) فعل مجهول است.  »: (لعلَّ گزینۀ «

)، از حروف مشهبۀ بالفعل است و (الُتدَرك) فعل مجهول است.  »: (کأنَّ گزینۀ «

»: (ولکّن)، از حروف مشهبۀ بالفعل است و ( َلم ُیترکوا) فعل مجهول است.  گزینۀ «

باالترین میوة اخالص در بندگی دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه معبود عالمیان گزینه 3 - 57

» این که هر چیزي در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه اي از آیات الهی است،از آیۀ شریفۀ :«اهللا و نور السماوات و االرض» دریافت می گردد.  مفهوم به کار رفته در گزینۀ « گزینه 3 - 58

گزینه 4 تفکروا فی کل شیء و التفکروا فی ذات اهللا   - 59
در هر چیزي تفکر کنید اما در ذات خدا تفکر نکنید. 

بیتی که در سوال به آن اشاره شده است به توحید  عملی پرداخته و توحید  عملی ثمرة توحید ربوبی به شمار می رود. (ما کسی را که به عنوان رّب بپذیریم خواهیم پرستید).  گزینه 3 - 60

ِ َمْثَنى َو ُفَراَدى"»  آیۀ مطرح شده در سوال عبارت است از: «ُقْل ِإنََّما َأِعُظُکْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِهللاَ گزینه 1 - 61

چنین خدایانی یا هر یک خالق بخشی از جهان اند که در این صورت محدود و ناقص خواهند بود و یا هر یک صاحب تمامی کماالت اند که در با این فرض یکی خواهند شد. مأذون بودن گزینه 4 - 62

پیامبر بدین معناست که پیامبر در مجرا و مسیر والیت و سرپرستی قرار گرفته است. (دقت کنید که گزینۀ  مربوط به ربوبیت است.) 

در میان مخلوقات، انسان موجودي است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدین معنا که گزینه 1 - 63
هم می تواند با پیروزي از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم می تواند با پیروي از نفس امّاره و انجام گناه، از فرمان هاي خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا دارد.

ُسَلَنا ِبالَبیَِّناِت َو َأنَزلنا َمَعُهم الِکَتاَب َو الِمیَزاَن ِلَیُقوم الّناس ِبالِقسط مردم باید جامعه اي بر پایۀ عدل به پا دارند.   با توجه به آیۀ شریفۀ َلَقد َارَسلَنا َرُ گزینه 3 - 64

بازتاب و ثمرة توجه انسان ها به آیۀ «یسأله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شان»: «هر آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند، او همواره دست اندر کار گزینه 2 - 65
امري است.» این است که درخواست عاجزانه از خداوند براي واگذار نکردن او به خودش است که در دعاي پیامبر اسالم (ص) مذکور است و این آیه دربارة نیاز دائمی و لحظه به لحظه به خداوند

است.

بوا َفَاَخذناُهم ِبما کانوا َیکسبوَن» «و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، ماء َو اَالرِض َو َلکن َکذَّ براساس آیۀ شریفۀ «َو َلو َأنَّ َاهَل الُقري آَمنوا َو اتََّقوا َلَفَتحنا َعلیِهم َبَرکاٍت ِمَن السَّ گزینه 2 - 66
قطعًا برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین؛ ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختیم به (کیفر) آنچه مرتکب شدند.» روحیۀ تکذیب نمودن، موجب گرفتاري به کیفر اعمال استمراري

است و ایمان و تقواي مردم، سبب باز شدن درهاي برکت و رحمت الهی به روي آنان است که بیانگر سنت «تأثیر اعمال بر زندگی انسان» است. 

نتیجۀ اعتماد به غیر خدا یا عمل بر اساس خواسته هاي دل و... در آیۀ شریفۀ «َافمن اّسس بنیانه ... علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم واهللا ال یهدي القوم الظالمین»  بیان شده است و گزینه 4 - 67

تعبیر قرآنی «اثم کبیر: گناه کبیره» براي قمار و شراب در آیۀ  سورة بقره به کار رفته است.

