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گزینه 1 1

واژۀ کثیف ← دارای تحول معنایی

* در گذشته به معنی انبوه و متراکم که امروزه متداول نیست و به معنی آلوده و پلید است.

گزینه 4 2

در این گزینه واژه های "می  زند و می  کشد" هم  قافیه هستند که قافیۀ غلطی است.

گزینه 1 3

مفهوم بیت گزینۀ 1 بیان روزگار ستم آلود و دعوت انسان های دادخواه و مبارز برای مبارزه است.

گزینه 3 4

واژۀ "رعنا" با از دست دادن معنای پیشین خود که (خودخواه - گستاخ - احمق) بوده توانسته است معنای جدیدی را وارد دایره

لغات خود کند: (دلربا)

گزینه 3 5

واژۀ غلط و امالی درست آن:

هرب ← حرب

گزینه 4 6

واژۀ "دبیر" در گذشته به معنی "نویسنده و کاتب" بوده است و امروزه به معنی "کسی که در دبیرستان تدریس می  کند" به کار

می  رود.

توجه: واژه  های "درزی: خّیاط"، "خراج: مالیات" و "برگستوان: پوشش جنگی اسبان و پهلوانان" در گزینه  های "1، 2 و 3" امروزه جزء

واژگان کهن و متروک به  حساب می  آیند.

گزینه 1 7

غلط امالیی و شکل درست آن:

قضا (سرنوشت، داوری) ← غزا (جنگ) - باتوجه به واژۀ "تیغ" در عبارت "پنهان کردن تیغ را شایسته دیدم" امالی "غزا" درست

است.

در گزینه  های دیگر واژه  های "صلت، خوان، صولت، صباحت، قضا و حذر" ازنظر امالیی مهم هستند.
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گزینه 1 8

گزینۀ "۲": (مرا خوار شد جنگ دیو سپید = خرق عادت)

گزینۀ "۳": (بی  بها ناسزاوار پوست = منظور پرچم است که نشانۀ مّلی و میهنی است)

گزینۀ "۴": (اسفندیار= قهرمان ایرانی)

گزینه 4 9

در عبارت صورت سؤال "ضّحاک، پادشاه جورپیشه، سزای عمل ناجوانمردانه اش را دید." بیت گزینۀ 4 نیز بیانگر این مفهوم است که

هر ستمگری که دیگری را بیازارد، به سزای عملش خواهد رسید. (ادبّیات چهارم، درس 3)

بررسی مفهوم ابیات:

1) غم تو مانند شاهبازی است که دل عاشقان مسکین را صید کرده است.

گاه باش که دوباره دل همچون کبوتر او را شکار 2) دل سلمان (شاعر) مانند کبوتری است که اسیر غم مانند شهباز تو شده است. آ

کرده ای.

3) بال های زاغ و زغن شایستۀ صید و شکار نیست. این زیبایی و شایستگی فقط مخصوص بال های شهباز و شاهین است.

4) کبک مورچه ای را خورد و خود شکار باز شکاری شد و سرانجام عقابی رفت و باز شکاری را طعمۀ خود ساخت.

گزینه 1 10

معنی بیت سؤال: شیوه و آ�ن فرزانگان از بین رفت و دیوصفتان مشهور شدند. (خوارشدن خردمندان و عزیزشدن بی خردان)

معنی بیت گزینۀ "۱": آه و فغان از دست روزگار حیله گر که وارونه عمل می کند. شاهزاده، در خفت و خواری و گدا زاده در ناز و

نعمت به سر می برد.

گزینه 1 11

اعزاز: بزرگداشت، گرامیداشت

شایق: آرزومند، مشتاق

التهاب: برافروختگی، زبانه و شعلۀ آتش

صرف: مجّرد

گزینه 3 12

مفهوم گزینه های "١  ، ٢  و ۴"  انسان های مهم و ارزشمند، جایگاه و پایگاهی ندارند؛ برخالف انسان های بی ارزش.

گزینه 3 13

ابیات مشترک 1، 2 و 4 ← دگرگون شدن ارزش ها و بی ارزش شدن علم و هنر و برتری نادانان و فرومایگان

اما در گزینۀ 3 ← اشاره بر اینکه خانۀ دل جای شیطان و نیروهای باطل نیست و اگر آن ها را راندی فرشته نیک اندیش جایگزین

می شود.
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گزینه 3 14

پارادوکس: از تنّزل تّرقی یافتن / ایهام: ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۱": تشبیه: بادام دو چشم / استعاره: عّناب استعاره از اشک / پسته استعاره از دهان

گزینۀ "۲": حس آمیزی: جواب تلخ / ایهام تناسب: شور ۱- هیجان و اشتیاق (معنای موردقبول) 2- مزۀ شور (با کام و تلخ و... تناسب

