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 )، فهرست واژگان2لغت، ادبيات فارسي (   .1

بنا از طـرف داخـل كـه آن را از چـوب               آسمانه و قوس  :    قاب
:        مـألوف / محل صف بستن، ميدان جنگ      :    مصف. / سازند  مي

  گرفته الفت
 )، فهرست واژگان3لغت، ادبيات فارسي (  . 2

:     ّ   تكفّـل / بيمار، رنجور   :     عليل/ وصف كننده، ستاينده    :     واصف
تعهد، خـدمت و    :      تيمار/ پذيرفتاري، پذيرفتن   متعهد شدن،   

  توجه:       التفات. / محافظت كسي كه بيمار بود
 )دانشگاهي، فهرست واژگان لغت، ادبيات فارسي پيش(  . 3

مرغي است مانند جغد كه خود را از درخـت آويـزان            :    چوك
اي اسـت     ستاره:     عيوق/ سازد و فرياد كند؛ شباويز، مرغ حق        

ر راست كهكشان كه پـس از ثريـا         رنگ و روشن در كنا      سرخ
مظهـر دوري و    . كنـد   كند و پيش از آن غروب مـي         طلوع مي 

  .روشنايي و بلندي است
 و ادبيـات    64ي    دانـشگاهي، صـفحه     امال ، ادبيات فارسي پـيش     (   . 4

 )2ي  ،صفحه1، درس 3فارسي 

  .»صفوت و نصاب«: اند از امالي صحيح واژگان عبارت
 )52ي  ، صفحه6درس ، 3امال ، ادبيات فارسي(   . 5

  .»وزر«: امالي صحيح كلمه عبارت است از
ــي   (   .6 ــات فارس ــات، ادبي ــاريخ ادبي ــاي  ، درس2ت ، 17 و 8، 6، 5ه

 ) و بخش اعالم127، 73، 43، 29ي  ها صفحه

» واپسين دم استعمار، انقالب آفريقا و دوزخيان روي زمـين        «
ان، هـاي زنـد     پـاره   ها، چمـدان، ورق     نامه« /      فانون       فرانتساز  

طنـين در دلتـا،     « /     علوي     بزرگاز  » ها  هايش و ساالري    چشم
           و بازوان، رهگذر مهتاب، سفر پنجم، سد بيعت با بيداري، سد

اصفهان نـصف   « /   ّ      صفّارزاده      طاهرهاز  » و بازوان و ديدار صبح    
خون، سگ ولگـرد، پـروين دختـر          قطره  كور، سه   جهان، بوف 

       هدايت     صادقاز » ساسان
 و بخش   132ي    ، صفحه 18، درس   3 ادبيات فارسي  تاريخ ادبيات، (   .7

 )اعالم

 /        سـنايي : التحقيـق   طريـق  /        رهنمـا            العابـدين          زيـن : پيامبر
      منور       محمدبن: التوحيد اسرار

ــات،  (  . 8 ــاريخ ادبي ــيشت ــشگاهي پ ــفحه26  ، درسدان ، 128ي  ، ص
 ) و بخش اعالم157ي  ، صفحه22، درس 3فارسي  ادبيات

: مرصـادالعباد  /         تعليمـي : چهارمقالـه  /         عرفـاني :  عقل سرخ 
      تصوف

 )103ي  ، صفحه14، درس 3 ، زبان فارسي آرايه(   . 9

موي « استعاره از » مشك«و » موي سپيد«استعاره از » كافور«
  »سياه
اطلبوا العلم مـن المهـد الـي        «اشاره به حديث    : »1«ي    گزينه
  .بنابراين تلميح دارد» اللّحد

  . تمثيل دارد»ديوار دارد به گفتار گوش«: »2«ي  گزينه
انّا عرضنا االمانة علي السموات     «ي    اشاره به آيه  : »4«ي    گزينه

و االرض و الجبال فَاَبين اَن يحملنها و اَشفقن منهـا و حملَهـا             
  .بنابراين تلميح دارد» االنسانُ انّه كان ظلوماً جهوالً

 و ادبيـات فارسـي   103ي  ، صفحه14، درس 3، زبان فارسي     آرايه(  .10
 )3ي  ، صفحه2، درس 3

/  رايحه -2 آرزو و اميد -1: دو معنا دارد» بو«: ايهام» ج«بيت 
: جناس نـاقص  » د«بيت  / » جمع و مشوش  «: تضاد» ب«بيت  

قدر گريه كـردن كـه خـاك          آن: »الف«بيت  / » تُرك و تَرك  «
  .كوي معشوق با آن خيس گردد، اغراق دارد

 ادبيات فارسـي     و 103ي    ، صفحه 14، درس   3، زبان فارسي      آرايه(   .11
 )70 و 69هاي  ، صفحه8، درس 3

: ايهـام تناسـب   / » رسـوا كـردن   «كنايـه از    » پرده دريدن «
كه معناي مورد نظر    (، دست        چنگال -1: دو معنا دارد  » چنگ«

» ي عشاق   مطرب و پرده  « كه با          موسيقي    آلت -2.) بيت است 
در مصراع اول بـه معنـاي       » پرده«: جناس تام . / تناسب دارد 

حجـاب و   «در مصراع دوم بـه معنـاي        » پرده«و  » نغمهنوا و   «
  .است» پوشش

 )6ي  ، صفحه1، درس 3ادبيات فارسي(  . 12

تا تو دست بـه     : جاي اصلي ضمير در مصراع دوم چنين است       
  .خونِ من نيااليي

 )66 تا 62  ، صفحه9، درس 3زبان فارسي(  . 13

» ديد«مفعول،  » آن كودك نورسيده را   «نهاد،  » شيخ نشابور «
  جزئي گذرا به مفعول  سهفعل 
عمق فكر و قدرت بيـان   «نهاد،  » شيخ نيشابور «: »1«ي    گزينه

فعـل  » ديـد «مسند،  » ي تحسين   شايسته«مفعول،  » موالنا را 
  ي چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند  جملهاسنادي 
» ولـد را    ي بهـاء    كودك نورسيده «نهاد،  » شيخ«: »2«ي    گزينه

فعـل اسـنادي   » يافـت «مسند، » …انساني برتر از    «مفعول،  
ي چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند  جمله  

تقريبـاً  «مفعـول،   » عطـار را  «نهـاد،   » موالنـا «: »3«ي    گزينه
ي   جملــهفعــل اســنادي » يافــت«مــسند، » ســان هــم

  ا به مفعول و مسندچهارجزئي گذر
 )66 تا 62هاي   ، صفحه9، درس 3زبان فارسي (  .14

 پريـشان  را   )م(من   دگران   مچرا غ : ي مصراع اول    مرتب شده 
  .كند مي
  مفعول: »م«/ مسند : پريشان/ نهاد : غم

  ديگر بسته است؟ ها به يك  جاني رشتهاگر نه 
                نهاد

 )121ي  ، صفحه17، درس 3زبان فارسي (  . 15

  .ب استقافيه و مركّ»    كار     طلب«، »1«ي  در گزينه
ترتيـب   هـاي قافيـه بـه    واژه» 4«و » 3«، »2«هـاي   در گزينه 
  .كه مشتق هستند» گلزار، شهوار، ديدار«: اند از عبارت



  
 

  
13   ي تشريحي نامه پاسخ

 )64 و 63ي  ها ، صفحه9، درس 3زبان فارسي (  .16

مـن  «م اسـت؛ بنـابراين      فعل گذرا به مفعول و متم     » پرسي  مي«
  .است)  اجباري(م فعل در اين جمله متم»  از من ديوانه=  ديوانه را 

محـسوب  » مـتمم قيـدي  «هـا   ساير موارد در ديگـر گزينـه     
  .شوند مي

 )175ي  ، صفحه23، درس 2مفهوم، ادبيات فارسي(   .17

چنـين  » 4«و  » 3«،  »2«هاي    مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه     
نيك و  (سخن گفتن موجب آشكار شدن حقيقت آدمي        «: است
خـواهي    اگر مي «: آمده است » 1«ي    ، اما در گزينه   »گردد   مي )بد

كه دشمن عيب تو را نگويد از عيوب او سـخن مگـوي كـه بـا                 
  ».توان كوه را خاموش كرد سكوت و خاموشي حتي مي

براي آشكار كردن عيب و هنر شخص او را بـه           : »2«ي    گزينه
سكوت و خاموشي نيكوست    : »3«ي    گزينه. / سخن گفتن آور  

از طريق سخن   : »4«ي    گزينه. / لطف است   خن گفتن بي  اما س 
  .توان به ارزش شخص پي برد مي

 )96ي  ، صفحه13، درس 2مفهوم، ادبيات فارسي ( .18

به ناپايداري و تغييـر     » 3«ي    بيت صورت سؤال و بيت گزينه     
  .كنند شرايط داللت مي

 )80ي  ، صفحه9، درس 2مفهوم، ادبيات فارسي (  . 19

روي آوردن «: چنين اسـت » 3«و » 2«،  »1«هاي    مفهوم گزينه 
: آمده است » 4«ي    اما در بيت گزينه   » به خداوند و توجه به او     

ي مقصود كه مغيالن آن براي من مانند گل نسرين            اين كعبه «
  »است، مورد توجه چه كسي است؟

 )150ي  ، صفحه20، درس 3مفهوم، ادبيات فارسي (  . 20

 هستي آشكار و    خداوند در تمام  «: گويد  بيت صورت سؤال مي   
ي   و بيت گزينـه   » .جو ندارد   و   است و نيازي به جست        ّ تجلّيدر  

براي ديدار او به گرد جهان مگـرد كـه او           «: گويد  نيز مي » 2«
  ).به تو نزديك است(»  رو به روي تو است    آينهمانند 

 )80ي  ، صفحه9، درس 3مفهوم، ادبيات فارسي  (  . 21

: ك چنين اسـت   مفهوم مشتر » 4«و  » 3«،  »2«هاي    در گزينه 
چنـان بـه آن پايبنـد         عشق و مهري كه در دلم است، هـم        «

ي   ، اما بيت گزينه   ».توانم آن را از دلم بيرون كنم        هستم و نمي  
  ».به زودي از تو دور خواهم شد«: گويد مي» 1«

 )108ي    ، صفحه14، درس 3مفهوم، ادبيات فارسي  (  . 22

ـ »      حـاد                    ّ         تعـاون و همكـاري و اتّ      «متن صورت سؤال به      اره اش
نيـز  » 4«و  » 3«،  »1«هـاي     كند كه اين مفاهيم در گزينـه        مي

هنگامي كه باد   «: گويد  مي» 2«ي    مشهود است، اما بيت گزينه    
يابد كي فرصتي براي عرض سالم من         نيز به بارگاه تو راه نمي     

  »پيش خواهد آمد؟
حاد مورچگان موجب نابودي شير خشمگين      اتّ«: »1«ي    گزينه
دل و متحد از طعنه       دو دوست يك  : »3«ي    گزينه/ » .گردد  مي

حـاد و   بـا اتّ  : »4«ي    گزينه. / ترسند  اي نمي   و زخم دشمن ذره   
  .توان جهان را تسخير كرد دلي مي هم

 )3ي  ، صفحه1دانشگاهي، درس  مفهوم، ادبيات فارسي پيش(   . 23

: چنـين اسـت   » 4«و  » 2«،  »1«هـاي     مفهوم مشترك گزينـه   
ـ   حقيقت عشق را هر كسي درك نمي       د و بـراي درك آن،      كن

» 3«ي      درد و دردآشنا الزم است اما در بيت گزينه          شخص هم 
سـاقي در جـام     : گويد  با اشاره به تأثير زياد باده و شراب مي        

  اند؟ در خواب...... شراب 
 )دانشگاهي، تركيبي مفهوم، ادبيات فارسي پيش (  . 24

ر نيك اگر بـد     مهمانِ كشت خويشم اگ   اختيار  : »ب«بيت  
شد استخوان ز دور فلـك      فرسودگي  : »ج«بيت  / است    

 بعـد مـردن چـشم       طالب عنايت : »الف«بيت  / توتيا مرا   
از چرخ منّت پر    آزادگي  : »د«بيت  / دارم بر مزار آيد مرا        

  كشم كاهي نمي
 )36ي   ، صفحه8  دانشگاهي، درس ات فارسي پيشمفهوم، ادبي(  . 25

مفهوم بيت صورت سؤال تفاوت ديدگاه عاشق و غيرعاشق را    
نيـز بيـان شـده    » 4«ي    كند كه اين مفهوم در گزينه       بيان مي 

هاي بسيار است اما زيباروي من با بقيـه           در چمن الله  «: است
 )تفاوت ديدگاه. (متفاوت است

 

  
 )، ترجمه، تركيبي3عربي (  . 26

»اجــازه دهــيم …بــه : »…أن نــسمح لـــ «/ بايــد: »يجــب  /
: »لعلّ«/ مطرح كنند : »أن يطرحوا «/ دوستان خود : »أصدقائنا«

هـا را بـر طـرف         آن: »أن نزيلها «/ بتوانيم  : »نستطيع«/ شايد  
  كنيم
  .اند نادرست» زندگي«و » بخواهيم«: »1«ي  گزينه
انـد و     سـت نادر» با مطرح كـردن   «و  » دهيم  مي«: »2«ي    گزينه

  . استنشدهدر اين گزينه ترجمه » شايد«معني  به» لعلّ«
  . استنشدهترجمه » حياتهم«: »4«ي  گزينه

 )، ترجمه، تركيبي3عربي (  . 27

نخواهـد  : »لـن يـستطيع   «/ بركـار برپاسـت     : »يقوم بالعمل «
: »إن تـدركها  «/ نيز  : »أيضاً«/ رهايي يابد   : »أن يفرَّ «/ توانست  

 شوي رستگار مي: »تفز«/ آن را درك كني 

ستَطيع «نادرسـت اسـت و      » شـود   اداره مي «: »1«ي    گزينه يـ «
  .ترجمه نشده است

ي   به صـيغه  » كردي دركش«و  » است نتوانسته«: »3«ي    گزينه
به شكل آينده صحيح    » شد خواهي پيروز« و   اند  نادرستماضي  
  .نيست
     ّ الس ن ة« باشد و    آيندهبايد به زمان    » يستطيع لن«: »4«ي    گزينه
استفاده » آن«ي    جاي آن از كلمه      و به  نيامدهدر ترجمه   »       االلهي ة

 .نادرست است» نيز«به جاي » اگر«. شده كه صحيح نيست
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 )5، ترجمه، درس 2عربي (  .28

انساني شاعر : »انسان شاعرٌ«/ گويي: »كأنّ«/ آهو: »الظبي«
كه زيبايي شب : »)ي وصفيه جمله(يدرك جمال اللّيل «/ است 

): ي حاليه جمله: (»و هو يرقب بإعجاب كثير«/ نمايد را درك مي
  كند و با شگفتي بسيار ماه را نظاره مي

 )6، ترجمه، درس 3عربي (  .29

»دوهر يك : »كلّا من«/ تجهيز كرده: »ز/»همخلوقات« :
حتّي «/ خصوصياتي برجسته: »خصائص ممتازة«/ آفريدگانش 

في الحفاظ عن «/ ا ه از آن: »منها«/ تا استفاده كند: »يستفيد
  در حفاظت از خويش: »نفسه
» خشن زندگي« است و  نشدهترجمه » يستفيد«: »1«ي  گزينه

  . استنادرست
 بدون» مخلوقات« است و نادرست» ي همه«: »2«ي  گزينه
  . نيست آمده كه صحيح ضمير
صورت  به» خصلت«بدون ضمير و » ها آفريده«: »3«ي  گزينه
  .اند نادرست آمده كه مفرد

 )، ترجمه، تركيبي2عربي (  .30

»لَمعبدان: فعل امر است» ا  
 منفي استمراري ماضيمعادل »  اليترك…كان «: »1«ي  گزينه

  .باشد مي» كرد ترك نمي«است كه به معني 
 ماضياست و » كان« به خبر معطوف» يقول«: »2«ي  گزينه

  .باشد مي» گفت مي« معني   بهاستمراري
به معني گفته شده » قال« فعل ولمجه» قيلَ«: »3«ي  گزينه