همۀ موارد مذکور در گزینه ها صحیح هستند.  گزینه 4 - 68
جبران حقوق الهی و حقوق مردم و عدم تکرار گناهان مربوط به «مراحل تکمیلی توبه» است و حدیث پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی

نکرده است مربوط به بخش «توبه و پاکی» است و اینکه توبه درباره بندگان به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران الهی است، «حقیقت توبه» است.» 

میان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید رابطۀ متقابل وجود دارد. همچنین اگر کسی دل به هواي نفس سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان هاي خداوند ترجیح گزینه 2 - 69
دهد یا در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها برآید گرفتار شرك عملی در بُعد فردي شده است.

حدیث مذکور که می فرماید: «کسانی که به واسطه گناهان می میرند از کسانی که به واسطه سرآمد عمرشان می میرند بیشترند...» مؤید سنت تاثیر اعمال انسان در زندگی او می باشد و گزینه 2 - 70
آیه  «...لکن کذبوا فاخدناهم بما کانوا یکسبون»  ارتباط دارد و هم موضوع هستند.

تغبیر «منافع للناس» که در آیۀ شریفه «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبرمن نفعهما»  ذکر شده در مورد «قمار و شراب» است و منظور از منفعت هایی گزینه 3 - 71
براي مردم (منافع للناس) سود اقتصادي است و از این راه منفعت و سود بسیاري به دست می آورند. به طور کلی شرط بندي، حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام است.

- شناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانه هاي الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شود.   گزینه 3 - 72
- براساس تقدیر الهی جهان خلقت قانو ن مند است. 

هدف خلقت انسان تقرب به خداست و این تقرب جز با سعی و تالش خود انسان به دست نمی آید.  گزینه 1 - 73
پیامبر اکرم (ص) فرموده است که :« راهیابی شرك به دل انسان از راه رفتن مورچه اي سایه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان تر است.» 

ُر الُقلوَب...) در نتیجه کسانی که توبه کرده مانند این است که گناه نکرده اند (َالتَّاِئُب...)، که به این عمل «پیرایش» یا «تخلیه» گویند. چون توبه دل را پاك می کند... (ُتطهِّ گزینه 2 - 74

مجموعه افراد جامعه باید با پیروي از پیامبر اکرم (ص) و امر به معروف و نهی از منکر، روابط اقتصادي را سالم نگه دارند.  گزینه 1 - 75
باید بکوشیم که رزق و روزي حالل به خانه بیاوریم و از همه اموري که سبب ناپاك شدن روزي ما می شود، مانند تولید کاال با کیفیت پایین و فریبکاري در معامله خودداري کنیم. 

علم و آگاهی سرچشمۀ بندگی خداوند است، زیرا هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. گزینه 4 - 76
انسان هاي ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند (نیاز در بقا)، بی توجه اند اما انسان هاي آگاه دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند.
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از آن جا که خداوند تنها خالق جهان است، پس تنها مالک آن نیز هست. مالکیت خداوند از خالقیت خداوند سرچشمه می گیرد و والیت خداوند از مالکیت حقیقی خداوند سرچشمه گزینه 2 - 77
می گیرد.

ماواِت َواَألْرِض» بیان می کند که خداوند نور هستی است؛ یعنی تمام موجودات وجود خدا را از او می گیرند، به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی می آیۀ شریفۀ «اُهللا نُوُر السَّ گزینه 3 - 78
گذارند. به همین جهت، هر چیزي در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود. در واقع هر موجودي در حّد خودش «تجلّی بخش خداوند» و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت

و سایر صفات الهی است (نه مخلوق).  

قانونمندي و نظام حاکم بر جهان خلقت که تّجلی تقدیر الهی است، الزمۀ کار اختیاري انسان می باشد. خداوند اینگونه تقدیر کرده است که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد.  گزینه 2 - 79

» تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می شود و آیۀ شریفۀ «َال ُیْشِرُك با گفتن (با اقرار و اعتراف) جملۀ «َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ گزینه 2 - 80
ِفی ُحْکِمِه َأَحًدا» مؤید توحید در والیت است. 