دارد)

گزینۀ "۴": واج آرایی: تکرار "حروف م، ن، ی، ا" / مجاز: بیت مجاز از شعر

گزینه 4 15

در شاهنامه به این موضوع اشاره شده است که مردم که از خودکامگی و جورپیشگی ضّحاک به جان آمده بودند، به زودی بر کاوه و

فریدون گرد می آیند و با سیاهی بزرگ به جنگ ضّحاک می روند و مرکز فرمانروایی و کاخ ضّحاک را می گیرند و بعد با ضّحاک

روبه رو می شوند و او را به بند می کشند. (ادبّیات چهارم، درس 3)

1) این بیت مربوط به سرانجام "سیاوش" است که در کتاب درسی نیامده است.

2) مربوط به سرانجام "جمشید" است که ضّحاک او را با اّره به دو نیم کرد. (ادبّیات چهارم، درس 2)

3) این بیت مربوط به سرانجام "مرداس" است که شیطان با هم داستانی ضّحاک او را در چاه افکند...

گزینه 4 16

در داستان کاوۀ آهنگر خواندید که ارزش  ها جابه  جا شد. پلیدی  ها جای خوبی  ها را گرفت:

"نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد نام دیوانگان

هنر خوار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند"

بیت گزینۀ (4) نیز وصف چنین روزگاری است: سبزی  ها خشک شد، گل  ها پرپر شدند، دوران بلبل تمام شد و نوبت زاغ است.

مفهوم سایر گزینه  ها:

گزینۀ (1): شرمساری از اعمال زشت خویش

گزینۀ (2): غنیمت شمردن عمر

گزینۀ (3): بی  توّجهی پادشاه به دادخواهی مظلومان

گزینه 3 17

تشریح گزینه ها:

1) حرب: آلت حرب و نزاع؛ مانند شمشیر، خنجر، نیزه و...

توّجه: "حرب" در معنای "نزاع = جنگ" هم می تواند درست باشد.

2) توقیع: امضا کردن فرمان، ُمهر کردن نامه و فرمان (رقعت: نامه)

4) مقّرر: معلوم، تع�ن شده (اقرارکننده درست نیست)

گزینه 1 18

در گزینۀ 1: سپر بیانداخت ← سپر بینداخت



4/15لرنیتو 1400

گزینه 1 19

غلط  هایی امالیی و شکل درست آن:

قاضی (داور) ← غازی (جنگجو)

غازی: بندباز، معرکه گیر

کلمات مهّم امالیی در سایر گزینه  ها:

گزینۀ 2) زّلت: لغزش، خطا / گزینۀ 3) طاعن: سرزنش  کننده - ذمیم: زشت و نکوهیده / گزینۀ 4) ُذّل: خواری - غربت: دوری از شهر

توجه: واژه "غازی" در منابع کنکور به کار نرفته لذا سؤال فاقد اعتبار و ارزش سنجی است.

گزینه 1 20

معنی سؤال: انسان های ارزشمند، گمنام شدند و افراد بی ارزش شهرت یافتند. همین مفهوم از بیت "1" دریافت می شود.

گزینه 4 21

بسیاری از ما دوست ندارد که ............ دیگران در امورمان، زیرا که از این کار کراهت داریم.

1) داخل شوند 2) داخل کنند ۳) داخل شوند ۴) دخالت کنند

گزینه 2 22

دیروز: أمس (رد گزینه های "3" و "4") - کتابی: کتابًا (رد گزینۀ "4") - خریدم: اشتریت (رد گزینه های "1" و "4") - دیده بودم: قد

رأیت (رد گزینۀ "3")

گزینه 3 23

بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "حصلُت علی: به دست آوردم" ← یافتم ["حصلُت علی" معادل دقیقی برای تعریب "یافتم" نیست!] / ُیساِعُدلي ←

ُیساِعُدني [به جای حرف جّر "ِلـ" باید از حرف "نون وقایه" در تعریب استفاده می شد!] / در ← در تعریب لحاظ نشده است!

گزینۀ 2: "رأیُت: دیدم" ← َوَجْدُت ["رأیُت" تعریب درستی برای "یافتم" محسوب نمی شود!] / "البرنامج: برنامه" [یا باید به صورت

ذي" استفاده می شد!] و هو... [در عبارت فارسی ساختار جملۀ نکرۀ "َبرناَمج" به کار می رفت و یا پس ازآن باید از اسم موصول "الَّ

ِم: در آموختِن" ["َتعلیم" یعنی یاد دادن، وصفّیه وجود دارد نه جملۀ حالّیه!] / "ِلتعلیم": برای یاد دادن، برای آموزش" ← "في َتَعلُّ

َغة" ← اضافی است. م" یعنی آموختن، یاد گرفتن!] / "اللُّ ولی "َتَعلُّ

م / گزینۀ 4: "َأخذُت: گرفتم" [معادل دقیقی برای تعریِب "یافتم" نیست!] / "مرا" ← در تعریب لحاظ نشده است! / "َتعلیم" ← َتعلُّ

َغة" ← مانند گزینۀ 2 "اللُّ
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گزینه 3 24

معین کن صحیح را در ترجمه بر طبق آنچه خوانده ایم در کتاب درسی.