  .باشد مي» داريد نگاه «به معني » حافظوا علي«است و 
 )6، مفهوم، درس 2عربي (  .31

/ چرخد  روزگار را ديدم كه مختلف مي«»1«ي   گزينهي ترجمه
  »اي پس نه غمي دوام دارد و نه شادي

عمر خويش را در ايام جواني «: ي بيت ترجمه: »1«ي  گزينه
اگر با پيري زياد شود، نقصان ) عمر(زيرا آن / ر غنيمت شما

  »)مفيد نيست(يابد  مي
كن ) كم(آرزوها را در دنيا كوتاه «: ي بيت ترجمه: »3«ي  گزينه

  »!ي عقل، كم كردن آرزوهاست زيرا نشانه/ تا رستگار شوي 
مال و خويشاوندان فقط امانت «: ي بيت ترجمه: »4«ي  گزينه

  »!شود ها بازگردانده مي مانتو ناگزير روزي ا/ هستند 
 )، تعريب، تركيبي3 و 2عربي (  .32

) / ماضي استمراري (… تَفْخَرُ بـ …كانت : »كرد مباهات مي«
ي  جمله(و الطيور تضحك : »خنديدند كه پرندگان مي در حالي«

  )حاليه
 نادرست و فعل مضارعكند،  مباهات مي: »تَفْتَخرُ«: »2«ي  گزينه
  .است
عنوان   است و بهماضي باب تفاعل» تفاخَرَ«: »4و  3«ي  ها گزينه
 .نه استمراري دارد ماضي بعيدمعناي ) نواسخ(خبر 

 )6، تعريب، درس 2عربي (  . 33

) / اسـم نكـره   (مقدمة  : »اي  مقدمه«/ رسالتي  : »ي خود   رساله«
دو «/ كتبت، ألّفت   : »نوشتم«/ ثماني صفحات   : »هشت صفحه «

تـصحيح  «/  ثـالث صـفحات      :»سه صفحه «/ اُسبوعين  : »هفته
  صححت» كرد

بـه شـكل    » ثالثة« و   مضافصورت    به» مقدمه«: »1«ي    گزينه
  .اند نادرست مؤنث
  .  استترتيبيعدد » ثالث«: »2«ي  گزينه
  . استترتيبيعدد » ثامن«: »4«ي  گزينه
 :مطلب درك متن يترجمه

ها پرگويي است كه فقـط حـرف        اولين آن : اند  مردم سه دسته  «
دهـد و     گويد و به دنبال سخن كار انجام مي         ، و دومي مي   زند  مي

كه قبل از وقوع      كند بدون اين    سومي مردم را با كار غافلگير مي      
اولي شبيه طبل توخالي است كـه از آن جـز           ! كار سخن بگويد  

كـار   فهمد بايد چـه  دومي مي! ها بسيارند آيد، و آن صدا در نمي 
جـز  . كنـد   يـان مـي   دهد با صراحت ب     چه انجام مي    كند پس آن  

و سـومي   ! گـذار اسـت     كـه او فخرفـروش و بـسيار منـت           اين
تعدادشان بين مردم اندك اسـت و او در انجـام كارهـايش از              

 سروصـدا را تـرجيح       گيـرد و كـار بـي        پنهان كردن كمك مي   
! ها نيازمنديم   اين همان بهترين مردم است و ما به اين        . دهد  مي

هـاي    ان زيبـا و وعـده     ايم كه سخن    چه بسيار اشخاصي را ديده    
هـا فـاش      كنند اما مـدتي بعـد راز آن         بسيار فريبنده بيان مي   

بينيم   ها را مي    كه آن   شود يا اين    ها برمال مي    شود و دروغ آن     مي
كنند ولي ايشان از  هايشان تالش مي كه براي عملي شدن وعده

هـا را     كه كارهـاي آن     ما انتظار دارند كه سخن نگوييم مگر اين       
  » !بستاييم

 )مطلب درك ،3 و 2 عربي(  . 34

هـا    از آن «مطابق متن، امر زيبا نزد گروه سوم اين است كه مـا             
  »!بينيم چه كه توقع داريم، مي تر از آن چيزهايي بيش

هـا جـز آزار و بــدي    از آن«: ي عبــارت ترجمـه : »1«ي  گزينـه 
  » !ايم نديده
ها با تـالش و       بينيم كه آن    مي«: ي عبارت   ترجمه: »2«ي    گزينه

  »!كنند هاد كار ميج
هـا دروغـي در مـورد         از آن «: ي عبـارت    ترجمه: »3«ي    گزينه
  »!ايم هايشان نديده وعده

 )مطلب درك ،3 و 2 عربي(  . 35

نادرسـت  » !تر اسـت  تر و سخت   زيان جامعه از گروه دوم بيش     «
  .تر است است، زيرا زيان گروه اول بيش

 )مطلب درك ،3 و 2 عربي(  . 36

پـيش  «: گويد   گزينه است كه مي    صفت مناسب گروه سوم، اين    
از بارش باران رعد و برق نزن و سروصدا پـيش از انجـام كـار                

  »!ايجاد نكن
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هر كس حرمت خود را نگه «: ي عبارت ترجمه: »1«ي  گزينه
شود، پس او آن وقت در  داشته نمي ندارد حرمتش نگه

  »!شود اش محترم شمرده نمي زندگي
 ناداني است كه نادان را و از«: ي عبارت ترجمه: »3«ي  گزينه

صورتش احترام ) زيبايي(خاطر زيبايي لباس او يا درخشش  به
  »!بگذاري
) ريسمان(بسيار كار كن و به «: ي عبارت ترجمه: »4«ي  گزينه

  »!عجله نكن، زيرا ناتواني با عجله است/ خداوند چنگ بزن 
  

 )مطلب درك ،3 و 2 عربي(  .37

مناسب مفهوم متن » !تزبان كار گوياتر از زبان گفتار اس«
  .باشد مي

حقارت آدمي در زيادي سخنش است كه به «: »2«ي  گزينه
  »)!مورد سخنانِ زياد بي(دارد  خود مشغولش نمي

/ خاموشي زينت است و سكوت سالمت است «: »3«ي  گزينه
  ».گويي پرگو نباش پس وقتي كه سخن مي

هرگز نگو حسب و نسب من چنين و چنان «: »4«ي  گزينه
  ».دست آورده است تنها اصل جوان چيزي است كه به/ ست ا

 )تشكيل ،3 و 2 عربي(  .38

الثَّالثُ قَليلُ وجوده بينَ النّاسِ و  « :گذاري كامل عبارت حركت
  » .هو يستَعينُ علَي قضاء اُمورِه بالْكتْمانِ

  .پذيرد نمي تنوين است و مضاف»  َ   ٌق ليل «: »1«ي  گزينه
  . پذيرد نمي تنوين است و مضاف»     قضاء «: »2«ي  گزينه
 اليه     مضاف »     وجود « است و خبر و مرفوع»     ٍقليل «: »4«ي  گزينه

  .باشد  ميصحيح اعراب جراست و با 
 )تشكيل ،3 و 2 عربي(  .39

يحاوِلُونَ لتَحقُّقِ مواعيدهم  « :گذاري كامل عبارت حركت
  ».نَتَكَلَّم إلّا و نَحنُ مادحونَ لأعمالهِمولكنَّهم يتَوقَّعونَ منّا أن ال

 نون جمع مذكر است، زيرا نادرست»       ُم اد حون «: »1«ي  گزينه
  . داردفتحه سالم
 مصدر و مجرور به است، زيرا نادرست»  َ  َّ َت حق ق «: »2«ي  گزينه

  . استحرف جر
» أن« به حرف فعل مضارع منصوب»  َ َ َ َّ ن ت ك ل م «: »4«ي  گزينه

  .باشد  مينادرست مرفوعه شكل است و ب
 )تركيب و تجزيه ،3 و 2 عربي(  .40

»حرَجمزيد ثالثي من باب تفعيل-  للغائب-فعل مضارع: »ي  - 
فعل مرفوع و فاعله /  صحيح -  مبني للمعلوم-  متعد-معرب
  المستتر، و الجملة فعلية» هو«ضمير 
  .اند نادرست» نائب فاعله«و » مبني للمجهول«: »1«ي  گزينه
  . است نادرست» مضاعف«: »2«ي  گزينه
  . است نادرست» من باب تفعل«: »3«ي  گزينه

 )تركيب و تجزيه ،3 و 2 عربي(  .41

 -  متعد- مجرّد ثالثي-  للمتكلّم مع الغير-فعل ماضٍ: »رأينا«
» نا«فعل و فاعله ضمير /  معتل و ناقص -  مبني للمعلوم-مبني

  البارز، و الجملة فعلية
  .اند نادرست» المستتر» أنا««و » وحده       ّ للمتكل م«: »2«ي  گزينه
  . است نادرست» الزم«: »3«ي  گزينه
  . است نادرست» أجوف«: »4«ي  گزينه

 )تركيب و تجزيه ،3 و 2 عربي(  .42

/  منصرف -  معرفة-  معرب-  جامد- مفرد مذكر- اسم: »الصوت«
  مستثني و مرفوع بإعراب الفاعل

»  و منصوب مستثني« و »ممنوع من الصرف«: »1«ي  گزينه
  .اند نادرست
  . است نادرست) صفة مشبهة(» مشتق«: »3«ي  گزينه
  .اند نادرست»» الطبل«منه  المستثني«و » مؤنث«: »4«ي  گزينه

 )، اعراب فرعي2عربي (  .43

»دللَدينِ «فعل ماضي مجهول است و » وه: ـه+ وينايب » ولد
باشد، يعني  صحيح مي» الف«فاعل است و با اعراب فرعي 

نيز صفت نايب فاعل است و با اعراب رفع » التوأمين«، »ولداه«
  ).التوأمان(باشد  صحيح مي

و » واو«مبتدا و مرفوع با اعراب فرعي » المتّقون«: »1«ي  گزينه
  .است» واو«خبر و مرفوع با اعراب فرعي » كثيرون«

و منصوب با اعراب فرعي » كان«خبر » صامتين«: »3«ي  گزينه
  .است» اءي«

  .است» الف«فاعل و مرفوع با اعراب فرعي » الطفالن«: »4«ي  گزينه
 )، نواسخ2عربي (  .44

  .و محالً مرفوع است» إنَّ«موصول عام و خبر » ما«
  .ٌاليه و محالً مجرور است موصول و مضاف» ما«: »1«ي  گزينه
  .به و محالً منصوب است موصول و مفعولٌ» ما«: »2«ي  گزينه
  .به و محالً منصوب است موصول و مفعولٌ» ما«: »4«ي  گزينه

 )، معتالت3عربي (  .45

است كه حرف » لم«فعل مضارع معتل اجوف مجزوم به : »لم يبع«
 .است» بيع«ي فعل  عله به دليل التقاء ساكنين حذف شده و ريشه

  . استمثال و معتلفعل » وجب«ي  از ريشه»   ِ ي ج ب «: »2«ي  گزينه
» نون« به حذف منصوب مضارعفعل »      ود عوالي«: »3«ي  گزينه

  . استمثال و معتل» ودع«ي  از ريشه
  . استمثال و معتلفعل » وجد«ي  از ريشه»  َ  ت جد«: »4«ي  گزينه

 )، معلوم و مجهول2عربي (  .46

  .فعل متعدي است و قابليت مجهول شدن را دارد» يكتسبوا«
ست و  االزم» تعجب كردم«معني  به» تَعجبت«: »1«ي  گزينه

  . شود  نميمجهول
 است الزم» شود خوشحال مي«معني  به» يفرح«: »3«ي  گزينه

  . شود  نميمجهولو 
» يقترب من«و » كند صبر مي«معني  به» يصبر«: »4«ي  گزينه

  .شوند  نميمجهول هستند و الزم» شود نزديك مي«معني  به
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 )ي اسميه ، جمله1عربي (  .47

شبه جمله و محالً مرفوع و جار و مجرور، خبر مقدم، » لكلّ«
»مبتداي مؤخر است» اُسلوب.  

 جار و است و اسميهي  كه جمله با اين: »3 و 1«ي  ها گزينه
» واجب«و » كثيرة« در ابتداي جمله آمده است، ولي مجرور

  .باشند خبر هستند و خبرها از نوع مفرد مي
 است و جار و مجرور فعليهي  جمله» …تُجفَّف «: »4«ي  گزينه

  .اول جمله، خبر مقدم نيست
 )فيه ، مفعول3ٌعربي (  .48

»استمنصوب و ٌ    فيه مفعول» صباح .  
  .است» نقضي« براي فعل متعدي به      ٌمفعول » أيام«: »1«ي  گزينه
  . استمجرور به حرف جر»       ِالصباح «: »2«ي  گزينه
  . استٌ           به و منصوب مفعول»     أيام «: »4«ي  گزينه

 )، نواسخ2عربي (  .49

: »مجد«، مبتداي مؤخر و مرفوع: »زميلٌ«، قدمخبر م: »لي«
ي  جمله: »اُحبه«و » زميلٌ« به تبعيت از صفت مفرد و مرفوع

  »زميلٌ«فعليه و صفت و محالً مرفوع به تبعيت از 
  .  استمنصوب    ًمحال  و ٌ   به مفعول» أن أكون«: »1«ي  گزينه
  . استمنصوب    ًمحال و » ليس «خبر» أري«: »2«ي  گزينه
 به تبعيت از مجرور    ًمحال  و صفت» ينتَخب«: »3«ي  گزينه

»باشد  است، ميجر حرف مجرور به       ًتقديرا كه » فتي.  
 )منادا ،3 عربي(  .50

  . استمنصوب و مضاف مناداي» أهلَ«
  .نيست مضاف مناديأمي » 2«ي  در گزينه
  . هستندمنادي»    علي « و »     ٌسعيدة «نيز به ترتيب » 4 و 3«هاي  در گزينه

  
درس ، 3دين و زندگي  و 5ي   ، صفحه1درس ،  2 زندگي و دين(  .51

 )9ي  ، صفحه1

همان » الّذي خلق فسوي و الّذي قدر فهدي«ي  ي شريفه آيه
كه  و آن) سامان بخشيد(خدايي كه آفريد سپس آراست 

ي آيه  گيري كرد سپس هدايت نمود با توجه به ترجمه اندازه
  هدايت كرد -4 كرد تقدير - 3 آراست - 2 آفريد -1 خداوند

 و دين و زندگي 28ي   ، صفحه2درس ،  2 زندگي و دين(  .52
 )13ي  ، صفحه1درس دانشگاهي،  پيش

و من آياته ان تقوم السماء و «ي روم   سوره25ي  ي شريفه آيه
» األرض بامره ثم اذا دعاكم دعوةً من األرض اذا انتم تخرجون

مين به هاي اوست كه آسمان و ز و از نشانه « :ي آيه ترجمه
از ) در قيامت(كه شما را  فرمان او برپاست، سپس هنگامي

با توجه  به » .شويد خارج مي) همه(زمين فرا خواند ناگهان، 
ها و زمين به فرمان خدا و خارج شدن  اين آيه، برپايي آسمان

. هاي حكمت الهي است ها از قبرها از نشانه ناگهاني انسان
  )انديشه و تحقيق(

 )38 و 34هاي   ، صفحه3درس ،  2 زندگي و دين(  .53

كه در راه ما تالش و  و كساني«: ي شريفه براساس ترجمه آيه
كنيم و  هاي خود هدايتشان مي مجاهده كنند، قطعاً به راه

خداوند وعده داده » .ترديد خداوند همراه نيكوكاران است بي
است كه هر كس در راه خدا كه راه خوشبختي خودمان است 

مندسازد و در   را از امدادهاي غيبي خود بهرهتالش كند، او
  .رسيدن به مقصد ياري كند

 )67 و 66هاي   ، صفحه6درس ،  2 زندگي و دين(  .54

كند كه  كه آن را زنده مي بگو همان كسي«ي  ي شريفه مفهوم آيه
» .را آفريد و او به هر خلقت و آفرينشي داناست نخستين بار آن

علت انكار معاد جسماني را اين آيه امكان معاد جسماني و 
رساند ضمناً در اين آيه علت انكار معاد جسماني فراموش  مي

  .كردن آفرينش نخستين انسان معرفي شده است
 )85 و 70ي  ها  ، صفحه9 و 7هاي  ،  درس2 زندگي و دين(  .55