با توجه به حدیث نبوي «أفضل العبادة إدمان التفکر فی اّهللا و فی قدرته» برترین عبادت مداومت در تفکر دربارة خدا و قدرت اوست.  گزینه 3 - 81
خاستگاه (علت) برترین عبادت که همان توحید عملی است در عبارت شریفۀ «إن اهللا ربی و ربکم» تبیین شده است.  

بازخورد نهایی: فاعبدوه «هذا صراط مستقیم» است. 
خداوند بندگی خود را، راه راست و درست زندگی بیان کرده است. 

معنی جمله: سیل زنان جوان به این حراجی که چند هفته قبل از پایان جشن آخر سال سازماندهی شد، عالقۀ آن ها به کاالهاي لوکس را نشان می دهد.  گزینه 1 - 82
با توجه به این که جمله طوالنی شده و عبارت وصفی بعد از فاعل آمده، باید توجه شود جاي خالی جمله در اصل فعل جمله می باشد که در زمان حال ساده است.  

ترجمه: اگر من می توانستم بهتر انگلیسی صحبت کنم، به سراسر آمریکا سفر می کردم.  گزینه 3 - 83
شرطی نوع دوم: 

با توجه به اینکه جواب شرط ساختار would  base form دارد باید در جمله شرط از فعل گذشته ساده استفاده کنیم. 

ترجمه: اگر من فرصت ورود به این قطعۀ عالی را داشتم، حتمًا آن را می پذیرفتم.  گزینه 2 - 84
نکته جالب این تست این است که با وجود اینکه در تست هاي قبلی گفتیم در شرطی نوع دوم در قسمت جمله شرط می تواند زمان گذشته استمراري به کار برده شود اما اینجا نمی تواند! می دانید

چرا؟؟؟ چون فعل have اینجا به معنی داشتن است و یک فعل حالت یا non-action است نمی تواند به صورت استمراري بیان شود!! 

دیگر قطعا می دانید چرا  و  غلط هستند. (هر دو زمان گذشته هستند.) 

بیشتر زن ها در کشور غنا - چه تحصیل کرده و بی سواد، چه شهري و روستایی، چه جوان و پیر- براي کسب درآمد عالوه بر نقش شان به عنوان زن خانه دار و مادر، کار هم می کنند. بیشتر زن هاي

کارگر در کشور غنا بازرگان یا کشاورز هستند. فقط یک زن از هر  زن یا حتی تعداد کمتري می توانند به  عنوان فقط زن خانه دار ساده طبقه بندي  شوند. این چنین زن ها اغلب توسط خیاطی و یا
پخت و پز چیزهایی (مواد غذایی اي) که به فروش می رسانند، کسب درآمد می کنند. آن ها همچنین سبزیجات خود را از باغ ها و گوشت مرغ را از مزرعه ها به دست می آورند. در حقیقت، زن هایی که

به طور کامل به شوهران خود براي حمایت نیازمند هستند، به طور کامل مورد احترام قرار نمی گیرند. 
در بعضی کشور ها، مشکالت براي زن ها برعکس آن هایی است که در کشور غنا هستند. در خاورمیانه، براي مثال، زن ها به صورت سنتی در خانه می مانند. آن ها مسئول نگهداري از خانه هستند و کار

خارج از منزل انجام نمی دهند. در حقیقت، وقتی زن ها در عموم ظاهر می شوند، آن ها پشت سر شوهرشان راه می روند.  
امروز الگوي زندگی در حال تغییر است. خیلی از زن ها می خواهند که نقش فعالی در اقتصاد داشته باشند. اگرچه، کار کردن فرصت ازدواج کردن را کاهش می دهد، زیرا خیلی از مردها هنوز

می خواهند به روش سنتی ازدواج کنند.