بررسی گزینه ها:

گزینه "1": جمله با فعل "أعوذ" که یک فعل مضارع است شروع شده است و در ادامه جملۀ وصفیه با فعل "التشبع" که مضارع

است آمده در اینجا "التشبع" طبق نظر کتاب درسی باید به صورت مضارع التزامی "سیر نشود" ترجمه شود.

گزینه "2": واو ابتدای جمله حرف عطف است، پس گزینه "2" ادامۀ گزینه "1" می باشد، پس فعل "أعوذ" در گزینه "1" بر سر گزینه

"2" هم تأثیر می گذارد و فعل "الیخشع" که جملۀ وصفیه هست را باید مضارع التزامی کند (سیر نکند).

گزینه "3": واو حرف عطف است فعل "أعوذ" بر جملۀ وصفیه "الینفع" نیز تأثیر می گذارد و آن را مضارع التزامی می کند، پس

"نبخشد" درست است.

گزینه "4": واو حرف عطف است و "أعوذ" بر جملۀ وصفیۀ "الترَفـُع" نیز تأثیر می گذارد و آن را نیز باید مضارع التزامی (باال برده

نشود) کند.

گزینه 3 25

ُر، فی قدرة الجسم و العقل، ُتْبِعُدنا): ة، ُتؤثِّ بررسی کلمه های کلیدی (المواد اْلغذائیَّ

ة": "مواد غذایی" ← صفت و موصوف ← رد گزینه های 2 و4 1) "المواد اْلغذائیَّ

": "تأثیر می گذارد" ← فعل مضارع از باب "تفعیل" ← رد سایر گزینه ها ُر 2) "ُتؤثِّ

3) "فی قدرة الجسم و العقل": "در توانمندسازی جسم و عقل" ← رد گزینه های 1 و 2

4) "ُتْبِعُدنا": "ما را دور می کند" ← فعل مضارع ← رد گزینه های 1 و 2

گزینه 3 26

معین کن صحیح را در ترجمه بر طبق آنچه خوانده ایم در کتاب درسی.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "1": جمله با فعل "أعوذ" که یک فعل مضارع است شروع شده است و در ادامه جملۀ وصفیه با فعل "التشبع" که مضارع

است آمده در اینجا "التشبع" طبق نظر کتاب درسی باید به صورت مضارع التزامی "سیر نشود" ترجمه شود.

گزینۀ "2": واو ابتدای جمله حرف عطف است، پس گزینۀ "2" ادامۀ گزینۀ "1" می باشد، پس فعل "أعوذ" در گزینه "1" بر سر گزینۀ

"2" هم تأثیر می گذارد و فعل "الیخشع" که جملۀ وصفیه هست را باید مضارع التزامی کند (سیر نکند).

گزینۀ "3": واو حرف عطف است فعل "أعوذ" بر جملۀ وصفیه "الینفع" نیز تأثیر می گذارد و آن را مضارع التزامی می کند، پس

"نبخشد" درست است.

گزینۀ "4" واو حرف عطف است و "أعوذ" بر جملۀ وصفیۀ "الترَفُع" نیز تأثیر می گذارد و آن را نیز باید مضارع التزامی (باال برده

نشود) کند.

گزینه 4 27

"البرنامج الذی: برنامه ای که" ← در گزینه های 2 و 3 اشتباه ترجمه شده است. {اّلذی بعد از اسم "الـ" دار به معنی "که" می باشد}

"حیاة المرء فی المستقبل: زندگی فرد در آینده" که در گزینۀ "1" اشتباه ترجمه شده است.

َیْبَدُأ: فعل مضارع: آغاز می شود ← رد گزینه های 1 و 2

َهَو: ضمیر فعل است به معنی "همان" ← رد گزینه های 1 و 2
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گزینه 4 28

بررسی گزینه های اشتباه:

" به معنای "هرگز" در این گزینه ترجمه نشده است و کلمۀ "هم" در عبارت فارسی اضافه است. 1) کلمۀ "أبدًا

2) فعل "برسانم" در این گزینه اشتباه آمده است.