 فاولئك ماواهم …انّ الّذين توفّاهم المالئكة «ي  ي شريفه آيه
الّذين تتوفّاهم  «جهنم برزخيانگر بي» جهنّم و ساءت مصيراً

  بهشتبيانگر»  ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون…المالئكة 
النّار يعرضون عليها غدواً و عشياً «ي  ي شريفه  و آيهبرزخي

و سيق الّذين «ي  ي شريفه  و آيهجهنم برزخي بيانگر» …
 ولكن حقّت كلمةُ العذاب علي …كفروا الي جهنم زمراً 

  . استجهنم اخروي بيانگر »الكافرين
 )81 و 80، 78، 77هاي    ، صفحه8درس ،  2 زندگي و دين(  .56

و خود و عين عمل مربوط به دادن » تجسم حقايق عمل«
كه   است و ايني دوم قيامت مرحلهي اعمال از وقايع  نامه

 عدل دادگاه شاهدانبراساس آيات و روايات پيامبران و امامان 
 كه در دنيا ناظر و شاهد بر اعمال گونه  هستند؛ همانالهي
ها   اعمال ديگر انسانمعيار سنجشاند و آنان  ها بوده انسان
از وقايع » حضور شاهدان و گواهان«باشند مربوط به  مي

ي  ي اعمال را از آيه  است كه دادن نامهي دوم قيامت مرحله
فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤُم اقرءوا «ي  شريفه
و «ي  از عبارت شريفه» حضور شاهدان و گواهان«و » كتابيه

ن و الشّهداءبالنّبيي گردد مستنبط مي» جيء.  
 )89 و 88هاي    ، صفحه9درس ،  2 زندگي و دين(  .57

آتش جهنّم بسيار سخت و سوزاننده است اين آتش حاصل 
ها شعله  هاست و لذا از درون جان آن عمل خود انسان

 باالترين«: فرموده است) ص(كرم چنين رسول ا هم. كشد مي
خواهيد   است و اگر چيزي از خدا ميفردوس درجه بهشت

  ». را طلب كنيدفردوس
 )120 و 117، 113ي   ها ، صفحه11درس ،  2دين و زندگي (  .58

قل ان كنتم تحبون اهللا فاتّبعوني «ي شريفه  با توجه به آيه
خداوند » يحببكم اهللا و يغفرلكم ذنوبكم و اهللا غفور رحيم

اگر مرا دوست داريد و اگر محبت من در قلب شما : فرمايد مي
قرار گرفته شايسته است از دستورات من پيروي كنيد چگونه 

ي قلبي كند  ممكن است كسي به ديگري اظهار ارادت و عالقه
توجه به اين نكته الزم . ي او عمل كند اما بر خالف خواسته

  .تاست كه تولّي بيانگر دوستي با خداس
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 )136ي   ،  درس سيزدهم، صفحه2 زندگي و دين(  .59

ذلك ادني ان يعرفن فال يوذين و «ي  ي عبارت شريفه ترجمه
به ]اين كار از اين جهت بهتر است كه : كان اهللا غفوراً رحيماً

 شناخته شوند تا مورد اذيت قرار نگيرند و خداوند [عفاف
  .»همواره آمرزگار و مهربان است

 )14 و 13هاي    ، صفحه1درس ،  3 زندگي و دين(  .60

خداي جهان آفريدگاري حكيم است يعني هر : هدايت عمومي
كند و براي رسيدن به  موجودي را براي هدفي معين خلق مي

  .فرمايد آن هدف هدايت مي
 )37ي   ، صفحه3درس ،  3 زندگي و دين(  .61

و ان كنتم في ريب مما نزّلنا علي «ي  ي شريفه با دقت در آيه
دنا فاتوا بسورةٍ من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اهللا ان عب

پيامبر اكرم از » …كنتم صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا 
خواهد اگر در الهي بودن اين كتاب شك دارند يك  مخالفان مي

»     تحد ي«سوره مانند آن بياورند اين دعوت به مبارزه را 
پس اگر اين كار را «، گويند و پاسخ قرآن نيز در اين تحدي مي

انجام ندهيد و هرگز انجام نخواهيد داد پس پروا كنيد از 
  .باشد مي» .هاست آتشي كه هيزمش آدميان و سنگ

 )56 و 55هاي    ، صفحه4درس ،   3 زندگي و دين(  .62

با انجام وظايف عبوديت و بندگي و در مسير ) ص(رسول خدا 
توانست عالم   كه ميشد اي از كمال نائل مي قرب الهي به مرتبه

ي فيض خالق  غيب و ماوراي طبيعت را مشاهده كند و واسطه
. به مخلوق شود و به اذن الهي در عالم طبيعت تصرّف نمايد

ي ايمان و  مندي انسان از هدايت معنوي به درجه ميزان بهره
  .عمل او بستگي دارد

 )61ي   ، صفحه5درس ،  3دين و زندگي (  .63

ها  هاي اسالمي، ظهور فرقه ش سرزمينبا گذشت زمان و گستر
هاي اسالمي مختلف، پيدايش مسائل و مشكالت  و انديشه

پيچيده اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي نياز به امام و 
ي اسالمي را به سوي رستگاري و عدالت  رهبري كه جامعه
چنان وجود دارد و ضروري است كه پس از  هدايت كند، هم
ها  وان امام از جانب خداوند اين مسئوليتعن پيامبر كساني به

  .را به انجام رسانند و راه پيامبر را ادامه دهند
 )83ي   ، صفحه6درس ،  3 زندگي و دين(  .64

مندي مردم جهان به پيامبر اكرم و   ي با عمل سبب عالقه شيعه
 دوري ي بدون عمل شيعهشود و  مي) ص(اهل بيت ايشان 

 گناه بزرگيدارد و اين خود  پيمردم از آن بزرگواران را در 
كونوا «: فرمايد مي) ع(از اين رو امام صادق . گردد محسوب مي

ي  زينت خاندان ما باشيد و مايه: لنا زيناً و التكونوا علينا شيناً
  ».زشتي و عيب ما نباشيد

 )95ي   ، صفحه8درس ،  3 زندگي و دين(  .65

فهوم از پاداش رسالت به نفع و سود خود مردم است و اين م
قل ما سألتكم من اجر فهولكم ان اجري الّا علي  « ي شريفه آيه

شهيد گردد مستفاد مي» اهللا و هو علي كل شيء.  

 )114ي   ، صفحه9درس ،   3 زندگي و دين(  .66

چه براي ظهور الزم است احساس نياز جهاني به كمك  آن
هاي غيرالهي و آمادگي الزم  ي مكتب الهي، نااميدي از همه

روان و ياران امام براي همكاري با ايشان است و از اين امور پي
  .جز خداوند كسي ديگري آگاهي ندارد

 )147 و 143هاي    ، صفحه12درس ،  3 زندگي و دين(  .67

پايداري كن، «: ي هود  سوره112ي  ي شريفه ي آيه ترجمه
چنين آنان كه با تو به خدا  اي هم طور كه فرمان يافته همان

اند، سركشي و طغيان نكنيد كه او بدان چه  روي آورده
  ».كنيد، بيناست مي

 )161ي   ،  درس سيزدهم، صفحه 3 زندگي و دين(  .68

 و تسليم نشدن در برابر ظالمانبراي ) ع(اميرالمؤمنين علي 
بنده ديگري : فرمايد  در مقابل آنان ميخود       ّ     حفظ عز ت نفس

  .استنباش چرا كه خدا تو را آزاده آفريده ) مثل خودت(
 )28 و 27هاي   ، صفحه3درس ،  دانشگاهي پيش زندگي و دين(    .69

ي  دهد كه از مرحله ي خود را مي معرفت به خداوند زماني ميوه
ي ايمان قلبي برسد و در قلب تثبيت  شناخت ذهني به مرحله

پرستي و شرك جديد آن است كه  ي بت چنين ريشه هم. شود
اوند دين و دستورات ها در عين قبول داشتن خد برخي انسان

كنند و تمايالت دنيايي و  آن را در متن زندگي خود وارد نمي
  .دهند نفساني خود را اصل قرار مي

 )37ي   ، صفحه4درس ،   دانشگاهي پيشدين و زندگي (  .70

 عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از ي اخالص ثمرهاولين 
اخالص را هاي  فرد با اخالص است به تدريج كه انسان رشته

شود تا  كند توانايي شيطان در وسوسه كردن كم مي محكم مي
ي  تواند در وي تأثير بگذارد كه آيه جايي كه به هيچ وجه نمي

كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشا انّه من «ي يوسف   سوره24
اين گونه بازگردانديم از او بدي و «: »عبادنا المخلصين

مؤيد همين » .مخلص ما بودزشتكاري را چرا كه او از بندگان 
  .مفهوم است

 )48 و 42هاي    ، صفحه5درس  ، دانشگاهي پيشدين و زندگي (  .71

هايش از آن  مندي كاري و قانون ي ريزه ي جهان با همه نقشه
 نيز بيانگر و پياده كردن اجرا و تقديرالهيخداست بيانگر 

و انّ اهللا يمسك السماوات «ي  ي شريفه  است و آيهقضاي الهي
األرض ان تزوال ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انّه 

  .بيانگر تقدير الهي است» كان حليماً غفوراً
 )62 تا 60، 57ي   ، صفحه6درس ،دانشگاهي پيشدين و زندگي (  .72

بيانگر » و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا « ي شريفه آيه
القري امنوا و اتّقوا و لو انّ اهل «ي شريفه  توفيق الهي و آيه

بيانگر سنت » …لفتحنا عليهم بركات من السماء و األرض 
  .تأثير نيكي يا بدي در سرنوشت و توفيق الهي است
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 )60 و 59، 56ي   ها ، صفحه6درس ،دانشگاهي پيشزندگي  و دين(  . 73

كنيم هم    كمك مي «: ي اسراء    سوره 20ي    ي شريفه   ي آيه   ترجمه
از عطـاي   ) بـدكاران (هـم بـه آنـان       و  ) نيكوكـاران (به اينان   

سـنت امـداد    » .پروردگارت و عطاي پروردگارت منعي نـدارد      
الهي اين است كه هر كس با اراده و اختيار خـود راه حـق يـا                 
باطل را برگزيند، شرايطي براي او فراهم شود كه در مـسيري            
كه انتخاب كرده  به پيش رود و سرشت خود را آشـكار كنـد                

ر دو گروه امكانات و لوازم رسـيدگي بـه          يعني خداوند براي ه   
  .كند هايشان را فراهم مي ها و هدف خواسته

 )70ي   ، صفحه7درس ، دانشگاهي پيشدين و زندگي (  . 74

بـه معنـاي    ) عبـد  (بنـدگان  و در مـورد      بازگـشت  يعني   توبه
البتـه  .  است برداري از خداوند    بازگشتن از گناه به سوي فرمان     

رود   هم به كار مي   ) معبود( خداوند   كريم براي   اين كلمه در قرآن   
معناي بازگشت لطف و آمـرزش الهـي بـه            كه در اين صورت به    

كه از    كسي«: فرمايد  مي) ص(رسول خدا   . انسان توبه كار است   
  ».گناه توبه كرده مانند كسي است كه گناه نكرده است

 )85 و 82هاي    ، صفحه8درس ، دانشگاهي پيشدين و زندگي (  . 75

، در شـرايطي  ي روم  سوره21ي   ي شريفه   فهوم آيه با توجه به م   
هاي جنسي مرد تبـديل       راني  كه زن صرفاً به ابزاري براي هوس      

با گفتـار و رفتـار خـويش انقالبـي        ) ص(شده بود، رسول خدا     
با گرويدن مردم به اسالم، زن منزلت انساني        . عظيم پديد آورد  

ن در دست آورد حـضور ز  خود را كسب كرد و استقالل مالي به      
ي زناشـويي بـه       جامعه با عفاف و پاكدامني توأم شـد، رابطـه         

ي ابزاري از زن ملغـي    محيط خانواده اختصاص يافت و استفاده     
گرديد تا خانواده كانون رشد فضايل اخالقي، دوستي و مـودت       

بند و باري محفوظ بمانـد و         گردد و محيط جامعه از فساد و بي       
  .حريم عفاف و عزّت زن حفظ شود

 

 )7 درس ر،ها ربط دهنده ، ،دانشگاهي پيش(  .76

اگر چه تالش كرديم جلوي او را بگيريم، او به          «: ي جمله   ترجمه
  ».صحبت كردن ادامه داد

ــط ــده رب ــه”However“ ي دهن ــن«معنــي   ب ــا وجــود اي و » ب
“Although” مغـايرت بـراي نـشان دادن      » اگر چـه  «معني     به 

كه،   زماني«معني     به ”As“ي    دهنده  ربط. روند  كار مي    به غيرمنتظره
دليـل  . (شود   استفاده مي  بيان دليل و زمان   براي  »  دليل كه   به اين 

كـه،    در حـالي  «معنـي      بـه  ”While“) »1«ي    نادرستي گزينـه  
دليـل  . ( اسـت  ي تـضاد صـريح و زمـان         دهنده  ربط» كه  زماني

 در  ”However“دقـت كنيـد كـه       ) »3«ي    نادرستي گزينـه  
    )»2«ي  دليل نادرستي گزينه(. رود كار مي ساختارهاي زير به

  جمله . Howeverجمله و 
   جمله; howeverجمله و 

 اسم صورت به دوم فعل ”keep on“در ضمن بعد از فعل 
  .رود كار مي مصدر به

 )6 درس ،ساختار مجهول ،3زبان (  .77

شود لطفـاً     مي. اند  ها هنوز شسته نشده     ظرف«: ي جمله   ترجمه
  »؟ها را بشوييد آن
 است و چـون بعـد از         متعد ي» شستن«معني     به ”wash“ فعل
در ضـمن  .  اسـت ، وجه جملـه مجهـول   كار نرفته    به مفعولآن  
 در انتهاي جمله و با توجه به مفهوم         ”yet“خاطر وجود قيد      به

هاي     دليل نادرستي گزينه  (.  است حال كامل جمله، زمان جمله    
ـ   : (به ساختار زير توجه كنيد    ) »4 و   3« ي   هدليل نادرستي گزين
»1«  (   

not + have + been + .p.p :حال كامل مجهول  
                                has   

 )3 درس ،كوتاه كردن جمالت پيرو وصفي ،1 دانشگاهي پيش(  .78

 اي بزرگ پوشـيده     آنتاركتيكا توسط يخ پهنه   «: ي جمله   ترجمه
  ».ي زمين را دربر دارد  درصد از آب تازه70 است كه شده

توان آن را     كار رود مي     به يفاعل در حالت    موصولي ضميرهرگاه  
  :كار برد به» فعل + ing« بعد از آن را به حالت فعلحذف كرد و 

 percent …70 which contains… by a huge ice cap  
                                         containing 

 )8 درس وجهي ، افعال كاربرد ،دانشگاهي پيش(  . 79

ي  من نبايد ديروز آن جعبه. كند كمرم درد مي«: ي جمله  جمهتر
  ».بردم ها باال مي سنگين را تا دو رديف از پله

 + p.p.  +have«ساختار  should +not « عملـي  به اشارهبراي 
 انجـام  ولي شد  نمي انجام   گذشتهرود كه بهتر بود در        كار مي   به

  . استشده
 )2 درس ،3زبان (  .80

هايي است كه     ي روش   ي او بحثي درباره     الهمق«: ي جمله   ترجمه
  ».شود در تحقيق استفاده مي

  آموزش، دستورالعمل) 2  بحث) 1
  نظارت) 4  مسابقه) 3

 )4 درس ،3زبان (  .81

داوران امتيازهاي مساوي بـه دو فيناليـست        «: ي جمله   ترجمه
  ».دادند

  رفتار كردن) 2  اعطا كردن، دادن) 1
  اجرا كردن) 4  كنترل كردن) 3

 )4 درس ،1 دانشگاهي شپي(  . 82

ما نياز داريم كه تغييراتـي را در سـاز و كـارِ             «: ي جمله   ترجمه
  ».ها ايجاد كنيم جمع آوري ماليات

  درگيري) 2  عمل) 1
 گفته، بيان) 4  ساز و كار) 3

 )2 درس ،1 دانشگاهي پيش(  . 83

خلبان عمدتاً روي پرواز تمركز كرد و بـسيار         «: ي جمله   ترجمه
  ».كم صحبت كرد

  انتقال دادن) 2  ركز كردنتم) 1
  تجربه كردن) 4  )حواس(پرت كردن ) 3
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 )1 درس ،3زبان (  . 84

پس از تصادف، خواهرم به مدت طـوالني در         «: ي جمله   ترجمه
  ».پاي راستش حركتي نداشت

  حركت) 2  انتظار) 1
  وخو خلق) 4  كشش) 3

85 .   