طبق متن، در کشور غنا (بیشتر زنان خرج خودشان را در می آورند).  گزینه 3 - 85
   ترجمۀ سایر گزینه ها: 

) زنان نمی توانند کودکانشان را به خوبی بزرگ کنند. ) پنجاه درصد زنان خانه دار هستند.    ) کشاورزان اغلب زن هستند.  

کلمه اي که زیر آن خط کشیده شده «بی سواد» در خط اول یعنی (ناتوان در خواندن و نوشتن).   ترجمۀ سایر گزینه ها:  گزینه 3 - 86

) نا توان در به دست آوردن پول ) نا توان در کار کردن و حرکت کردن    ) نا توان در شنیدن و حرف زدن    

برعکس زنان غنایی، زنان در خاورمیانه (اکثرًا شاغل نیستند).  گزینه 4 - 87
   ترجمۀ سایر گزینه ها: 

) کنار همسرانشان راه  می روند. ) به تنهایی بچه ها را بزرگ می کنند.    ) براي برطرف کردن نیازهاي خانواده مسئول هستند.   

امروزه، زنان در خاورمیانه (نقش فعال تري را برعهده دارند).  گزینه 4 - 88
  ترجمۀ سایر گزینه ها: 

) آنقدر در خانه مشغول هستند که نمی توانند براي کا ربه بیرون منزل بروند. ) هیچ نقشی در جامعه ندارند.    )ترجیح می دهند جاي رفتن به سر کار، ازدواج کنند.   

حتی امروزه نیز، بسیاري از مردان در خاورمیانه هنوز (دوست ندارند که همسر آینده شان به سرکار برود).  گزینه 1 - 89
  ترجمۀ سایر گزینه ها: 

) شانس ازدواج خود را کاهش می دهند. ) ترجیح می دهند که با یک زن شاغل ازدواج کنند.    ) زنانشان را مجبور می کنند که بچه ها را بزرگ کنند.   

یوهان کپلر ستاره شناس و ریاضی دانی آلمانی بود که نقشی اساسی در انقالب علمی قرن هفده ام ایفا کرد. کپلر از کودکی به نجوم عالقمند بود. او در دانشگاه توبینگن حضور یافت و در آنجا به
مطالعۀ فلسفه پرداخت، در ریاضیات مهارت پیدا کرد و بعدها مهارت هاي قابل توجهی در زمینۀ نجوم کسب کرد. بیشتر کارهاي کپلر در حول و حوش همان زمانی است که دیگر منجم مشهور، گالیله

مشغول فعالیت بود. تحقیقات کپلر بر روي حرکات سیارات  به اسحاق نیوتن کمک کرد تا بعد  ها  فرضیۀ جاذبۀ عمومی خود را شکل بدهد. 

ناسا به افتخار کپلر نام او را بر روي یکی از ماموریت فضایی خود گذاشت. ماموریت فضایی کپلر که در  مارس  آغاز شد، داراي تلسکوپ فضایی پیشرفته اي است که به دنبال سیاره اي شبیه
به سیاره زمین می گردد. 
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) زندگی نامه ) موفقیت           ) انقالب           ) سالروز           گزینه 2 - 90

) حضور یافتن ) نظم و ترتیب دادن          ) در زباله کاوش کردن          ) تاسیس کرد          گزینه 4 - 91

) یکدیگر ) دیگران           ) دیگري           ) دیگر           گزینه 1 - 92

) از ) در (روز)           ) در (زمان دقیق)           ) در (مدت زمان)           گزینه 3 - 93

) گیاه ) برنامه          ) سیاره          ) سیاره اي          گزینه 2 - 94

به نظر می رسد این نسل از دانش آموزان به اندازة والدین خود به مدرسه اهمیت نمی دهند.  گزینه 4 - 95
بررسی سایر گزینه ها: 

: نصب   : الهام بخش                    : سنت                 

طبق گزارش، نام مرد متوفی تا زمانی که خویشاوندانش مطلع نشوند افشا نخواهد شد.  گزینه 4 - 96
بررسی سایر گزینه ها: 