" ترجمه شده است. 3) کلمۀ "قد" چون با فعل مضارع آمده است به معنای "گاهی" می باشد که در اینجا به اشتباه "قطعًا

گزینه 2 29

ک: حرکت می دهند" اشتباه نگیرید. (رد گزینه های 1 و 4) "تحّرک: حرکت کردند" ماضی از باب "تفعل" است آن را با "ُتَحرِّ

"یتحّدثون" جمله وصفیه است و بعد از یک اسم نکرده آمده است و با حال اشتباه نگیرید. (رد گزینه های 3 و 4)

گزینه 2 30

در این گزینه یک جمله بعد از نکره وجود ندارد اما در سایر گزینه ها به ترتیب "تخاف، تشرب و أهدی" یک جمله بعد از نکره

هستند.

گزینه 1 31

ُیعّود: عادت دهد - ُیعّود ِلسانه ← زبانش را عادت دهد

َأْقَبل َعلی: روی آورد / ُیقبلون علی: روی می  آورند که در گزینه  های 2 و 4 غلط ترجمه شده است.

الّلین: نرم / طوبی بـ ← خوشا به حال ← در گزینه  های 2 و 3 غلط ترجمه شده  اند.

َبل: بلکه ← در گزینه  های 2 و 4 ترجمه نشده است.

گزینه 4 32

در این گزینه پس از اسم نکره "علمیة" جمله فعلیه "تعّلم" آمده است. در گزینه "1" "یمنعون" "الحّراس" را توضیح می دهد. در

گزینه "2" پس از "فترات" جمله نیامده است. در گزینه "3" نیز "طلب" اسم نکره را توضیح نمی دهد.

گزینه 4 33

جملۀ وصفیه "یدعونا" زمان مضارع بوده و زمان جملۀ قبل آن  هم مضارع آمده است؛ پس جملۀ وصفیه به صورت مضارع التزامی

ترجمه می گردد. (دعوت کند)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "توسط" اضافی است و ترجمۀ "یدعو" نادرست است.

گزینۀ "2": "پیشرفتمان" و "فرامی خواند" نادرست است.

گزینۀ "3": ضمیر در "راه" نیامده است و فعل "تبدیل نماید" غلط است.

گزینه 2 34

فعل مضارع پس از فعل ماضی، به شکل ماضی استمراری ترجمه می شود. تنها در گزینه "2" فعل مضارع پس از ماضی آمده است.
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گزینه 1 35

دالیل رد سایر گزینه ها:

1) "قدَجَعلَت": "قرار داده ای" ← رد سایر گزینه ها

ر": "آسان کن" فعل امر از باب تفعیل است. ← رد گزینه های 2 و 4 2) "َیسِّ

3) "فی الدنیا" : "در دنیا" ← رد گزینۀ "3"

گزینه 3 36

فعل "ُکّنا قد قرأنا" ماضی بعید است که در گزینه های "1" و "4" به اشتباه ماضی استمراری [می خواندیم] ترجمه شده است [رّد

گزینه های "1" و "4"].

فعل "ینصحنا" درست است که یک فعل مضارع است ولی چون جملۀ وصفیه است و قبلش فعل ماضی آمده باید به صورت ماضی

استمراری ترجمه شود، ولی در گزینه "2" به اشتباه به صورت ماضی بعید [نصیحتمان کرده بود] ترجمه شده است [رّد گزینه "2"].

گزینه 4 37

آنچه را نمی دانید: ما ال تعلمون / نگو�د: ال تقولوا / ولی من می گویم: ولکّنني أقول / هرآنچه را می دانید: کلَّ ما تعلمون / هم:

أیضًا / نگو�د: ال تقولوا

گزینه 3 38

معین کن عبارتی که توصیف کنندۀ مفعول است.

بررسی گزینه ها:

"  نکره است ولی فعل بعدش "َیَره" نمی تواند جملۀ  وصفیه باشد چون جواب شرط است. 1) درست است که "خیرًا

تذکر: اگر بعد از اسم نکره یک فعل بیاید و جواب شرط باشد نمی توان آن را جملۀ وصفیه گرفت.

2) درست است که بعد از "شرطّیًا" فعل "جادلتُه" آمده ولی این فعل نمی تواند جملۀ  وصفیه باشد زیرا قبلش حرف "ف" آمده

است.

تذکر: بین اسم نکره و جملۀ وصفیه کلمات [و - ف ـ ُثم ـ ِلـ - لکن ـ حّتی] نمی آید.

3) کلمۀ "یومًا" مفعول به و اسم نکره است و فعل "التجزی" جملۀ وصفیه برای آن می باشد.

4) درست است که فعل "ُتؤّذن" اسم نکره قبلش را "طفلة" توصیف می کند ولی "طفلة" فاعل است نه مفعول به.