ي مفيدي از انجـام آن كـار    ها تجربه من سال«: ي جمله   ترجمه
  ».ام ردهدست آو به
  حدس زدن) 2  ضمانت كردن) 1

  دست آوردن به) 4  هدايت كردن) 3
 )4 درس ،3زبان (  . 86

مـايلم كـه يـك پاسـخ فـوري بـه طـرح              «: ي جملـه    ترجمه
  ».ام داشته باشم پيشنهادي

  منعكس شده) 2  آرام) 1
  قبلي) 4  فوري) 3

 )7 درس ،دانشگاهي پيش(  .87

كه از مكه باز    ما مضطربانه منتظر پدرم بوديم      «: ي جمله   ترجمه
  ».گشت مي

  مضطربانه) 2   آرامي بهنرمي، به) 1
  ضرورتاً) 4  شخصاً) 3

  :Cloze Test متن يترجمه
 غالبـاً در    ،آمـوزان خيلـي خـوب       كه چرا برخـي از دانـش        اين

شناسي مورد    اند، اخيراً توسط يك استاد روان       امتحانات ناموفق 
راجع بـه   استاد ايريس فودور تحقيقاتي را      . بررسي قرار گرفت  

. آموزان پيش از امتحان دادن انجام داد        اضطراب برخي از دانش   
آمـوزان بـه ايـن دليـل در           او اظهار كرد كه بسياري از دانـش       

شـوند و     ها به شـدت عـصبي مـي         اند كه آن    امتحانات ناموفق 
هـا بـسيار      عالوه بـر ايـن، اگـر چـه آن         . توانند فكر كنند    نمي

. ترسـند   آيـد، مـي     حان مـي  اند، از هر چيزي كه در امت        خوانده
اند   اند هر چيزي را كه مطالعه كرده        هايي كه عصبي    بنابراين، آن 
  .كنند فراموش مي

88 .   

  حالت ايستادن) 2  تحقيق) 1
  رويه) 4  آموزش) 3

89 .   

  به صدا درآوردن) 2  بهبود بخشيدن) 1
  اندازه گرفتن) 4  اظهار كردن) 3

90 .   

  ديگر به جاي يك) 2  به نرمي) 1
  ه شدتب) 4  دقيقاً) 3

91 .  

  زيرا) 2  حتي اگر) 1
  عالوه بر اين) 4  كه آيا، آيا) 3

92 .  

  مصرف بي) 2  دهاتي) 1
 نامرتبط) 4  عصبي) 3

  
  :ي متن اول ترجمه

Dhaka          هـاي    ، پايتخت بنگالدش، در سـاحل يكـي از كانـال
 Gangesدلتــاي  Brahmaputra ،[ي فاصــلهدر ] قــرار دارد 
چنـين    اين شهر هم  . از دريا )  مايلي 60( كيلومتري   100تقريباً  

 و  Gangesي    مقـاالت مجزايـي دربـاره     . معروف به داكا است   
Brahmaputra Rivers آن يك شهر باسـتاني . وجود دارند 

، پسرِ امپراطور اورانگزب    پر از بناهاي ياد بود است كه توسط       
بيش از هفتصد مسجد وجود     ) در آن  (.  تأسيس شد  1684در  

يـك  . ساخته شـد  1456 كه در سال     مسجددارد، شامل يك    
 سـاخته   1677كليساي مسيحي توسط يك مبلغ پرتغالي در        

 پايتخت بنگال و يك مركز تجـاري  Dhakaشد، در زماني كه   
بزرگ بود و تاجران انگليسي، فرانـسوي و آلمـاني را جـذب            

 اهميت خـود را از دسـت        Dhaka،  19 و   18در قرون   . كرد  مي
 موسـلين   ي  اش، يعنـي پارچـه      كه تجارت اصلي    داد، هنگامي 

، از رونق افتاد و شهري ديگر پايتخت )ي نخي نرم يك پارچه(
 براي مدتي پايتخت بنگال شرقي      ]Dhaka[ آن   1905در  . شد

 وقتـي كـه     . آن پايتخت شرقي پاكستان شد     1947شد، و در    
عنوان    جدا شد و استقالل خود را به       1971پاكستان شرقي در    

هايي بود كه     كان يكي از اولين م    Dhakaبنگالدش اعالم كرد،    
توسط ارتش پاكستان به تصرف در آمـد و يكـي از آخـرين              

اين پايتخـت   .  تسليم شد  [ارتش] كه توسط آن     [هايي  مكان]
ي يـك دانـشگاه،       عالوه   دارد، به   فاخري هاي مدرن   ساختمان

هـا، بـسياري از       تعداد زيادي مدرسه، يك فرودگـاه و هتـل        
ـ        اطـراف هـاي جديـد       ساختمان زرگ،  رامنـا، يـك پـارك ب
 10( كيلـومتر    16ي صنعتي به طـول        يك منطقه . اند  گردآمده

. يابـد   گـسترش مـي    ”Narayanganj“تـا بنـدر رود      ) مايل
“Dhaka”            مركز صنعتي بـنگالدش اسـت و شـهر هميـشه 

  .  خاطر صنايع دستي شهرت داشته است به
93 .  

  »بهترين موضوع براي متن چيست؟«: ي جمله ترجمه
  » حالاز گذشته تا ”Dhaka“تاريخ «

94 .  

  »؟نيستي متن درست  كدام گفته درباره«: ي جمله ترجمه
توسـط امپراطـور اورانگـزب در سـال      ”Lal Bagh“اردوگاه «

  ». تأسيس شد1684
95 .  

خـاطر    هميشه بـه ”Dhaka“طبق متن، شهر  «: ي جمله   ترجمه
  ».اش مورد توجه بوده است صنايع دستي
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96.  

 و 18ون در قر ”Dhaka“چه اتفاقي براي «: ي جمله ترجمه
  » افتاد؟19
  ». از دست داد[خود را]اش بازار  محصول اصلي«

 

  :ي متن دوم ترجمه
خاطر نبود فرصت يا به  حتماً افراد بسياري هستند كه يا به

ها كه در يك زمان  انتخاب خودشان، به دانشگاه نرفتند و آن
شان حسرت  شان، بابت اين وقفه در آموزش مشخص در زندگي

توانستند به دانشگاه  ين مرحله، افراد كمي ميدر ا. اند خورده
ها  جايي كه آن خواستند، از آن ها مي بروند، حتي اگر آن

با گشايش . توانستند زماني را از كار مرخصي بگيرند نمي
توانند يك مدرك دانشگاهي  دانشگاه باز، افراد حاال مي

شوند  اي طراحي مي بگيرند، زيرا دروس به طور خاص به گونه
با وجود اين، شما بايد . توانيد در خانه مطالعه كنيد  شما ميكه

به يك راديو يا دستگاه تلويزيون دسترسي داشته باشيد، زيرا 
. اي است هاي دو هفته بخشي از درس شما متشكل از برنامه

شود و ديگري در تلويزيون و  ها در راديو پخش مي يكي از آن
دانشگاه . كشد ول ميها بيست و پنج دقيقه ط هر كدام از آن

اش  جديد به مدت زمان كافي فعاليت نداشته است تا موفقيت
 ثابت كند، اما آن به وضوح امكان يك پروژهعنوان يك  را به

تري از  آموزش دانشگاهي را براي بخش به مراتب وسيع
افرادي كه تا به حال آن كند، نسبت به  جمعيت فراهم مي

  .اند ده را دريافت كر[آموزش دانشگاهي]
97.  

طبق متن، اغلب افرادي كه به دانشگاه «: ي جمله ترجمه
  ». چنين كاري را كرده بودند[اي كاش]نرفتند، آرزو دارند كه 

98.  

طبق متن، دانشگاه باز فرصتي است براي «: ي جمله ترجمه
خواهند به دانشگاه بروند اما زمان انجام آن كار  ها كه مي آن

  ».را ندارند
99.  

ي تاريخي  طبق متن، دانشگاه باز پيشينه«: ي جمله ترجمه
اي ندارد اما قطعاً مزيت فراهم كردن آموزش براي  طوالني

  ».تر را دارد افراد بيش
100.  

نزديك پايانِ متن، از نظر  ”venture“ي  كلمه«: ي جمله ترجمه
  ».است) برنامه، پروژه( projectبه ) كلمه(ترين  معنايي نزديك

  
 )56 و 40، 32، 14هاي   صفحه،2لغت، ادبيات فارسي (  .101

 براي معني ارائه شده است كه  در صورت سؤال جمعاً ده واژه
اند و معناي چهار واژه  ها درست معني شده شش مورد از آن

  .نادرست بيان شده است

  :اند از اند عبارت  معني شده    درستهايي كه  واژه
/ ن  تنزّل كـرد  :  واترقّيدن -3/ نازنده  :  فاخر -2/ دريا  :  يم -1
ت  -5/ ساييده شـدن    :  خورد رفتن  -4 6/ همراهـي   :  معيـ- 

 در افتادن: جركردن

 :اند از اند عبارت  معني شده      نادرستهايي كه  معاني درست واژه

شكـست يـافتن    :  هزيمت -2/ شجاعت، دليري   :  رشادت -1
شكـست لـشكر، فـرار      . لشكر و پراكنـده شـدن سـپاهيان       

نس استخوان بود   انگشتر مانندي از ج   :  شست -3/ سپاهيان  
كمان  داري، زه  كردند و در وقت كمان      كه در انگشت شست مي    

  رهبر:  الور-4. / گرفتند را با آن مي
 )، فهرست واژگان3لغت، ادبيات فارسي(  . 102

اي كه در صورت سؤال معني شـده اسـت،            از ميان يازده واژه   
هـا    آن       درسـت معناي پنج واژه نادرسـت اسـت كـه معـاني            

  :اند از عبارت
:  قـدوم  -3/ برگزيـده، برتـر     :  فـايق  -2/ بند    گردن: عقد -1

:  مواجب -5/ بند، قلّاده     گردن:  مخنقه -4/ آمدن، قدم نهادن    
  .وظايف و اعمالي كه انجام آن بر شخص واجب است

 )دانشگاهي، فهرست واژگان لغت، ادبيات فارسي پيش(  .103

  :آمده است» 1«ي  هاي ارائه شده در گزينه  واژه    صحيحمعاني 
انـد   متشرّعان، كساني كه در ظاهر شريعت مانده    : اهل صورت 

صحبت، مصاحبت  : نشيني  هم. / اند  و به عمق آن دست نيافته     
( نـشيني اختيـار كـردن         مجـاور بـودن و گوشـه      : اعتكاف/ 

قـال  .) / رجوع شـود  » مجاور بودن «ي    ، به واژه  148ي    صفحه
  كلك زدن، كمين كردن براي شيطنت: كردن

 )25ي   ، صفحه3  ، درس3ان فارسي امال ، زب(   .104

در متن ارائه شده فقط يك غلط اماليي وجود دراد كه امالي            
  : آن عبارت است از    درست
  ارزش:  قدروفايي، خيانت، حيله  بي: غدر
  :اند از هاي مهم اماليي متن عبارت واژه

  »     اعزاز«، »     سفارت«،  َ  اَمل«، »   ازل«
 )38ي  ، صفحه5، درس 2 فارسي امال ، ادبيات(  .105

 است     غلط»      محضور«ي    در متن صورت سؤال فقط امالي واژه      
  : آن عبارت است از     اماليي     صحيحكه شكل 
  )در تنگنا افتادن، رو در بايستي (     محظور محضور 
سروري و  : سيادت: »2«ي    گزينه/ دشمن  : خصم: »1«ي    گزينه

  تابعين، پيروان: اتباع: »3«ي  گزينه/ بزرگي 
ــي  (   .106 ــات فارس ــات، ادبي ــاريخ ادبي ــاي  ، درس2ت ــا 17، 6ه ، 19 ت

 )138 و 130، 125، 43ي  صفحه

الـف،  . هــ    (                 هوشـنگ ابتهـاج   از آثار   » شبگير  « و  » سراب«
هـا و     نخستين نغمه : اند از   ديگر آثار او عبارت   . هستند) سايه
  .مشق سياه

 دكتر محمدرضاثار از آ» بوي جوي موليان«و » شبخواني«
.  هستندمعاصر، نويسنده و پژوهشگر شفيعي كدكني شاعر
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هاي  از زبان برگ، در كوچه باغ«: اند از ديگر آثار او عبارت
نيشابور، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران، صور 
خيال در شعر فارسي، موسيقي شعر و تصحيح و توضيح 

  .»التّوحيد اسرار
ديگر آثار .  هستندبزرگ علوياز آثار » اه نامه«و » چمدان«

 و ها ساالري، ميرزا، هايش چشم«: اند از مشهور او عبارت
  .»هاي زندان پاره ورق

) اميد. م  (مهدي اخوان ثالثاز آثار » زمستان«و » ارغنون«
آخر شاهنامه، «: اند از از جمله آثار ديگر وي عبارت. هستند

  .» در زنداناز اين اوستا و در حياط كوچك پاييز
ي  ها  و اعالم، صفحه8، 5، 4هاي  ، درس3تاريخ ادبيات، ادبيات فارسي(  .107

 )173 و 168، 62، 38، 26

ديگر آثار او .  استاحمد جالل آلاز آثار » پنج داستان«
مدير مدرسه، نون والقلم، زن زيادي، خسي در : اند از عبارت
  )رجمهت(و قمارباز ) مقاله(زدگي  ، غرب)سفرنامه(ميقات 

اغلب .  استپرويز خرسنداز آثار » خون خورشيد«
از ديگر آثار مهم او . ي عاشوراست هاي خرسند درباره نوشته

جا كه حق پيروز  آن«، »خون برزيگران دشت «توان به  مي
  .اشاره كرد»  اي كه ناسروده ماند مرثيه«و » است

با «مجموعه شعرهاي .  استكسرايي سياوش از آثار  »خانگي
از ديگر » آرش«و » از قرق تا خروسخوان«، »اوند خاموشدم

  .آثار اوست
ديگر آثار . است) گوهرمراد (ساعدي غالمحسيناز آثار » توپ«

كاله، آي  آي با«، »هاي ورزيل چوب به دست«: اند از او عبارت
  .»ترس و لرز«و » گاو«، »گور و گهواره«، عزاداران بيل، »كاله بي

.  استمعاصرنويس  ، رمان               علي محم د افغاني از آثار» زار بوته«
شادكامان «، »شوهر آهو خانم«: اند از ديگر آثار او عبارت

  .»ي بهشته شلغم ميوه«و » سو ي قره دره
، درس 3، ادبيات فارسي 131ي  ، صفحه18  ، درس2تاريخ ادبيات، ادبيات فارسي (  .108

 )169 و 122، 120هاي  ، اعالم و صفحه16

 از قبل شعر مذهبي پيشتازان از سوي گرمارودي         سي دعلي مو
ي آثار او چاپ   است كه بعد از انقالب نيز از مجموعهانقالب

  .شده است
 از شاعران صاحب سبك انقالب            ّ         محم دعلي معل م دامغاني

  .اسالمي و خالق چندين مثنوي مشهور است
   است كه با مجموعهمعاصري  ، شاعر و نويسندهپور قيصر امين

 منتشر شد، 1363كه در سال » ي آفتاب  كوچهدر«شعر 
تنفّس «توانايي خود را نشان داد و پس از آن، با آثاري چون 

جايگاه خويش را در شعر انقالب » هاي ناگهان آينه«و » صبح
  .تثبيت كرد

 است و مجموعه اسالمي انقالب، شاعر             سي دحسن حسيني - 
» يلگنجشك و جبرئ«و » صدا با حلق اسماعيل هم«شعرهاي 