: احترام گذاشتن : قدردانی کردن                  : دعوت کردن               

گالیلیو یک فضانورد و فیزیکدان ایتالیایی بود که از سال  تا  زندگی کرد. او اولین فردي بود که از تلسکوپ استفاده کرد که به تماشاي ستارگان و سیارات بنشیند. در آن زمان، کاتولیک
کلیسا بسیار قدرتمند بود. پاپ اجازه داد به گالیله که یک کتاب در رابطه با نظراتش بنویسد. سپس یکی از دشمنان گالیله گفت که کشفیات او در مقابل مطالبی که در کلیسا تدریس می شود قرار
گرفته است. او مابقی عمرش را در خانه اي گذراند که به توقیف درامده بود ولی باز طوري (شرایط را) مدیریت کرد تا یک کتاب دیگري بنویسد که به صورت مخفیانه در هلند منتشر شد. کاتولیک

کلیسا اگر دربارة کتاب او می فهمیدند او را می سوزاندند. 

) مال کسی که ) کسی را که            ) وقتی که             ) کسی که، که            گزینه 1 - 97

) تالیف کرد ) اجازه داد           ) منتشر کرد           ) انتقال داد           گزینه 3 - 98

) در مقابل ) بر طبق           ) از طریق           ) شامل، از جمله           گزینه 4 - 99

) وارد شدن ) منتشر کردن           ) مجددًا تولید کردن           ) فهمیدن، ورزش کردن           گزینه 3 - 100

) اگر ) وقتی که           ) وقتی که، به عنوان           ) مگر اینکه           گزینه 4 - 101

بچه هاي این نسل بیشتر از والدین شان راجع به تکنولوژي می دانند. گزینه 4 - 102

- مالحظه

- ترکیب 

- رضایت

جوانان تشویق شدند که از اعضاي مسئول انجمن (اجتماع)  در یک کارگاه آموزشی براي حفاظت از حیات وحش باشند.  گزینه 4 - 103

- منابع  - جمهوري           - طبیعت          

تکنولوژي و توانایی ما براي همکاري در جوامع به ما اجازه می دهد تا بر بسیاري از چیز هایی که سایر پستانداران را می کشند، غلبه کنیم.   گزینه 2 - 104

- مطالبه کردن ، ادعا کردن  

- غلبه کردن 

- مصرف کردن 

- جذب کردن 

محققان به دنبال راه هایی براي تولید انرژي با استفاده از عمل جزر و مد اقیانوس هستند.   گزینه 4 - 105

- ذخیره کردن 

- پمپاژ کردن 

- دور زدن 

فکر می کنم کتاب هایی که دادید، علی رغم اینکه کتاب هاي مشابه زیادي وجود دارند، مفید خواهند بود، مگر نه؟ گزینه 2 - 106

نکته: پرسش کوتاه مربوط به قسمت (the books will be helpful) می باشد و با توجه به زمان جمله و مثبت بودن آن، گزینۀ  صحیح است.  
یادآوري: پرسش کوتاه از افزودن فعل کمکی به ضمیر فاعلی جمله ساخته می شود. 

ترجمه: «این دانشگاه انتخابی هوشمندانه براي من بود. برنامۀ اینجا عالی است.»  گزینه 3 - 107

) معیوب  ) هوشمندانه     ) کلی     ) بزرگ نمایی    

توصیه می شود والدین در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی براي کودکان خود بخوانند (کتاب). وقتی آن ها از کتاب هاي داستان، کارتون از نوع بهتر و مجالت کودکانه براي کودك می خوانند، او
می آموزد که کتاب ها، مجالت و روزنامه ها، مورد عالقه و سرگرمی او هستند. او همچنین می فهمد که این چیزي که او از آن لذت می برد ارتباط تنگاتنگی با نمادهاي سیاه و سفید دارد و این نمادها را

می توان رمزگشایی کرد فقط وقتی کسی بلد باشد چگونه بخواند. این آگاهی و عالقه به وسیلۀ او می تواند براي یادگیري خواندن از آن استفاده شود.