گزینه 3 39

) شروع می شود و نباید آن را ترجمه کرد. ـَ نکته: درصورتی که جمله جواب شرط یک جمله اسمیه باشد با (ف

نکته: هرگاه ادات شرط بر سر فعل (ماضی) بیاید چه فعل شرط چه فعل جواب شرط می تواند به صورت مضارع ترجمه شود.

گزینۀ "1": چه کسی است که ⇐ هرکس / (درحالی که) حذف / باشد ⇐ است

گزینۀ "2": در آتش است ⇐ اهل دوزخ است.

گزینۀ "4": به خاطر زبانش ⇐ از زبانش / از مردم ⇐ مردم

راه حل تکنیکی:

گام اول ⇐ َمن خاف (ادات شرط + فعل شرط): هرکس بترسد (ترسید) ⇐ حذف گزینه 1 و 2

گام دوم ⇐ مقایسه دو گزینه 3 و 4 ⇐ (مردم از) و (از مردم) ⇐ فاعل و مفعول (الناُس: فاعل) ⇐ حذف گزینه 4
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گزینه 4 40

در این گزینه "قلٍب" یک اسم نکره است که جملۀ "ال یخشع" آن را وصف می کند، اما در سایر گزینه ها یک جمله بعد اسم نکره

وجود ندارد.

گزینه 4 41

همۀ موارد صحیح است.

گزینه 2 42

باتوجه به سخن امام رضا (ع) پس از بیان حدیث قدسی "سلسلة الذهب"، یعنی عبارت "بشروطها و أنا من شروطها"، مقصود امام

این بود که توحید تنها یک لفظ و شـعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با

والیت امام که همان والیت خداست، میسر شود، لذا با آیۀ والیت: ﴿اّنما ولّیکم اهللا و رسوله و اّلذین آمنوا...﴾ ارتباط مفهومی دارد.

گزینه 2 43

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سّلم)، حضرت علی (علیه الّسالم) و سایر امامان دربارۀ امام عصر (عج) و امامتی که به عهدۀ

ایشان است، بسیار سخن گفته بودند. ازاین رو حاکمان بنی عباس درصدد این بودند که ایشان را به محض توّلد از بین ببرند. آنان

گاهی عباسّیان از امام دهم و امام یازدهم را در محله ای نظامی در شهر سامرا سکونت دادند. لذا این سکونت اجباری نتیجۀ آ

رسالت الهی حضرت مهدی موعود (عج) بوده است.

گزینه 3 44

ُروا َما ِبَأْنُفِسِهم...﴾، تا زمانی که قومی، خود وضع خود را ى ُيَغيِّ ًرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّ بر اساس آیۀ ﴿َذِلَك ِبَأنَّ اَهللا َلْم َيُك ُمَغيِّ

ُروا﴾، خداوند تغ�ری در احوال آنان ایجاد نخواهد کرد. در انتهای این آیه به دو صفت "سمیع" و "علیم" ى ُيَغيِّ تغ�ر ندهند، ﴿َحتَّ

اشاره شده است.

گزینه 2 45

در تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو که از اقدامات مرجعیت دینی است با گسترش سرزمین های اسالمی، سؤال های

مختلفی در زمینه های احکام، اخالق و افکار و نظام کشورداری پدید آمد.

گزینه 2 46

پیامبر اکرم (ص): "هرکس دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و محبت امام

عصر را بپذیرد." امام با این شرط با آن ها بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند، پاک دامن باشند، اهل دشنام و کلمات زشت

نباشند، ظلم و ستم خون ريزی نکنند، به خانه ای هجوم نبرند، کسی را به ناحق آزار ندهند،   ساده  زيست باشند و بر َمرکب های

گران قیمت سوار نشوند، لباس های فاخر نپوشند، به حقوق مردم تجاوز نکنند، به يتیمان ستم نکنند، دنبال شهوت رانی نباشند، شراب

ننوشند، به پیمان خود عمل کنند، ثروت و مال را احتکار نکنند ... و در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند.
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گزینه 2 47

غلط بودن عبارت الف: دوره غیبت، به معنای عدم امامت امام عصر نیست، بلکه رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون نیز به عهده

گاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما ايشان است. غلط بودن عبارت ج: امام در نامه ای به شیخ مفید فرمودند: "ما از اخبار و احوال شما آ

بر ما پوشیده و مخفی نیست."

گزینه 3 48

بر اساس آیه کلید و رمز لیاقت به دست گرفتن حکومت گسترده حق و جانشینی در زمین ایمان و عمل صالح است.

گزینه 4 49

امام على (ع) مىفرماید:

زمین از حجت خدا (امام) خالى نمىماند. اّما خداوند، به علت ستمگرى انسانها و زیاده روی شان در گناه، آنان را از وجود حجت در

میانشان بىبهره مىسازد.