  .از آثار اوست

 )103ي  ، صفحه14، درس 3، زبان فارسي آرايه(  .109

  ي غافل، دهن پيش صبا بگشا اي غنچه: تشخيص و استعاره
  چون گل: تشبيه
  ي تلخ گريه: آميزي حس

، 5، 4هاي  ، صفحه23 و 5، 1هاي  ، درس2، ادبيات فارسي  آرايه(  .110
 )175 و 174، 42

  »فنا«و » بقا«: »ج«بيت : تضاد
مصراع دوم در حكم مصداقي : »الف«بيت : وب معادلهاسل

  .براي مصراع اول است
  . اشاره داردليلي و مجنونبه داستان : »د«بيت : تلميح
 دل آشفته و پريشان از كنايه» دل رميده«: »ب«بيت : كنايه

 بهره بردن از روزگار از كنايه» گل از روزگار چيدن«است و 
  .است

 )174ي  ، صفحه23، درس 2 ، ادبيات فارسي آرايه(   .111

 است و            ّ ي مستقل مرك ب جملهبيت اين گزينه، يك 
  .شود نمي در آن ديده هاي اسلوب معادله ويژگي

 )38 و 37هاي   ، صفحه5، درس 3زبان فارسي(  .112

اي به مصوت ختم شود و بعد از آن مصوت ديگري  اگر كلمه
 نياز شوند و يك صامت مورد بيايد، دو مصوت با هم تلفّظ نمي

» واج ميانجي«است كه بين دو مصوت قرار گيرد كه به آن 
  .گويند مي
  :هاي ميانجي عبارت صورت سؤال به شرح زير است واج

  در نياكان» ك «- 3در هرزگي » گ «- 2 فضاييدر » يـ «- 1
  در شهداي» ي «- 6در آزادگان » گ «- 5ي  در همه» ي «- 4

 )66 تا 62هاي  ، صفحه9، درس 3زبان فارسي(  .113

  )ناگذر ( دوجزئي: ي اول  جمله- 
   .خشكد مي    شان در نهاد ساقه   شور جوانه زدن و اميد شكفتن

           فعل ناگذرقيدي   نهاد                            متمم               
  )محذوف: نهاد(جزئي گذرا به مفعول  سه: ي دوم  جمله- 

  .كنند مي بر  شان  از ريشهدر برابر كوير  در پايان به جرم گستاخي
         متمم قيدي                   متمم قيدي            مفعول      فعل

  )محذوف: نهاد(جزئي گذرا به مفعول  سه: ي سوم  جمله- 
  شان        سوزانند مي            در تنور

        فعل             مفعول  متمم قيدي  
 )15ي   صفحه،2، درس 3زبان فارسي (   .114

ترتيب سي و چهار تكواژ و بيست  در عبارت صورت سؤال، به
  :اند از و دو واژه وجود دارد كه عبارت

/ ـِ / آثار / در / گي / تازه / يِ / ها / ه / زمين / از : ها تكواژ
/ ه / گذشت / از / جديد / ـِ / داشت / بر / ما / ـِ / گار / روز 
 / است / ها / آن / ـِ / ين / نو / ـِ / ي / ساز / باز / و / ان 

 34تكواژ  

/ ـِ / روزگار / ـِ / آثار / در / تازگي / يِ / ها  زمينه/ از : ها واژه
/ ـِ / بازسازي / و / گذشتگان / از / جديد / ـِ / برداشت / ما 

  واژه 22است / ها  آن/ ـِ / نوين 
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 )124 و 123ي  ها ، صفحه17، درس 3زبان فارسي (  .115

ساخته ) اسم+ صفت (از تركيب » 1«ي  هاي گزينه واژه
  :  هستندصفتاند و تماماً  شده

  )صفت( خوب چهره ) اسم(چهره ) + صفت( خوب - 
  )صفت(خت  بدب) اسم(بخت ) + صفت( بد - 
  )صفت(دست   تنگ) اسم(دست ) + صفت( تنگ - 
  )صفت(حال   خوش) اسم(حال ) + صفت( خوش - 
  )صفت( نوپا ) اسم(پا ) + صفت( نو - 

  . هستنداسم» تار سه«و » ستون چهل«: »2«ي  گزينه
» وزير نخست«و » باالدست«و » اشتد بزرگ«: »3«ي  گزينه
  . هستنداسم

 هستند و اسم» زيرگذر«و » چادر سياه«: »4«ي  گزينه
  .ساخته شده است) بن ماضي+ صفت (از » نوزاد«

 )95 و 94هاي   ، صفحه13، درس 3زبان فارسي (  .116

ي ارائه شده، چهار تركيب وصفي و شش تركيب  در منظومه
  :زاند ا اضافي وجود دارد كه عبارت

 يك - 3 يك شعله -2 يك چينه - 1: هاي وصفي تركيب
   خواب لطيف-4خواب 
 - 3 موسيقي احساس - 2 مردم شهر -1: هاي اضافي تركيب

   مرغان اساطير-6 پرِ مرغان - 5 صداي پر -4احساس تو 
 )112ي  ، صفحه16، درس 2مفهوم، ادبيات فارسي(  .117

گر اي فرزند، حاللت نكنم ا«اين بيت با توجه به عبارت 
 ادبيات فارسي 112ي  صفحه» يساز مطربي و مسخرگي پيشه

 ارائه شده است و مفهوم آن چنين است كه براي گرفتن 2
 كني و  داد خود از ديگران بايد مطربي و مسخرگي پيشه

» 2«ي  در بيت گزينه. كارهاي جدي و عادي را كنار بگذاري
  .نيز مفهوم مشابه اين بيت وجود دارد

انديش، عاقبت داد خود را از انسان   روزگار ستم:»1«ي  گزينه
  .ستاند مي

اي ساقي شراب بده و اي نوازنده، تو هم آهنگ : »3«ي  گزينه
  .بنواز تا امروز شادي و نشاط كنم

برو صبور و بردبار باش و از عيب و عار آن : »4«ي  گزينه
نترس و به ستم روزگار راضي باش و از آزار آن هراسي 

  .نداشته باش
 )113ي  ، صفحه16، درس 2مفهوم، ادبيات فارسي(  .118

من گوش شنوا ندارم، با «: گويد كه در عبارت مورد سؤال مي
خواهي نصيحت  گويي و چه كسي را مي چه كسي سخن مي

» نپذيرفتن نصيحت و پندناپذيري«، كه مفهوم آن »كني
خواهد كه  گو مي هم از نصيحت» 2«ي  در بيت گزينه. است

نپذيرفتن « را كنار بگذارد و مفهوم اين بيت نيز گويي نصيحت
  .است» نصيحت
  .انسان بايد به پند و اندرز ديگران گوش كند: »1«ي  گزينه
اگر ظواهر را كنار بگذاري و به گوش ظاهري : »3«ي  گزينه

  . دل ذوق معنويت را درك خواهي كرد توجه كني، با گوش
  .ند و اندرز توجه كناي فرزند، اگر هوشمندي به پ: »4«ي  گزينه

 )129ي  ، صفحه17، درس 2مفهوم، ادبيات فارسي(  .119

آن است كه انسان بايد از » 4«و » 3«، »2«هاي  مفهوم گزينه
 به اهداف و آرزوهاي                    غيرمعمول و خالف  عادتكارهاي 

به معني » 1«ي  در گزينه» خالف«ي  خودش برسد، اما واژه
اي كسي كه با : دگوي  آمده است و ميناسازگاري و دشمني

كني و با من بر خالف ديگران  همگان صلح و دوستي مي
نمايي، اين كار گناه تو نيست و گناه  ناسازگاري و دشمني مي

  .از بخت بد من است
 )150ي  ، صفحه20، درس 3مفهوم، ادبيات فارسي (  .120

به بزرگي و عظمت مقام انسان » 4«و » 2«، »1«هاي  در گزينه
تواند تا بارگاه معبود  ه با عشق حقيقي مياشاره شده است ك

ي  حقيقي راه يابد كه حتّي فرشتگان مقرّب الهي نيز اجازه
به پرستش » 3«ي  اما در گزينه. جا را ندارند يابي به آن راه

  .خداوند اشاره شده است
 )111 و 110ي  ها ، صفحه14، درس 3ادبيات فارسي  مفهوم،(  .121

به اين مفهوم اشاره دارد » تاز ماست كه بر ماس«المثل  ضرب
 اوست و انديشه و كردار خود در شكست آدمي هاي ريشهكه 

باشد كه همين   ميي اعمال خودش ، نتيجه هر فرد        فرجام بد 
نيز مشهود است، اما » 4«و » 3«، »2«هاي  مفهوم در گزينه

هاي كامل از عيب و كاستي  گويد كه انسان مي» 1«ي  گزينه
چنان كه طاووس از  برند، هم شان بهره ميتر از هنر خود، بيش

  .برد هاي زيبايش بهره مي تر از بال پاي خودش، بيش
 )52ي    ، صفحه6، درس 3ادبيات فارسي  مفهوم،(  .122

 بست مناعت طبع قاضي و نفس   ّ عز تعبارت صورت سؤال به 
اشاره دارد كه با وجود نيازمندي، هديه و بخشش سلطان 

گيرد و دوباره آن را باز  يمسعود را از بونصر مشكان م
گويد كه من به اين زرها نيازي ندارم و از  گرداند و مي مي

» 3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه. ترسم حساب روز قيامت مي
  .نيز به مناعت طبع تأكيد شده است

اگرچه از شدت بينوايي و فقر ) سيمرغ(عنقا : »1«ي  گزينه
مانند گنجشك بميرد محال است كه شكارِ پرندگان كوچكي 

  .ها بگيرد را از آن
ترين جاي دريا مكان دارد،  نهنگي كه در عميق: »2«ي  گزينه

  .آشامد هرگز از آبِ جوي نمي
كند، هرگز  عقابي كه در اوج آسمان پرواز مي: »3«ي  گزينه

  .كند هاي كوچك توجه نمي به صيد پرنده
 مي گويد كه همراه شدن با كساني كه» 4«ي  اما در گزينه

، )در حالي كه خود ناتواني(تري دارند  توانايي و قدرت بيش
  .شود ي ناداني انسان است و موجب زيان او مي نشانه

هاي   ، صفحه15دانشگاهي درس  ادبيات فارسي پيش مفهوم،(  .123
 )67 و 66

آن است كه » 4«و » 3«، »1«هاي  مضمون مشترك گزينه
ل انجام دهد، در انسان خردمند بايد كارهايش را با صبر و تأم

 قبل از انجام كار تواند آن را جبران كند صورت نمي غير اين
به » 2«ي   و به حالت اول بازگرداند، اما در گزينهفكر كردن 
گويي اشاره شده است و اين كه انسان از سخن  سنجيده

  .بيند بيهوده زيان مي
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 123ي   ، صفحه25درس  دانشگاهي، ادبيات فارسي پيش مفهوم،(  .124
 )124و 

  . استرمز عرفان: گل نيلوفر
  :اند  ارائه شدهدرستهاي ديگر   گزينهمفاهيم نمادين

نماد پاكي و جوشش و لطافت و روشني : چشمه: »1«ي  گزينه
  .است
رنگ، نمادي از عشق، قلب  گل آتش: گل سرخ: »3«ي  گزينه

  .هاي جهان است انسان و زيبايي
درون به برون و اي است از  دريچه: پنجره: »4«ي  گزينه

  .نشانگر احساس و ارتباط است
 )15ي   ، ، صفحه3  درس دانشگاهي، ادبيات فارسي پيش مفهوم،(  .125

آن است كه جنگ و » 3«ي  مفهوم بيت اول گزينه
ها و  ها، زيبايي اند و به جاي آن ها از ميان رفته ناپسندي

كه در بيت دوم مفهوم  اند، در حالي ها آشكار شده خوبي
ها و هنرها و   آن بيان شده و به از ميان رفتن راستيمتضاد

  .آشكار شدن خرافات و خفقان اشاره شده است
 را هر كسي حقيقت: مفهوم مشترك دو بيت: »1«ي  گزينه
  . استمحرم) هوش بي (عاشق؛ تنها، كند نميدرك 
 و خاموشيبه : مفهوم مشترك هر دو بيت: »2«ي  گزينه
  . تأكيد دارندسكوت
 هر چه از دوست: مفهوم مشترك هر دو بيت: »4«ي  گزينه

  .رسد، نيكوست

  
 )، ترجمه، تركيبي3عربي (  .126

»لْتتالش كردم : »حاو /»يطذلك العامل«/ بدهم : »أن اُع« :
منْ تَعبِ «/ كم كند: »تُقَلِّلُ«/ اي  هديه: »هديةً«/ آن كارگر

   كارش از سختي: »عمله
  . است نادرست» ز اين بودتالش من امرو«: »1«ي  گزينه
كار رفته است،   بهمعرفهصورت  كه به» هديه«: »3«ي  گزينه

  . است نادرست
  . است نادرست» امروزم تالش«: »4«ي  گزينه

 )3، ترجمه، درس 3عربي (  .127

»رالقيام بهذا العمل «/  نيستم…توانم، قادر  نمي: »ال أقْد
 والداي مساعدةً أن يساعدني«/ انجام اين كار مهم : »الخطير
 كه والدينم به نحوي ثمربخش به من كمك كنند: »مثمرةً

 مصدررود كه بر سر  كار مي  به»بـ«حرف جر با »    قام «وقتي فعل 
 ترجمه فعلصورت  آمده است، هنگام ترجمه، آن مصدر به

  دوستم مطالعه كرد: قام صديقي بالمطالعةِ: شود، مانند مي
» اعدتي تأثير گذار داشته باشممس«و » با ارزش«: »2«ي  گزينه

  .اند نادرست
را به خوبي  توانم آن نمي«و » اين كار پرخطر«: »3«ي  گزينه

  .اند نادرست» انجام دهم
  .اند نادرست» …اين كار را خوب «و » فقط«: »4«ي  گزينه

 )، ترجمه، تركيبي2عربي (  .128

»دة«/ سروده است: »قد أنْشَدي: »ابياتاً متعدابيات متعدد/ 
  ها را بخواند  تا آن: »ليقْرَأها«

  . استنادرست» شماري شاعران بي«: »1«ي  گزينه
  . است نادرست» مجلسي در«: »3«ي  گزينه
  . است نادرست» بزرگ همايش«: »4«ي  گزينه

 )5، ترجمه، درس 2عربي (  .129

/ به دنيا با بدبيني نگاه مكن : »التَنْظُر إلي الدنيا بالتّشَاؤمِ«
و به : »و ال يسمح لك«/كند عمرت را تباه مي: »كيتْلف عمر«

طعم الحياة «/ بچشي: »أنْ تَذوق«/ دهد تو اجازه نمي
طعم حقيقي زندگي: »الحقيقي  
  . استنادرست» گاه هيچ«: »1«ي  گزينه
  .  استنادرست» عمر«: »3«ي  گزينه
  . است نادرست» دنيا اين«: »4«ي  گزينه

 )3، ترجمه، درس 2عربي (  .130

 و نشدهترجمه » داخلي«در » ي «ضمير: »2«ي  ينهگز
  .است» به من گوش دهد«معني  به» يسمعني«

» بعد«ي   است و كلمه نادرست» ام او را نشناخته«: »3«ي  گزينه
  . استتوجه نشدههم 

 است و  نادرست ماضيصورت  به» است رسانده«: »4«ي  گزينه
  . استنشدهترجمه »   ّ إل ا«چنين  هم

 )3هوم، درس ، مف3عربي (  .131

كه  چون عمل كردن كسي عمل كن هم«: ي صورت سؤال ترجمه
كه با توجه » .دهد داند خداوند به بدي و خوبي او پاداش مي مي

چه انسان  هر آن(مناسب است » 3«ي  ي گزينه به اين، ترجمه
  !)شود از خوبي و بدي انجام دهد بر آن محاسبه مي

 را بيان كرده است، فقط صورت عمل خير: »4 و 1«ي  ها گزينه
  .، هر دو عمل را بيان كرده است»3«ي  ولي در گزينه

 )9، تعريب، درس 2عربي (  .132

غاياتك السامية، : »ي تو اهداف عاليه«/ يليِقُ : »شايسته است«
  تَبذل لها: »صرفشان كني«/ أهدافك العالية 