گزینه 2   - 108

) صعود کردن، بلند شدن  ) نگه داشتن                      ) پرت کردن                      ) کشیدن                     گزینه 3 - 109

) پذیرش کردن (در هتل)  ) توجه کردن                      ) گشتن، دنبال چیزي بودن                      ) متوجه شدن، فهمیدن                      گزینه 1 - 110
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گزینه 1   - 111

) ارتباطات  ) وسیله                      ) عامل                      ) انداختن ــ قطره                      گزینه 3 - 112

ترجمۀ جمله: این روش جدید، چند تکنیک آموزشی که ما در گذشته استفاده می کردیم را مقایسه می کند (بیان شباهت ها و تفاوت ها).  گزینه 3 - 113

) دستور دادن  ) مقایسه کردن           ) ترکیب کردن            ) شکایت کردن          

نکته: معموًال compare and contrast با همدیگر در مفهوم "مقایسه" کاربرد دارند.

ترجمۀ جمله: هرکس که می خواهد امتحان بدهد باید قبل از جمعۀ آینده ثبت نام کند.  گزینه 3 - 114

براي اشاره ضمایر مبهم مثل «anyone» از ضمیر «they» استفاده می شود، البته him/he و ... هم مشکلی ندارد! پس گزینه هاي  و  حذف می شوند، چون می دانید اسم قبل از ضمیر موصولی در بند

وصفی دوباره تکرار نمی شود! ضمنًا بعد از ضمایر مبهم فعل مفرد به کار می رود. پس گزینۀ  صحیح است. 

ترجمه: اگر همچنان به همین شکل باران ببارد، ما نمی توانیم فردا تنیس بازي کنیم.  گزینه 1 - 115
می بینید که در قسمت جواب شرط زمان آینده آمده است، پس جمله شرطی نوع اول است و بعد از if باید از زمان حال ساده استفاده کنیم و حرف اضافۀ on بعد از keep به کار می رود.

ترجمۀ جمله: فراهم کردن تمام نیازمندي ها بسیار سخت است، اما ما نهایت تالشمان را می کنیم و به نصیحت شما گوش می دهیم.  گزینه 3 - 116
معنی گزینه ها: 

) میراث ) نصیحت            ) موسیقی            ) نتیجه           

ترجمۀ جمله: تعداد خیلی زیادي ورودي براي مسابقۀ شعرنویسی امسال وجود دارد.  گزینه 1 - 117
معنی گزینه ها: 

) مترادف ها ) بخش ها                ) توضیحات                ) مدخل ها               

ترجمۀ جمله : من هواپیما را از دست دادم و پرواز در دسترس بعدي تا فردا نمی رود. (فرودگاه را ترك نمی کند)  گزینه 1 - 118
معنی گزینه ها: 

) اصلی ) صحیح               ) ابتدایی               ) در دسترس              

به محض امکان، کارگرها این قسمت از زمین بازي را رنگ خواهند کرد تا بتواند توسط هر کسی به طور واضح متمایز باشد.  گزینه 1 - 119

) متمایز، برجسته 

) فرضی، خیالی 

) مسئول 

) دانا، فرهیخته 

ترجمه: اگر درست به خاطر بیاورم، این کتابچۀ کوچک شامل توصیه هایی است در مورد این که وقتی کامپیوتر مکررًا از کار می افتد یا خودبه خود خاموش می شود چه کار کنیم.  گزینه 4 - 120

) چینش ها، تمهیدات 

) تلفظ ها 

) مسئولیت ها 

) توصیه ها 

سوخت هاي فسیلی بیش از میلیون ها سال پیش هنگامی که بقایا و فسیل هاي گیاهان و حیوانات ماقبل تاریخ در ته باتالق ها و اقیانوس ها غرق شدند، شکل گرفتند. این بقایاي حیوانات و گیاهان
به آرامی توسط الیه هایی از سنگ، گل، شن و آب پوشانده و خرد شد. فشار همۀ این الیه ها باعث تجزیۀ این بقایاي گیاهان و حیوانات و تبدیل آن ها به زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی شد. 