از این سخنان درمی یابیم که تغ�ر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانین و سنت هاى خاص خود را دارد که باید بدانها توجه کرد؛

براى مثال، در جامعهاى که گرفتار بى عدالتى است، تصمیم یک فرد یا گروهى محدود براى برقرارى عدالت، اگر از همراهى دیگر

افراد برخوردار نباشد، به نتیجه نمىرسد.

گزینه 1 50

به مرگ جاهلی مردن، معلول (بازتاب) نشناختن امام معصوم (ع) است که با عبارت ﴿اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم﴾ در کتاب درسی ارتباط

دارد، چون بازگشت به جاهلیت یعنی عدم ثبات قدم در مسیری که پیامبر (ص) آن را ترسیم کرده است، یعنی مسیر امامت.

گزینه 1 51

باتوجه به آیۀ شریفۀ: ﴿ذلک بأّن اهللا لم یک مغیرًا نعمًه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و إّن اهللا سمیٌع علیٌم﴾: "خداوند

نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است تغ�ر نمی  دهد مگر آنکه آن  ها، وضع خود را تغ�ر دهند، همانا خداوند شنوا و داناست."

هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه تابع (معلول) رفتار و اعمال و کردار مردم جامعه است و امیرالمؤمنین دراین باره می  فرماید:

"زمین از حجت خدا (امام) خالی نمی  ماند اّما خداوند، به علت ستمگری انسان  ها و زیاده  روی (افراط) در گناه آنان را از وجود حجت

در میانشان بی  بهره می  سازد."

گزینه 2 52

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: "من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة": "هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ

جاهلی مرده است." در حدیث دیگری می فرماید: "خوشا به حال کسی که به حضور "قائم" برسد درحالی که پیش از قیام او نیز

پیرو او باشد."، مراجعه به عالمان دین، عمل به احکام فردی و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت ازجمله دستورات امام زمان است که

پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند و از عالئم پیروی از امام عصر (ع) است.

گزینه 1 53

طبق فرمایش صورت سؤال حضرت علی (علیه الّسالم)، الزمۀ امید و انتظار، دعا برای ظهور آن حضرت و حضور در پیشگاه اوست.
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گزینه 1 54

طبق آیه ﴿وعد اهللا الذین آمنوا ... یعبدوننی الیشرکون بی شیئًا﴾ قبًال هم در زمین سابقه داشته تا درنهایت هدف بزرگ عبادت

خداوند محقق شود.

گزینه 4 55

"الف": مقابله با اندیشه های باطل  تعلیم و تفسیر قرآن کریم

"ب": حدیث سلسلة الذهب  حفظ سخنان و سیره پیامبر (مرجعیت دینی) و معرفی خویش به عنوان امام بر حق (والیت

ظاهری)

"ج": باقی ماندن تفکر اسالم راستین  انتخاب شیوه های درست مبارزه

"د": جلوگیری از شهادت یاران صمیمی  انتخاب شیوه های درست مبارزه

←

←

←

←

گزینه 4 56

درست است که حاکمان بنی امیه و بنی عباس، ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست گرفته بودند و عامالن اصلی به شهادت

رساندن امامان بودند، اّما بیشتر مردم تسلیم این حاکمان شده بودند و با آنان مبارزه نمی  کردند و وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر را

انجام نمی  دادند؛ اگر مردم آن دوره با این حاکمان ظالم، مبارزه می  کردند، خالفت در اختیار امامان قرار می  گرفت و آن بزرگواران

(درنهایت) بیش ازپیش مردم را به سوی توحید و عدل فرامی خواندند و جامعۀ بشری در مسیر صحیح کمال پیش می  رفت.

گزینه 2 57

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: "من مات و لم یعرف امام زمانه مات َمْيَتًة جاهلیًه"

"هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است."

در حدیث دیگری می فرماید: "خوشا به  حال کسی که به حضور "قائم" برسد؛ درحالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد."

مراجعه به عالمان، عمل به احکام فردی و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت، ازجمله دستورات امام زمان و از عالئم پیروی از ایشان

است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند.

گزینه 3 58

والیت معنوی امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، هدایت باطنی افراد است و فرمایش رسول خدا (ص): "من مات و لم

یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه": "هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است."، نشان می دهد

هرکس امام زمان خود را نشناسد، دچار مرگ جاهلی شده است.

گزینه 4 59

انسان منتظر و مشتاق امام زمان (عج)، نجوای انتظار خود را این  گونه با ایشان مطرح می  سازد: "او منتظر است تا که ما برگردیم /

ما�م که در غیبت کبری ماندیم."

دلیل نادرستی سایر گزینه  ها:

گزینۀ 1: بیانگر عدم آمادگی فرد و جامعه برای ظهور است.