  . استنادرست»      قي متك        ل أهداف«: »2«ي  گزينه
  . استنادرست»   َ ُب ذ ل  ي «: »3«ي   گزينه
  . استنادرست»  لك     ي نبغي«: »4«ي   گزينه

 )3، تعريب، درس 3عربي (  .133

إنْ يكن الحب صادقاً و : »چون عشق درست و حقيقي باشد«
/ بِلَونِ النعمةِ : »به رنگ نعمت«/ المصيبة : »بال«/ حقيقياً 

  تَظْهرَ: »گردد ظاهر مي«
  . استرستناد»        ِالص داقة مع «: »1«ي  گزينه
  . استنادرست»     ح ب نا«: »2«ي  گزينه
  . استنادرست»   ّ ًح ق ا       ًصادقة «: »4«ي  گزينه
 :مطلب درك متن يترجمه

ي اوليه در دست انسان است، مانند چوب در  وقت، همان ماده«
كارش  دست نجار و لذا بايد او بر آن حريص باشد و نيكو به

يدش به آن، و عاقل ارزش وقت را بر اثر نياز شد! ببرد
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ها  ها و ثانيه شناسد و فهميده است كه زندگي از دقيقه مي
ها ارزش وااليي داشته  شود، پس بايد اين دقيقه شمرده مي

هاي  ي پايبند نبودن به قرارها زماني، از نمونه و پديده! باشند
رايج در بين مردم است، پس مراقبت و توجه به وقت و 

ي قوي   به راستگو و ارادهها در هر انساني كه متّصف پيمان
توجه همان كسي است كه  شود و انسان بي است، آشكار مي

اش  كند، پس زندگي مي اي ضايع  وقت خود را بدون هيچ فايده
اي كه ما بايد انجام دهيم اين است كه  لذا وظيفه. شود بد مي

عادت بر پايبندي بر قرارها را از كودكي در جان كودكان 
 وقتي بزرگ شدند، اين عادت را ثابت و كه بكاريم، تا اين

ها را تغيير دهد، و در  استوار يابد كه ممكن نباشد شرايط آن
گردد، و  گردد و نظم حاكم مي اين هنگام  كارها منظم مي

يابد و مردم در آرامش زندگي  هاي موفقيت فزوني مي فرصت
  » .!كنند مي

 )مطلب ، درك3 و 2عربي (  . 134

ي اوليـه در دسـت انـسان     ان مـاده وقت هم«منظور از عبارت  
اين است كه خود انسان مسئول خوب استفاده كردن يا          » است

  .بد استفاده كردن از وقت است
 )مطلب ، درك3 و 2عربي (  . 135

كنـد    چه كسي قرارهاي زماني را مراعـات مـي        «: صورت سؤال 
كـه داراي   با توجه به مـتن كـسي  » ؟)دهد  مورد توجه قرار مي   (

ي قوي است، قرارها را مراقبت و         ي و اراده  راستگوي: هاي  ويژگي
  .ها پايبند است دهد و به آن مورد توجه قرار مي

 )مطلب ، درك3 و 2عربي (  . 136

داند؟ زيرا او نفهميده اسـت        براي چه جاهل ارزش وقت را نمي      
بـا توجـه بـه قـسمتي از مـتن كـه             . رود  كه وقت از دست مي    

ي شديدش بـه    عاقل ارزش وقت را به دليل نيازمند      «: گويد  مي
هـا اسـت در       ها و ثانيه    فهمد كه زندگي دقيقه     داند و مي    آن مي 

هـا و   فهمد زنـدگي دقيقـه   مقابل آن جاهل كسي است كه نمي      
داند   ها است، لذا به دليل همين موضوع ارزش وقت را نمي            ثانيه

  ».دهد و آن را از دست مي
 )مطلب ، درك3 و 2عربي (  .137

ي خلف وعده     ب بروز پديده  با توجه به متن، گاهي شرايط موج      
 است  نادرست» جميع«ي    بيان كلمه : »1«ي    در گزينه . گردند  مي

  . هستند    ً       كامال  نادرستيگر  ي د و دو گزينه
 )، تشكيل3 و 2عربي (  . 138

 :اسـت  صـورت  ايـن  بـه  عبـارت  تمامي صحيح گذاري حركت
 المحافظةُ علَي الوقت و العهود الزمنيةِ تَظْهرُ في كـلِّ إنـسانٍ           «

  » !إتّصف بالصدقِ
علَي «/ مصدر باب مفاعلة و مبتدا و مرفوع: »المحافظةُ«

جار و مجرور به حرف جر : »الوقت /»هودمعطوف و مجرور : »الع
فعل مضارع : »تَظْهرُ«/ صفت و مجرور به تبعيت: »الزمنيةِ«/ 

» المحافظة«و خبر براي » هي«مرفوع و فاعل آن ضمير مستتر 

/ ٌاليه و مجرور مضاف: »إنسانٍ«/ جار و مجرور: »لِّفي ك«/ 
»ي  ، جمله»هو«فعل ماضي و فاعل آن ضمير مستتر : »إتَّصف

  جار و مجرور: »بالصدقِ«/ وصفيه
 )تشكيل ،3 و 2 عربي(  .139

العاقلُ يعرِف قيمةَ الوقت معرفةً  « :گذاري كامل عبارت حركت
الشَّديدةِ إليه هن حاجتجةً منات!«  

فعل مضارع مرفوع و فاعل : »يعرِف«/ مبتدا و مرفوع : »العاقلُ«
به  مفعولٌ: »قيمةَ«/ » العاقل«و خبر براي » هو«آن ضمير مستتر 

مفعول : »معرفةً«/ ٌاليه و مجرور  مضاف: »الوقت«/ و منصوب
: »من«/ صفت و منصوب به تبعيت: »ناتجةً«/ مطلق و منصوب

ٌاليه و  مضاف: »ـه«/ ر به حرف جرمجرو: »حاجةِ«/ حرف جر
  جار و مجرور : »اليه«/ نعت و مجرور : »الشَّديدةِ«/ محالً مجرور

  

 )تركيب و تجزيه ،3 و 2 عربي(  .140

  .است  نادرست» بالفعل المشبهة األفعال«: »1«ي  گزينه
  . است نادرست» للمخاطب«: »2«ي  گزينه
  . است نادرست» المستتر» هي«اسمه ضمير «: »4«ي  گزينه

  

 )تركيب و تجزيه ،3 و 2 عربي(  .141

  . است نادرست»     متعد «: »1«ي  گزينه
  . است نادرست» للمجهول مبني«: »2«ي  گزينه
  . است نادرست» ناقص و معتل«: »3«ي  گزينه

 )تركيب و تجزيه ،3 و 2 عربي(  .142

  . است نادرست» مرفوع«: »1«ي  گزينه
  .ت اس نادرست» تهميل: مصدره«: »2«ي  گزينه
  . است نادرست» نكرة«: »3«ي  گزينه
  . است نادرست» مفرد و مرفوع»   ّإن «خبر «: »4«ي  گزينه

 )معتالت ،3 عربي(  .143

 متحرك بودنبا توجه به »        ال ي د ع ون«در اين عبارت فعل 
» ودع« و حروف اصلي آن نيست ناقص، يك فعل دومين حرف

  . باشد بوده و معتل و مثال مي
فعل معتل ):  د-  ي- ك(» يكيدونَ«: ترتيب  بهها در ساير گزينه

 - و(» تَصلونَ«فعل معتل اجوف و ):  ل- و- ق(» قُلْ«اجوف، 
  .فعل معتل مثال هستند)  ل-ص

 )، اعراب فرعي2عربي (  .144

 است، نقش منقوص اسمكه » القاضي«ي  در اين عبارت كلمه
 را فتحه بوده و حركت منصوبرا دارد، لذا » ليت«اسم 
  .و داراي اعراب ظاهري و اصلي استپذيرد  مي

 )، موصول1عربي (  .145

و » نُعطي«در اين عبارت با توجه به مجزوم نشدن دو فعل 
»فضاعاسم شرط نيست و با دقت در ترجمه، موصول » ما«، »ي

 .شويم بودن آن را متوجه مي

  . هستندنفيحرف » ما«هر دو : »2«ي  گزينه
  . استشرط اسم» ما«: »3«ي  گزينه

  . استحرف نفي» ما«: »4«ي  زينهگ



  
 

  
25   ي تشريحي نامه پاسخ

 )، معلوم و مجهول2عربي (  . 146

قـد  «تواند مجهول باشد و آن        در اين عبارت، تنها يك فعل مي      
شاعر آرامش را كه بر قلـبش       «: ي عبارت   ترجمه. است» اُنْزِلَت

كه با خبر پيـروزي       كند، بعد از اين     نازل شده است احساس مي    
  »!بسرايدتواند شعرها  شود و مي رو مي روبه

 )، عدد و معدود2عربي (  .147

آمده است بايد جمع    » خمسة«چون بعد از عدد     » يوماً«ي    كلمه
» األسبوع«صفت براي   » القادمة«ي    ، كلمه )أيامٍ(و مجرور باشد    

كار رود،    به» القادم«صورت    است كه به دليل مذكر بودن بايد به       
 معـدود   از اعداد وصفي است و اين اعداد با       » السادسة«ي    كلمه

» الـسادس «صـورت     خود در جنس مطابقت دارند، لذا بايد بـه        
با توجه به موصوف بودن و مطابقت » ساعة«ي  كار رود و كلمه  به

  .كار رود به» الساعة«صورت معرفه، يعني  با صفت بايد به
 )، حال3عربي (  . 148

 ضمير مستتر (و حالت فاعل     است،   حال»  َ ِ  ًف ر حا «در اين عبارت،    
  .كند  ميرا بيان) »أنا«

 )تمييز ،3 عربي(  . 149

  .ندارد وجود تمييزدر اين گزينه، 
»        ً  اجتهـادا  «: »2«ي    گزينـه .  است تمييز»      ًسرورا «: »1«ي    گزينه
  . استتمييز»   ْ  ًج ر أة «: »4«ي  گزينه.  استتمييز

 )منادا ،3 عربي(  .150

، ساختار غايب بـودن فعـل و جملـه        در اين عبارت با توجه به       
  . استفوعمر و مبتدا»   ر ب «ي  كلمه

دهد وقتي كه او      پروردگارمان پاسخ ما را مي    «: ي عبارت   ترجمه
 »!را از قلب با اخالص بخوانيم

  

  
 )12 و 7، 5هاي  ، صفحه1درس ، 2 زندگي و دين(  .151

هاي يـك     ، تمام فعاليت  نباشد در كار    هدفمنديي    اگر شاخصه 
شود و بـا      مي» باطل«و در يك كالم     » بيهوده«) عبث(مجموعه  

و در يك   » هدفمند«،  »ثمربخش«ها،    ن، مجموعه فعاليت   آ بودن
: با عنايت به اين معني، اگر گفتـه شـود         . گردد  مي» حق«كالم،  

ي   پيـام آيـه   » هاي جهان، به دور است      آفريني از پديده    عبث«
» ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النـار         «ي    شريفه

  .گردد ترسيم مي
 )28ي  صفحه، 2درس ، 2 زندگي و دين(  . 152

و مـن ءاياتـه خلـق الـسماوات و االرض و            «ي    از دقت در آيـه    
يكي از » اختالف السنتكم و الوانكم ان في ذلك اليات للعالمين     

» هـا   ناهمگوني زبـان   «حكيمانه بودن نظام آفرينش   هاي    نشانه
 )انديشه و تحقيق. (گردد  مفهوم مي

  

 )38 و 35هاي  صفحه، 3درس ، 2 زندگي و دين(  . 153

: كـه ) ع(م مبناي قرآنـي بـراي ايـن كـالم امـام علـي               ترسي
 اسـت كـه در درون     نفـسي  تـو، همـان      ترين دشـمن    دشمن«

و لقـد خلقنـا االنـسان و نعلـم مـا            «ي    ي شريفه   ، آيه »توست
زيـرا  . وافي و ناظر به اين معنا خواهـد بـود         » توسوس به نفسه  

تـر از     ها مرتبط با معرفي شيطان و يا مراتبي عـالي           ساير گزينه 
  !فس هستند نه نفس امارهن

 )65 و 63، 62، 61هاي   ، صفحه6درس ، 2 زندگي و دين(  . 154

ام نجعل  «ي     از آيه  ثبوت حقانيت رستاخيز مبتني بر عدل الهي      
ــ و   » الّذين ءامنوا و عملوا الصالحات كالمفـسدين فـي االرض         

اثبات ضرورت معـاد مبتنـي بـر حكمـت خداونـد از عبـارت               
» لقناكم عبثاً و انكم الينا الترجعـون      افحسبتم انما خ  «ي    كريمه

  .گردد استنباط مي
 )72و 71 ،69هاي  صفحه، 7درس ، 2 زندگي و دين(  . 155

انّ الّذين توفّاهم المالئكة ظـالمي انفـسهم        «با دقت در عبارت     
حيـات  » …قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستـضعفين فـي االرض           

) دسـتمكاران بـه خـو     (ظالمي انفسهم   ) جهنم برزخي (برزخي  
هـاي بـدن      شود؛ يعني پس از مرگ، گرچه فعاليت        فهميده مي 

شود، اما فرشتگان حقيقت وجود انـسان را          متوقف مي ) جسم(
  .كنند توفّي مي!) و نه روح و جسم(كه همان روح است را 

 )88 و 85هاي  ، صفحه9درس ، 2 زندگي و دين(  . 156

، خطـاب بـه كـافران در    ي انعـام   سوره 28ي    اين مفهوم از آيه   
هنم اخروي در رستاخيز و بدكاران معذّب به عقوبـت اسـت            ج
دانيم اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش         ما مي «: كه
العـذاب علـي      حقّـت كلمـة     «هـا     و فرجام كـار آن    » گيريد  مي

  .است» الكافرين
 )107ي  ، صفحه10درس ، 2 زندگي و دين(  .157

 يري انسان از قيام و    تأثيرناپذ) ع(با استناد به كالم امام صادق       
هـا و زمـين    ي آسـمان  توطئه(ها و زمين   ي آسمان    همه خيزش

با نيت خالص به خداونـد      «، زماني است كه انسان،      )عليه انسان 
. محقق شده باشـد   ) حقيقت توكل بر خداوند   (يعني،  » برد  پناه  
چنين استفاده از ابزار و اسباب در راستاي راهيابي به نيازها             هم

ها، بنا بر حكمت الهـي قـرار          و بهره جستن از آن    ها    و خواسته 
توجهي به حكمـت و علـم         ها، بي   توجهي به آن    داده شده و بي   

  .الهي است
  

  )117 تا 113هاي  ، صفحه11درس ، 2 زندگي و دين(  . 158

اسـت، آن حـضرت     ) ع(در شعري كه منسوب به امام صـادق         
ـ     معرفي مي » اطاعت« را قرين    دوستي راستين  ن فرمايند كه اي

قل ان كنـتم تحبـون اهللا فـاتّبعوني         «ي    فرمايش ايشان با آيه   
آوايي و مطابقـت معنـايي        هم» يحببكم اهللا و يغفر لكم ذنوبكم     

 )آثار محبت به حق ـ پيروي از خدا. (دارد
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 )127 و 126هاي  صفحه، 12درس ، 2 زندگي و دين(  .159

رعايت پوشش و لباس ظاهري در گرو برخورداري از تقواست و 
ءادم قد انزلنا عليكم لباساً يواري  يا بني«ي  ي كريمه آيه

ناظر بر اين » سوءاتكم و ريشاً و لباس التّقوي ذلك خيرٌ
  .معناست

يعني، اگر انسان لباس تقوي را بر خود بپوشاند، خواهد 
  .توانست، پوشش و لباس ظاهري را مراعات كند و حفظ نمايد

 )9ي  ، صفحه1درس ، 3 زندگي و دين(  .160

خداوند، تمام مخلوقات را از بركات «كه اعالم بداريم  ميهنگا
  توجه ما ،»فرمايد مند مي هدايت خويش بهره) عام(گسترده 

و الّذي * الّذي خلق فسوي * سبح اسم ربك االعلي«يات  به آ
  .جلب خواهد شد» قدر فهدي