ما از انرژي موجود در این سوخت هاي فسیلی براي تولید برق استفاده می کنیم. ما از برق به روش هاي مختلفی استفاده می کنیم. ما براي روشن کردن و گرم کردن خانه ها، مدارس و مشاغل خود، و
براي راه اندازي کامپیوتر، یخچال، ماشین لباسشویی و دستگاه تهویۀ هوا از برق استفاده می کنیم. اتومبیل هاي ما و هواپیماهاي ما با بنزین کار می کنند که از نفت تهیه می شود. از سال 2013، بیش تر

انرژي اي که استفاده می کردیم از سوخت هاي فسیلی به دست می آید. 
با این حال، سوخت  هاي فسیلی به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژي شناخته می شوند. نمی توان چندین بار از آن ها استفاده کرد. این یعنی روزي تمام می شوند! 

خوشبختانه، تعدادي منابع تجدیدپذیر انرژي وجود دارند که می توانیم از آن ها استفاده کنیم و به استفاده کردن از آن ها ادامه دهیم. برخالف سوخت هاي فسیلی تجدیدناپذیر، آن ها تمام نمی شوند.
سه شکل از سوخت هاي تجدیدپذیر عبارتند از: انرژي خورشیدي (انرژي به دست آمده از خورشید)، انرژي آب و انرژي باد. انرژي خورشیدي را می توان از طریق باتري هاي خورشیدي و پنل هاي
خورشیدي دریافت کرد. مردم براي کمک به جذب انرژي خورشید و تبدیل آن به گرما و برق، پنل هاي خورشیدي را در باالي خانه ها قرار می دهند. از آب نیز براي تولید برق استفاده می شود. سدها
انرژي ریزش آب را گرفته و آن را به برق تبدیل می کنند. باد شکل سوم انرژي هاي تجدیدپذیر است. توربین هاي بادي می توانند انرژي هواي در حال حرکت را گرفته و آن را به برق تبدیل کنند.

همۀ این منابع تجدیدپذیر انرژي براي ما ضروري هستند، زیرا تمام نمی شوند، بنابراین باید در استفاده از آن ها بهتر و بهتر شویم. 

کدام یک از موارد زیر در متن تعریف می شود؟  گزینه 4 - 121
1) سوخت فسیلی        2) بنزین            3) باتالق            4) انرژي خورشیدي 

با توجه به متن، منابع تجدیدناپذیر انرژي................. .  گزینه 2 - 122
1) هرگز در خانه استفاده نمی شوند            2) سرانجام تمام خواهند شد 

3) از خورشید به دست می آیند                4) گیاهان را از بین می برند 

پاراگراف آخر به طور عمده دربارة چه چیزي بحث می کند؟ گزینه 1 - 123
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1) سه شکل از منابع انرژي تجدیدپذیر 
2) استفاده از پنل هاي خورشیدي در خانه 

3) سوخت هاي فسیلی تجدیدناپذیر 
4) همۀ منابع انرژي 

کدام یک از موارد زیر با توجه به متن درست است؟  گزینه 3 - 124
1) از پنل هاي خورشیدي در پشت بام خانه ها براي تبدیل برق به گرما استفاده می شود. 

2) نفت و گاز طبیعی محصوالت گیاهان و حیوانات ماقبل تاریخ هستند. 
3) سال 2013 زمانی بود که بسیاري از کشورها از سوخت هاي فسیلی کردند. 

4) سدها مکان هایی هستند که در آن جا از آب برق تولید می شود. 

گزینه 4 ترجمi: قطعًا یک  دالري در خیابان پیدا کردي و بی درنگ آن  را خرج کردي. باد آورده را باد می برد!   - 125

) بالفاصله، بی درنگ ) خوشبختانه     ) به طورتدریجی     ) با احتیاط، به دقت    
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