گزینۀ 2: بیانگر بی  نظیر بودن خدا و اصل توحید و یگانگی است.

گزینۀ 3: بیانگر فقر موجودات در وجود به خداست.
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گزینه 2 60

موارد (ب) و (ج) به درستی بیان شده؛ ولی عبارت (الف) به سرنوشت مستضعفان اشاره دارد که خداوند آنان را پیشوایان زمین قرار

می دهد.

گزینه 1 61

ترجمۀ جمله: هدف از آموزش وپرورش آموختن کسب معیشت به شما نیست، بلکه باعث می شود که شما عضو

مفیدی از جامعه باشید.

1) کسب کردن

2) ذخیره کردن، انبار کردن

3) خدمت کردن

4) اداره کردن

گزینه 3 62

ترجمۀ جمله: با استفاده از اسلحۀ اسباب بازی تهیه شده، باید هدف را شلیک کنید تا زنگ هشدار خاموش شود.

نکتۀ درسی: برای بیان هدف از انجام کاری از مصدر با to یا infinitive استفاده می کنیم.

گزینه 2 63

ترجمۀ جمله: نمونۀ جدید آن وسیلۀ نقلیه که ازنظر اندازه بزرگ تر و ازنظر وزن سنگین تر (از نمونه های پیشین) است؛

محبوبیت یافته و فراتر از انتظارات به فروش رسیده است.

1) بیان، اظهار، اصطالح

2) انتظار، توقع

3) شرط، وضعیت

4) مقایسه

گزینه 4 64

بعد از افعال to be که جزء افعال ربطی هستند صفت به کار برده می شود و باتوجه به معنای عبارت فاعل جمه

اثرپذیر است.

ترجمۀ جمله: هفتۀ آینده کار جدیدی را شروع می کنم. برای آن خیلی هیجان زده هستم.
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ترجمۀ درک مطلب:

وقتی از خارجی ها سوال می شود که چه چیزی در رابطه با جامعه آمریکایی از همه عجیب تر است به این واقعیت اشاره

می کنند که هر شهروند عادی، مجاز است اسلحه داشته باشد. گرچه خیلی ها در ایالت متحده به طور قانونی اسلحه حمل

می کنند، خیلی ها این کار را به طور غیر قانونی انجام می دهند. دیگرانی که اسلحه ندارند، حس می کنند که اسلحه به

راحتی قابل تهیه است. خیلی از دبیرستانی ها می توانند بدون زحمت چندانی، اسلحه تهیه کنند. بعضی از مدارس

دانش آموزان را مجبور می کنند قبل از ورود به ساختمان مدرن از دروازه فلزیاب، شبیه آنچه در فرودگاه ها یافت می شود،

عبور کنند.

و مرگ در اثر به کارگیری اسلحه، یکی از علل اصلی مرگ در میان بچه های زیر بیست سال است و بسیاری از شهروندان

احساس می کنند که داشتن یک اسلحه برای حفاظت جانشان ضروری است. مرگ دوره ای شهروندان بی گناه و حتی

گردشگران خارجی توسط اسلحه، مقامات رسمی را مجبور کرده برای متوقف ساختن این کشتارهای بی معنی قوانینی

وضع کنند. بعضی ها پیشنهاد کرده اند که توزیع گلوله شدیدًا کنترل شود و بر آن مالیات های سنگینی بسته شود، تا به

این ترتیب به دست آوردن گلوله برای اسلحه دشوار شود، دیگران پیشنهاد کرده اند که از اشخاص متقاضی اسلحه، یک

امتحان سخت گرفته شود تا از سالمت روان آن ها اطمینان حاصل شود.

گزینه 3 65

ترجمۀ جمله: کدام جمله طبق متن صحیح نیست؟

1) بیشتر کسانی که اسلحه دارند، آن هارا قانونی حمل می کنند.

2) اسلحه ها میتوانند به آسانی در آمریکا تهیه شوند.

3) شمار زیادی از خارجیها هنگام گردشگری در جامعه آمریکایی با اسلحه گرم می میرند.

4) فراهم کردن یک اسلحه برای دانش آموزان دبیرستان بسیار سخت و گاها غیرممکن است.

گزینه 1 66

ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای این متن عبارت است از ..........

1) سالح های گرم و مسئله کنترل آن ها

2) علت اصلی مرگ بین آمریکاییها

3) مرگ مردم بی گناه توسط سالح گرم

4) اسلحه و دفاع شخصی

گزینه 3 67

ترجمۀ جمله: کلمه those در پاراگراف دوم که زیر آن خط کشیده شده است، اشاره دارد به ............