 )27 و 26، 22ي  ها ، صفحه2درس ، 3 زندگي و دين(  .161

ي  ي شريفه  از دقت در پيام آيه چنددينيمنشأ تعدد و و ريشه
هم العلم بغياً  و ما اختلف الّذين اوتوا الكتاب الّا من بعد ما جاء«

هر پيامبري دين (گاه كه بگوييم  آيد و آن به دست مي» بينهم
الهي را متناسب با زبان خاص براي مردم زمان خود تبليغ 

يكي از   اقوام وسطح فكر جوامع رشد تدريجيبه ) كند مي
  .ايم  اشاره كردهها                            پيامبران متعدد و تجديد نبو تداليل آمدن 

 )38ي  ، صفحه3درس  ،3 زندگي و دين(  .162

و ما كنت تتلو من قبله من كتاب و ال تخطه «ي  از مفهوم آيه
پيش از آن ) ص(فهميم كه اگر رسول خدا  مي» …بيمينك 

نوشت،  خواند و يا با دست خود چيزي مي اي مي نوشته) بعثت(
  ).ص(پيامبر ) بيان امي بودن(افتادند  كجروان به شك مي

 )50  ، صفحه4درس  ،3 زندگي و دين(  .163

 قرآني، ارسال پيامبران با بينات و نزول  »بايدهاي«يكي از 
از جمله قوانين و  (و برپايي قسط و عدالت اقامهكتاب و ميزان، 
نا رسلنا لقد ارسل«ي  ي شريفه است كه از آيه) نيازهاي ثابت

. گردد مفهوم مي» …بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان 
 نفي» قاعده نفي سبيل« قرآني نبايدهايچنين يكي از  هم

و لن يجعل اهللا «ي   در رابطه با غيرمسلمانان از آيهپذيري سلطه
  .گردد برداشت مي» للكافرين علي المؤمنين سبيالً

 )78 و 68، 67هاي   ، صفحه6 و 5هاي  ، درس3 زندگي و دين(  .164

 در «ماندگاريدر آن راه ) ص(پيام حديث ثقلين كه پيامبر 
ما ان تمسكتم بهما لن  «ي واسطهرا به » صراط مستقيم هدايت

علي مع القرآن و القرآن مع «: گوشزد فرمود، با»    ّ       ًتضل وا ابدا 
 عدمبه اين دليل كه . ( داردارتباط معنايي و آوايي هم» علي

ها تا   آنمتضمن عصمت امامان معصوم و قرآن، ذيريناپ جدايي
  .) استدر صراط مستقيم هدايت قيامت و ماندگاري

 )93 و 90، 89هاي  ، صفحه7درس ، 3 زندگي و دين(  .165

معلول منع نوشتن ) ص(جعل و تحريف به احاديث پيامبر 
و نياز حاكمان جور به توجيه ) ص(احاديث پس از رحلت پيامبر 

انديشه و . (هاست قدامات مخالف اسالم آنموقعيت خود و ا
  )تحقيق

 )96 و 95هاي  صفحه، 8درس ، 3 زندگي و دين(  .166

قل ال اسالكم عليه اجراً الّا  « سوره شوري23ي  خداوند در آيه
فرمان » المودة في القربي و من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً

ي دهد كه دوستي با نزديكانش را پاداش رسالت خود معرف مي
  )پيام احاديث. (كند

 )136ي  ، صفحه11درس ، 3 زندگي و دين(  .167

فقيه بايد بتواند احكام مسائل و رويدادهاي «: اگر بگوييم
اتفاق ) ع(و امامان معصوم ) ص(جديد را كه در زمان پيامبر 

و اما الحوادث «نيفتاده است، به دست آورد، پيام حديث 
 فانّهم حجتي عليكم و انا الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا

  . گردد ترسيم مي» حجة اهللا عليهم
 )198ي  ، صفحه16درس ، 3 زندگي و دين(  .168

باشد و قرآن كريم از  مي» مهر« پيمان ازدواج اصلي شروطاز 
  . استفاده كرده استپيشكش و هديهبه معناي » نحلة«ي  كلمه

 )13 و 9هاي  صفحه، 1درس  ،دانشگاهي پيش زندگي و دين(  .169

» ال تفكروا في ذات اهللا تفكروا في االء اهللا«: فرمود) ص(پيامبر 
و تفكر در صفات ) ممنوع(بنابراين تفكر در ذات خداوند 

و من «ي  ي شريفه چنين آيه هم. است) مورد تشويق(خداوند 
اياته ان تقوم السماء و االرض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من 

ي  به دليل اراده( ربوبيت ترتيب ناظر بر توحيد به» …االرض 
به دليل ( و برپايي رستاخيز ) ها و زمين الهي در برپايي آسمان

  )انديشه و تحقيق. (است) »…دعوة من االرض «
 )25 تا 22هاي  صفحه، 3درس  ،دانشگاهي پيش زندگي و دين(  .170

 محسن فقد استمسك و من يسلم وجهه الي اهللا و هو«ي  آيه
 توحيد در عبادت دربعد فردي است مربوط به» بالعروة الوثقي

اتخذوا » «…و لقد بعثنا في كل امة رسوالً «ي  ولي آيات شريفه
و ما امروا «ي  و آيه» …اَحبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا 

مرتبط با توحيد عبادت در بعد » …ليعبدوا الهاً واحداً 
  .اجتماعي است

 )33ي  فحه، ص4درس  ،دانشگاهي پيش زندگي و دين(  .171

نصيب بودن از حسن فاعلي است  نمود پيدا كردن ريا، بيانگر بي
در انجام هر «ي آن فرود آمدن پتك بطالن بر اعمال،  و ثمره

عمل، هم بايد نيت دروني و قلبي الهي باشد و هم بايد مطابق با 
بهره شدن  و بي» شكلي كه خداوند فرمان داده است، انجام شود

  .باشد ه از توحيد عبادي است، مياز اخالص كه برخاست
 )34 و 32هاي  صفحه، 4درس  ،دانشگاهي پيش زندگي و دين( .172

لو كنّا نسمع او نعقل ما كنّا في اصحاب «ي  ي شريفه پيام آيه
اين است كه براي پيشروي در توحيد عبادي » السعير

پذيري را در خود  ي حق بايد روحيه) ريزي براي اخالص برنامه(
  .تا شامل عنايت الهي گرديدتقويت كرد 

 )52 و 51ي  ، صفحه5درس  ،دانشگاهي پيش زندگي و دين(  .173

به آب » مايع بودن«به انسان و » مختار بودن«اعطاي ويژگي 
ي  دايره( است و خروج هر يك از اين دايره تقدير الهيبيانگر 
است زيرا هيچ چيز و ) ناممكن ـ ناممكن(ترتيب  به) اختيار

از اختيار، كه ويژگي ذاتي اوست ) ناممكن (اندتو نميهيچ كس 
  .فرار كند



  
 

  
27   ي تشريحي نامه پاسخ

 )60 و 57ي   ، صفحه6درس  ،دانشگاهي پيش زندگي و دين(  .174

گاه كه گفته شود خداوند اسباب و شرايط را چنان فراهم  آن
تر شود،  يابي به مقصد براي انسان آسان سازد كه دست مي

و لو «ي  ي شريفه سنت توفيق الهي تحقق يافته است كه آيه
و انّ اهل القري ءامنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 

  .ناظر بر اين معناست» االرض
 )93 و 92، 90هاي  ، صفحه9درس  دانشگاهي، پيش زندگي و دين(  .175

و قال موسي لقومه استعينوا باهللا و اصبروا ان «ي نوراني  آيه
ي تقويت  حوزهمبين تقويت ايمان و اراده در » …االرض هللا 

هاي فردي است و عاقبت و فرجام نيكو در اين آيه از  توانايي
  .آنِ متقين است

  
 )3 درس ،اي افعال دوكلمه ،3زبان (  .176

به او زنگ زدم تا اخبار خوبي راجع به «: ي جمله ترجمه
  ».تعطيالت بدهم ولي او در خانه نبود

“call up”ي فعل دوقسمتي جدا شدن» تلفن كردن«معني   به
از طرف ديگر . است و مفعول آن بايد بين دو قسمت قرار گيرد

 نياز به مفعول دارد كه در اين جمله مفعول آن ”tell“فعل 
“him”است .  

 )5درس صريح، تضاد هاي دهند ربط ،دانشگاهي پيش(  .177

برخي مردم اعتقاد دارند كه اينترنت مزاياي «: ي جمله ترجمه
  ». نظر متضادي دارند ر نقطهكه برخي ديگ زيادي دارد، در حالي

در « به معني ”wheras“ و ”while“ هاي دهنده ربطاز 
كنيم كه تضاد  براي ربط دادن جمالتي استفاده مي» كه حالي

به عبارت ديگر اين دو . ها از نوع مستقيم باشد موجود بين آن
  .شوند ي دو مقوله استفاده مي دهنده براي مقايسه ربط

“so that” است، ي هدف و منظور  دهنده ربط  “because” 
  . استشرط ي دهنده ربط ”whether“ و دهنده دليل ربط

 تشديد و نتيجه علت، قيدي پيرو جمالت ،دانشگاهي پيش(  .178
 )4 درس ها، كننده

مطمئن هستم كه ما موفق شده و بهترين «: ي جمله ترجمه
ي كافي سخت كار  نتيجه را خواهيم گرفت زيرا به اندازه

  ».ماي كرده
ي  علت نادرستي گزينه(گيرد  صفت قرار نمي ”such“ بعد از -1
علت نادرستي . (آيد  نمي”enough“ صفت بعد از -2) »1«

  به تنهايي صفت يا قيد ساده”so“ بعد از - 3) »2«ي  گزينه
  )»3«ي  علت نادرستي گزينه. (شود استفاده مي

 )8 درس ،افعال وجهي كاربرد ،دانشگاهي پيش(  .179

  »چرا پدر به زنگ در پاسخ نداد؟«:  جملهي ترجمه
  ».شايد او صداي زنگ را نشنيد«

 احتمال براي بيان .may / might + have + p.pساختار 
  .شود  استفاده ميگذشته در وقوع كاري

 1 درس ،3زبان  ( .180

انـد تـا پاسـخ        ها تالش كرده    دانشمندان سال «: ي جمله   ترجمه
  ».خوبي براي اين معما پيدا كنند

  ظرفيت) 2  معما )1
  انعكاس صدا) 4  هدف) 3

 )5 درس ،دانشگاهي پيش(  .181

كارشناسان جمعيت تعداد كل مردمي را كه بر        «: ي جمله   ترجمه
كنند در حدود هفت ميليـارد نفـر          ي زمين زندگي مي     روي كره 

  ».زنند تخمين مي
  بيني كردن پيش) 2  ارزيابي كردن) 1

  بيان كردن) 4  تخمين زدن) 3
 )4 سدر ،3زبان (  . 182

كننده وجـود دارد      يك كتاب راهنماي مصرف   «: ي جمله   ترجمه
  ».دهد اندازي كامپيوتر را ارائه مي كه دستورالعمل راه

  نامه پاكت) 2  وضعيت ايستادن) 1
  مشاركت) 4  دستورالعمل) 3

 )8 درس ،دانشگاهي پيش(  . 183

اند كه تمـام      در طول تاريخ، افراد زيادي بوده     «: ي جمله   ترجمه
  ».اند  براي بهبود محيط زيست اختصاص دادهتالش خود را

  وقف كردن، اختصاص دادن) 2  شناور بودن) 1
    قرار دادن، محل چيزي را پيدا كردن) 3
  ثبت كردن) 4

 )5 درس ،دانشگاهي پيش(  . 184

او بسيار بـاهوش اسـت ولـي كـارش فاقـد            «: ي جمله   ترجمه
  ».سازماندهي است

  ارتباط) 2  گيري شكل) 1
  دهي ازمان، سازمانس) 4  حالت، بيان) 3

 )7 درس ،دانشگاهي پيش(  . 185

چـه    توانيد اطالعات جديد را در مـورد آن         مي«: ي جمله   ترجمه
  ».افتد سريعاً در اختيار من قرار دهيد كه اتفاق مي

  به روز رساني كردن، اطالعات جديد در اختيار كسي قرار دادن) 1
  شامل شدن) 2
  تمركز كردن) 4  قول دادن) 3

 )1 درس ،1 هيدانشگا پيش(  .186

ما به يك منشي نياز داريم كـه در مـديريت           «: ي جمله   ترجمه
  ».دفتر واقعاً با كفايت باشد و آن را خوب اداره كند

  باكفايت، خوب) 2  داوطلبانه) 1
  داراي شغل آزاد) 4  منعكس شده) 3

 )4 درس ،1زبان (  .187

همين دليل است كـه اآلن        دويد، به   او تند مي  «: ي جمله   ترجمه
  ».كشد ي نفس ميبه سخت

   از اندازه شدت، بيش به) 2  سختي به) 1
  طور مناسب به) 4  ويژه طور خاص، به به) 3
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 :Cloze Test متن يترجمه

شـوند،    ها نيز ناميـده مـي       طوري كه حقوق    دستمزدها يا همان  
هايي هستند كه به وسـيله كارفرمايـان بـه كاركنـان       پرداخت

ها گـاهي براسـاس       نآ. گيرد  ها در قبال كارشان صورت مي       آن
به كارگر بر اساس نرخ هر ساعت يـا هـر هفتـه             . زمان هستند 

شود و گاهي بر اساس كااليي كـه توليـد            دستمزد پرداخت مي  
عنوان مثال به يك  به. شود ها دستمزد داده مي شده است به آن

 پيراهن به خاطر دوختن هر پيـراهن دسـتمزد داده           ي  دوزنده
شوند ولي گاهي     ول پرداخت مي  صورت پ   دستمزدها به . شود  مي

مثـل  . شـوند   ها شامل خدمات و يا كاالهاي ديگر مـي          پرداخت
كه محل سكونت مجاني در اختيار يـك سـرايدار قـرار              موقعي

 قـانون كنتـرل     ي  اين نوع پرداخت شديداً به وسـيله      . گيرد  مي
شود، تا از كارگر در مقابل كارفرماي بدي كه ممكـن اسـت               مي

اً كل دستمزد كارگر را بـه ايـن صـورت           سعي كند كل يا نسبت    
  .پرداخت كند، حمايت نمايد

188.   

  عبور كردن) 2    گذراندن، فرستادن) 1
  اعطا كردن) to be based on  4بر اساس چيزي بودن ) 3

189 .   

  منبع) 2  فرد) 1
  كاال) 4  ويژگي) 3

190.   

  نياز داشتن) 2  اختصاص دادن) 1
تحــت تــأثير قــرار دادن، اثــر ) 4  شامل شدن) 3

  تنگذاش
191.  

  شدت به) 2  اجتماعي) 1
  طور مشابه به) 4  طور مستقيم به) 3

192 .  

 اسـت كـه بعـد از آن    ي دليـل  ربط دهنـده  ”so that“بعد از 
  . باشد  ميساختار جمله به صورت خبري

  

  :ي متن اول ترجمه
ي استخدام شدن يا كار كردن در قبال پولي كه به عنـوان               ايده

.  تقريباً جديد است   ي  شود، يك ايده    حقوق يا دستمزد داده مي    
  . شروع شد1760ي  آن كالً با انقالب صنعتي در دهه

هزاران سال قبل از آن وقتي قبايل بـر روي زمـين سـرگردان           
ي   وسـيله   كرد تا بـه     ي مردم، مرد، زن و بچه كار مي         بودند همه 

آوري غذا، خياطي، آشپزي، مراقبت از كودكـان و           شكار، جمع 
  .ها، فقط زنده بماند خانه

وجود آمدند، استخدام بـدون انتخـاب         ها به   قتي اولين تمدن  و
بـه  . شـد   داري ناميده مـي     آن برده . ها تحميل شد    مردم به آن  

ها بـراي   شد و آن   ها در مقابل كارشان دستمزدي داده نمي        برده

هاي اوليه مانند مـصر باسـتان و يونـان حيـاتي              اقتصاد تمدن 
هـا در     به بعد، بـرده   هاي بعدي، از قرن شانزدهم        در قرن . بودند

اقتصاد مستعمرات خارجي كشورهاي اروپايي و نيز در اقتصاد         
هاي داخلي آمريكـا در سـال          آمريكاي جنوبي تا جنگ    ي  پنبه

ها مجبور بودند درهـر جـايي        برده.  نقش اساسي داشتند   1861
دادند كار كنند، چه كار در مزرعـه          هايشان دستور مي    كه ارباب 

كـه    ها غالبـاً تـا زمـاني        برده. سازي  دهباشد چه در منزل يا جا     
كردنـد كتـك      كردند و اگر از كـار امتنـاع مـي           بميرند كار مي  

  .خوردند مي
شـد در قـرون       نوع ديگر استخدام كه كشاورزي ناميـده مـي        

كـشاورزان توسـط مـالكين      . وجـود آمـد     وسطي در اروپا بـه    
در . ها بر روي زمين كار كننـد        شدند تا به نفع آن      استخدام مي 

گرفتند تا بـراي      ها سرپناه و قطعه زمين كوچكي مي        ابل، آن مق
توانستند زمين مالك را تـرك        ها نمي   آن. خود كشاورزي كنند  

ها بـه     كنند يا اگر خواستند كار خود را تغيير دهند مانند برده          
  .شد ها در قبال كارشان پولي پرداخت نمي آن

193 .  