1) مدارس

2) دانش آموزان

3) فلزیاب

4)ساختمان ها
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گزینه 2 68

ترجمۀ جمله: موضوع اصلی پاراگراف دوم چیست؟

1) نقش اسلحه در دفاع از خود

2) محدود کردن پخش اسلحه

3) درجۀ سختی تهیه اسلحه

4) علت اصلی مرگ بین گردشگران خارجی

گزینه 4 69

ترجمۀ جمله: مردم در سرتاسر جهان به گونه متفاوتی احوالپرسی می کنند.

نکتۀ درسی: بعداز فعل اصلی قید حالت استفاده می شود.

گزینه 4 70

همان طور که می دانید در شرطی نوع اول زمان عبارت شرطی حال ساده و زمان نتیجۀ شرط آینده ساده است.

ترجمۀ جمله: اگر جان نیاید باهات نخواهم آمد.

گزینه 4 71

در شرطی نوع اول می توان به جای will از دیگر افعال کمکی ناقص نیز استفاده کرد.

ترجمۀ جمله: اگر بچه شروع به گریه کرد، می تونی بهش یک مقدار شیر بدهی؟

گزینه 3 72

یکی از جایگاه های به کارگیر مصدرها بعد از یکسری از افعال است که hope یکی از آن  ها است. درنتیجه پاسخ

صحیح گزینۀ 3 است.

ترجمۀ جمله: ِدنا امیدوار است که برای سفر به مدت 3 ماه به دور اروپا به اندازۀ کافی پول پس انداز کند. این آرزوی

اوست.

گزینه 2 73

ترجمۀ جمله: او را با آمبوالنس به بیمارستان میالد بردند، جایی که وضعیتش رضایت بخش توصیف شد.

1) خالق

2) رضایت بخش

3) صادق، صادقانه

4) پزشکی

گزینه 4 74

ترجمۀ جمله: پدر ما زود بلند می شود تا باغ را آبیاری کند.

توضیح: برای بیان هدف (یعنی این که چرا کاری را انجام می دهیم) از مصدر با to استفاده می کنیم.
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گزینه 3 75

ترجمۀ جمله: مکررًا به ما گفته می شود که اگر ما به این گیاهان به طور منظم آب بدهیم به سرعت رشد می کنند.

توضیح: برای بیان واقعیات می توان در جواب شرط از زمان حال ساده استفاده کرد.

گزینه 3 76

ترجمۀ جمله: اقتصاددآن ها نگران هستند که اگر دولت برای کنترل آن اقدامات سریع انجام ندهد، نرخ تورم دو برابر

خواهد شد.

نکتۀ مهم درسی: باتوجه به وجود "will" در جمله جواب شرط متوجه می شویم که شرطی نوع اول است و در جمله شرط

باید از زمان حال ساده استفاده کنیم. ما وقتی از این نوع از جمالت شرطی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد

چیزهایی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند صحبت کنیم که ساختار این نوع سواالت به صورت زیر است:

1) نبودند

2) نخواهند

3) انجام ندهد

4) انجام نداد

If + +فاعل زمان حال ساده + May/Can/Will+فاعل + حالت ساده فعل

ترجمۀ متن:

وقتی که انسان شروع به جستجوی آسمان ها با تلسکوپ های بهبودیافتۀ خود کرد آنچه دید موجب شد که او احساس

حقارت کند. اگر ما زمین را با کائنات مقایسه کنیم، یک ذره کوچکی از گرد و غبار به نظر می رسد. زمین فقط یک سیارۀ

کوچک در لبه راه شیری است.

راه شیری، کهکشان ما، تقریبًا سی میلیارد ستاره شبیه خورشیدمان دارد. فضا آنقدر بزرگ است و فاصله ها آنقدر زیاد

است که در اندازه گیری آن ها مشکل وجود دارد. ما این فاصله را با سال نوری توصیف می کنیم.

گزینه 4 77

1) مبله

2) رسانا

3) جلوگیری کننده

4) بهبود یافته

گزینه 1 78

1) مقایسه کردن

2) خسارت زدن

3) مزاحم شدن

4) جستجوکردن
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گزینه 2 79

باتوجه به آنکه طرف نتیجه شرط آینده ساده است عبارت ما شرطی نوع اول است. زمان عبارت شرطی در این نوع

شرطی حال ساده است درنتیجه باتوجه به سوم شخص بودن فاعل و معنای عبارت گزینۀ  2 جواب صحیح است.

ترجمۀ جمله: اگر عجله نکند، قطار را از دست خواهیم داد (به قطار نخواهیم رسید.)

گزینه 3 80

ترجمۀ جمله: اگر از سهم تان راضی  نیستید، آن را کمی برای شما جذاب تر (بیشتر) می کنم.

1) عالقه مند بودن

2) تخمین زدن

3) راضی بودن

4) متعجب بودن