»  اسـتخدام  ي  تاريخچه«ي     درباره  متن عمدتاً «: ي جمله   ترجمه
  ».است

كننـد در     هاي ديگر به بخشي از متن اشاره مي         هريك از گزينه  
  . تواند پوشش دهد ها را مي كل پاراگراف» 1«ي  كه گزينه حالي

194 .  

بر طبق متن در جوامـع اوليـه هـركس كـار            «: ي جمله   ترجمه
  ».كرد تا زنده بماند مي

ر  توجه داشته باشـيد كـه د       –ي آخر پاراگراف اول       طبق جمله 
زنـده   (“ ”surviveجـاي    به”continue to live“اين سؤال از 

  .استفاده شده است) ماندن
195 .  

هـا نقـش      در متن گفته شده است كـه بـرده        «: ي جمله   ترجمه
  ».مهمي در مستعمرات اروپايي داشتند

  :طبق جمله
 Slaves played a key role in the economy of European 
overseas colonies … 

196 .  

در قرون وسطي به كـشاورزان محلـي بـراي          «: ي جمله   هترجم
  ».شد سكونت داده مي

  :ي طبق جمله
In return, they received shelter and … 

shelter معني سرپناه يا محل سكونت است به.  
  :ي متن دوم ترجمه

هاي ريزي كـه در هـوا         ي ريز آب يا يخ      ها قطره   ابرها از ميليون  
هوا هميـشه مقـدار معينـي       . ندشو  شناور هستند، تشكيل مي   

دارد كـه قابـل مـشاهده       ) آبي كه به شكل گاز است     (بخار آب   
تواند داشته باشد بـه دمـاي    ميزان بخار آبي كه هوا مي  . نيست

تواند  تري مي تر باشد، آب كم هرچه هوا خنك. هوا بستگي دارد
  .نگه دارد
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شود، عاقبت مقداري از بخار آب متراكم  وقتي هوا سردتر مي
واهد شد، به اين معني كه قطرات ريزي از آب را كه قابل خ

روي سطح ) قطرات(اگر اين . ديدن است، تشكيل خواهد داد
اگر نزديك سطح زمين . ناميم ها را شبنم مي زمين باشد، ما آن

. ناميم ها را ابر مي باشد مه و اگر در باال، در آسمان باشد، آن
ي  شود، كل اندازه ميوقتي دماي قطرات آب براي بار اول كم 

ي كافي سبك  متر است و به اندازه ها فقط يك پنجاهم ميلي آن
اگر هوا باز هم سردتر شود، . هستند كه در هوا شناور باشند

  .صورت باران ببارند شوند و ممكن است به تر مي قطرات بزرگ
بنابراين وقتي هواي گرم و . شود رود، سرد مي وقتي هوا باال مي

. شوند شود احتماالً ابرها تشكيل مي رانده ميمرطوب باال 
شوند هوا باال رود، از اين رو مناطق كوهستاني  ها باعث مي كوه

هوا ممكن است از گرماي زياد زمين يا با . اغلب ابري هستند
ي هوا، يكي سرد و يكي گرم و مرطوب به   برخورد دوجبهه

رود   ميهواي گرم از روي هواي سرد باال. طرف باال رانده شود
كه ابرها  وقتي. شود كه باعث سرد شدن آن و تشكيل ابر مي

در (كه هوا گرم شود يا باران ببارد  تشكيل شدند تا زماني
  .مانند باقي مي) آسمان

197.  

تواند داشته باشد  ميزان بخار آبي كه هوا مي«: ي جمله ترجمه
  ».بستگي دارد» دماي هوا«به 

  .كند ه اين موضوع اشاره ميي آخر پاراگراف اول صريحاً ب جمله
198.  

بر طبق متن، قطرات آب بسيار ريز قابل «: ي جمله ترجمه
  ».شود ناميده مي» شبنم«مشاهده بر روي زمين 

199.  

  »؟نيستي ابرها صحيح  كدام گزينه درباره«: ي جمله ترجمه
شود و  تر مي رود، گرم وقتي هواي گرم باالي هواي سرد مي«

  ».شوند ابرها تشكيل مي
ي آخر متن هواي گرمي كه باالي هواي سرد  جملهطبق 

  .دهد رود، سرد شده و ابرها را تشكيل مي مي
200.  

بر طبق متن، مناطق كوهستاني اغلب ابري «: ي جمله ترجمه
هواي گرم از هواي سرد باالتر «كه در اين مناطق  هستند چون

  »»رود مي

  
 )، فهرست واژگان2  فارسيادبيات لغت،(  .201

  نيچي سخن: سعايت
  )واژگان فهرست ،3 فارسي ادبيات لغت،(  .202

اند و معناي سه واژه  ها درست معني شده  مورد از واژهپنج
  : اند از ها عبارت  آندرستنادرست بيان شده است كه معناي 

  بقچه: رزمه - 3/ پاييز: خريف - 2/  چهره: عذار -1

  )واژگان فهرست ،3 فارسي ادبيات لغت،(  . 203
  . هستندها پوشيدني از گيهم» 1«ي واژگان گزينه

  .تناسبي ندارد) افسار (ركاب و عنان با تخت: »2«ي  گزينه
از اصـطالحات   (نوازنـده و فروداشـتني      (مطـرب : »3«ي    گزينه

  .ندارند تناسب) افسار (با عنان) موسيقي
 چنـگ بـا   ) كفـش  (موزهو  ) شلوار چرمي  (رانين: »4«ي    گزينه

  .ندارند تناسب )آلت موسيقي(
 )55 تا 49ي   صفحه ،2 فارسي دبياتا امال،(  . 204

در عبارت مورد سؤال دو غلط اماليي وجـود دارد كـه شـكل              
  :اند از ها عبارت  آنصحيح

            م همل گذاردصداقت را  مهمل گزارد صداقت را  -1
  نقض گرداند  نغز گرداند -2

 )ركيبي، ت3زبان فارسي  زبان امال،(  . 205

  :اند از هاي اماليي عبارت  غلطدرستشكل 
  پيك اجل پيك عجل :  »1«ي  گزينه
  مفاصاي عوارض مفاساي عوارض :  »3«ي  گزينه
  براعت استهالل برائت استهالل : »4«ي  گزينه

 )186 تا 182هاي   ، اعالم، صفحه2 رسي فاتاريخ ادبيات، ادبيات(  . 206

  انتقام، انسان و اسرار شب، روزگار سياه:           عب اس خليليآثار 
  ها هاي زندان، چمدان، ساالري هاي پاره ورق: بزرگ علويآثار 
سـار نخـل      عبـور، در سـايه    : علي موسوي گرمارودي    سيدآثار  

  واليت، سرود رگبار
 كور، سگ ولگرد، پروين دختر ساسان، بوف  : صادق هدايت آثار  

  اصفهان نصف جهان
  )181 تا 170هاي   ، اعالم، صفحه3فارسي تاريخ ادبيات، ادبيات (  . 207

 نثـر همگـي بـه     » لمعات ،كليله و دمنه و گلـستان      «هاي    كتاب
  . هستندآميخته با نظم

  ) ، تركيبيدانشگاهي پيشتاريخ ادبيات، (  . 208
تـاريخ  «،»رضا حكيمـي    محمد«اثر  » ادبيات و تعهد در اسالم    «

گفتــار در روش «و » بــن جريــر طبــري محمــد«اثــر» طبــري
  .است» رنه دكارت«اثر» كاربردن خرد به

، )2( ادبيـات  68 و   67ي    ، صفحه ) 3(هاي ادبي، زبان فارسي       آرايه ( . 209
  )133ي  هاي ادبي صفحه  ،آرايه175 و 174ي  صفحه

 است كه شاعر عـين آيـه و         تضمينيدر اصطالح همان    » درج«
 درج ديـده    4ي    در گزينـه  . ث را در بيـت بيـاورد      عبارت حدي 

  .شود نمي
بــه » شــيرين«و » تلــخ «نــسبت دادن صــفات: »1«ي  گزينــه

  . دارداغراقمصراع اول هم .  است آميزي حس »افسانه«
در مصراع  .  شده است  تشبيه» دام«به» شاخ گل «: »2«ي    گزينه

  .دوم بيت هم كنايه وجود دارد
دشـمني و   «. اسـت » مردم عالم «مجاز از   »عالم«: »3«ي    گزينه
  . دارندجناسهم » روي و سوي«و » دشمن
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هاي ادبي   آرايه68 و 67ي  ، صفحه3هاي ادبي،زبان فارسي آرايه(  .210
  )163 و 133ي  صفحه

  . از روز قيامت استمجاز» فردا«: »د«مجاز بيت 
علّت پنهان شدن ماه در هنگام روز، : »ج«حسن تعليل بيت 

  .ته شده استروي نمودن معشوق دانس
  آرزو - 2 عطر و رايحه -1: دو معني دارد» بو«: الف«ايهام بيت

ي   از سوره3ي  در مصراع دوم آيه: »ب«بيت) تضمين(درج 
  .ي توحيد، عيناً درج شده است مباركه

  )68 و 67ي  ، صفحه3هاي ادبي،زبان فارسي آرايه(  .211
  .تاس» آزار بسيار ديدن«كنايه از » جان به لب رسيدن«: كنايه
  . استسخن از مجاز» حرف«: مجاز
  تلخ و شيرين: تضاد/ كالم شيرين : آميزي حس

  )74ي  ، صفحه3زبان فارسي(  .212
: ي مركب واژه/ زمستاني، پرنده، رسيدن: هاي مشتق واژه

  بادگير
ناپذير،  شماري،خستگي روز: هاي مشتق ـ مركب واژه

  حال شوريده
  )62 و 61ي  ، صفحه3زبان فارسي(  .213

زمان سه زبان فارسي، عربي و  هم آموزش « در گروه
و » سه« و است» آموزش«اليه  مضاف »زبان«،»انگليسي

اولي صفت ) اليه صفت مضاف(» زبان«هر دو صفت » فارسي«
  .پيشين است و دومي صفت پسين

اليه و  مضاف» مسائل«هسته، » طرح«، »ي مسائل طرح همه«
  . اليه است صفت مضاف» همه«

  )47 تا 43ي  حه، صف3زبان فارسي(  .214
  :بازگرداني بيت

  .  ديدملطف  او را عزم  بزم او گشتم چون مقيم [من]
           مسند                           مفعول       مسند

  . شيطان را بشكنمساق گشتم تا او حقير راه [من ]
  اليه        مفعول                   مضاف

  )45ي  ، صفحه3زبان فارسي(  .215
است كه سه جزيي گذرا به مسند » بودي«ن بيت فعل اي

  .تواند متمم فعل داشته باشد اين، نمي بنابر. باشد مي
  .است» گفت« فعل متمم» دختر«: »1«ي  گزينه
  .است» گراي« فعل متمم» بازار«: »2«ي  گزينه
  .است» فروشد مي« فعِل مممت» نان«: »4«ي گزينه

  )16ي  ، صفحه3زبان فارسي  .216
مخفف (پيغم / چه/ آن / ـَ د/ پذير/ بـِ/ي/انسان/ ره: ها تكواژه
/ شريعت/ ـِ/ اهل/ از/ /است/ ـه/ گفت/ وي/ ـِ/ بر)/ پيغام
/ ـِ/ اهل/ ـَ د/ آور/ جاي/ به/ ي/ انسان/ هر/ و/ / است

   تكواژ35/است/ طريقت
گفته / وي/ ـِ/ پيغمبر/ چه/آن/بپذيرد/ انساني/ هر: ها واژه
/ جاي آورد به/ انساني/ هر/ و/است/ شريعت/ ـِ/ اهل/ از/ است
   تكواژ22است/ طريقت/ ـِ/ اهل

  )62ي  ، صفحه2مفهوم، ادبيات فارسي (  .217
ته اشاره شده كه اين نك به» 3«ي در ابيات صورت سؤال و گزينه

تواند  جايگاه حقيقي انسان بسيار واال و نزد خداوند است و نمي
  . در دنيا اقامت گزيند

  )175ي  ، صفحه2معني و مفهوم، ادبيات فارسي (  .218
مفهوم بيت صورت سؤال اين است كه هر چيزي ارزش ذاتي 
خود را دارد و باالتر بودن در ظاهر باعث باال رفتن ارزش 

هم به نوعي » 3«و » 2«،»1«هاي ابيات گزينه.شود حقيقي نمي
، »4«ي  كه مفهوم بيت گزينه درحالي. به اين مفهوم اشاره دارند

  .متفاوت است
  )179ي  ، صفحه2ادبيات فارسي  مفهوم،(  .219

گويد من بصيرت  شاعر مي» 1«ي در ابيات صورت سؤال و گزينه
  .دارم

  )139ي  ، صفحه2ادبيات فارسي  مفهوم،(  .220
اشاره شده كه عاقبت » 2«ي ابيات صورت سؤال و گزينهدر 
  .ثمري، نابودي است بي

 )31ي  ، صفحه4، درس دانشگاهي پيش مفهوم،(  .221

هاي  عالوه بر زيبايي، نكته: گويد شاعر در بيت مورد سؤال مي
نظران و  زيادي بايد در انسان باشد تا مورد قبول صاحب

نيز همين مفهوم » 1«ي  دانشمندان واقع شود كه در گزينه
  .وجود دارد

  )157 ي صفحه،27درس  ،3 فارسي ادبيات مفهوم،(  .222
تواضع » 4«و » 2«، »1«هاي  مفهوم ابيات صورت سؤال و گزينه
  اما بيت اين گزينه به تأثير. و افتادگي و ترك خودپسندي است

  .شناسي در خداشناسي اشاره دارد خود
  )50و49ي ها ، صفحه5،درس دانشگاهي پيش مفهوم،(  .223

به اين مفهوم اشاره دارند كه » 4«، و »3«، »1«هاي  گزينه
» 2«ي  شود، اما مضمون گزينه ، هرگز قانع نميكار انسان طمع

  .  استمسائل واالتر و باارزش انسانيبيانگر 
  )33ي   ، صفحهدانشگاهي پيش مفهوم،(  .224

به تأثير عشق در » 4«ي ابيات صورت سؤال و گزينه
  .رزش وجودي آدمي اشاره دارندواالگردانيدن ا

  )89 و 87ي   ، صفحه9  ،درسدانشگاهي پيشمفهوم،(  .225
آن است » 4«، و »3«، »2«هاي  مضمون مشترك ابيات گزينه
، »1«ي  ماند، اما در بيت گزينه كه عشق هرگز پنهان نمي

گويد كه به دنبال  كند و مي عاشق، معشوق را سرزنش مي
  .  معشوقي ديگر خواهد رفت

  
 )، ترجمه، تركيبي3 و 2عربي (  .226

: »أكون صبوراً«/ كرد  گمان نمي: »لم يكن يظنّ«/ كسي : »أحد«
متاعب «/ مقابل : »أمام«/ اين چنين : »هكذا«/ صبور باشم 

  هاي دنيا سختي: »الدنيا
» متاعب الدنيا«با توجه به تركيب : گويي روش آسان پاسخ

  .شوند هاي ديگر حذف مي گزينه




