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قالب به معنای »شکل و چارچوب، جسم و پیکر«- 6  
است و غالب یعنی »چیره، مسّلط و پیروز، اغلب، اکثر و بیشتر«؛ در 
این گزینه، با توّجه به معنای عبارت، غالب صحیح و مناسب است؛ 

»غالِب ظّن« یعنی اغلب و بیشترِ گمان، گماِن غالب.

7 - 2 درس  زبانی  قلمرو  به  مربوط  »الف«  عبارت   
)مست و هشیار( فارسی 3 از خواجه نظام الملک است.

فارسی 2  واقعی(  )مردان  از گنج حکمت درس 6  عبارت »ب« هم 
برگرفته شده و از تذکرةاالولیای عطّار نیشابوری است.

نگران نباشید بّچه ها! اگر این سؤال سخت و غیراستاندارد   اصالً 
بوده، برای همه همین گونه بوده!

ابتدا با بررسی پارادوکس شروع می کنیم. ابیات- 8  
»ب« و »د« برای این آرایه پیشنهاد شده اند. در بیت »ب« شاعر آرام 
خود را در بی قراری دیده است، پس با پارادوکس مواجهیم. ولی در 
بیت »د« اگرچه واژه های متضاد نقد و نسیه و صبح و شام وجود دارد، 
ولی این واژه ها در یک جا و در یک چیز با هم جمع نشده اند. پس 

گزینه های  و  حذف می شوند.
 برای حسن تعلیل بیت »د« را پیشنهاد داده که نادرست است؛ 

هیچ عّلت و دلیل شاعرانه ای در بیت »د« دیده نمی شود.
 : بررسی آرایه ها براساس 

»الف«: حسن تعلیل: کشاورزان از وزش باد و سرعت آن استفاده می کنند 
باد  سرعت  به  هم  عمر  این که  علّت  حاال  کنند.  جدا  دانه  از  را  کاه  تا 
می گذرد این است که تو هم کاهت )اعمال نادرستت( را از دانه ات )اعمال 

نیکت( جدا کنی و بدانی که زمان زیادی نداری که به غفلت بگذرانی.
»ج«: استعاره: عزیز باغ شدن و چشم داشتن شبنم تشخیص و استعاره دارد.

»د«: تضاد: نسیه و نقد؛ صبح و شام
»ه «: کنایه: اسیران خاک کنایه از کشته شدگان و مردگان است.

بررسی مجاز در ابیات:- 9  
 مه و خور مجاز از زیبایی های عالم  1 مجاز

 سر مجاز از قصد و نّیت  1 مجاز
سر از  مجاز  کاسه  زمین؛  از  مجاز  خاک  انسان؛  از  مجاز  سر   

 3 مجاز
 دم مجاز از سخن؛ رنگ و بو مجاز از زیبایی  2 مجاز

در  هم  را  استعاره  یعنی  شباهت،  عالقءه  به  مجاز  بود  قرار  اگر   
شمارش مجازها به حساب بیاوریم، در  صهبا هم مجاز یا همان 
استعاره از کبر است. ولی کنکور معموالً استعاره و مجاز را دو آرایءه 

جدا در نظر می گیرد.

معروف،- 1 مشهور،  َخنیده:  به ترتیب:  واژه ها  معنی   
شب  در  ِاسرا:  ـ  برگردانیدن  برگاشتن:  ـ  خاک  گِل،  طین:  ـ  نامدار 
گزینه های در  »دستگیرشدگان«  و  در   )»گرفتاران«   ِسیرکردن 

، معنی واژءه اُسرا )جمع اسیر( است.(  و 
کافی بود فقط معنای واژءه ِاسرا را می دانستید.

معنای صحیح واژه ها: ُمکاری: کسی که اسب و- 2  
َمرّمت:  ـ  کرایه دهنده  می کند،  کرایه  یا  می دهد  کرایه  االغ  و  شتر 
اصالح و رسیدگی ـ مخصمه: بدبختی و غم بزرگ، تنگنا، این واژه به 
معنی »گرفتاری« متداول شده است. ـ مگسل: جدا مشو، رها مکن ـ 

َمنال: مال و ثروت، درآمد مستغاّلت ـ ُمالزم: همراه
، سه واژه )ُمکاری، مرّمت، مالزم( درست معنی شده است. در 

، معنای ذکرشده برای سه واژه )مرّمت، ُمالزم، َمنال( صحیح  در 
است. در  معنای دو واژه )ُمکاری، َمنال( مناسب و صحیح است، 
ُمالزم( درست  َمنال،  )َمرّمت، مگسل،  واژه  اّما در  معنای چهار 

آمده است.
، معنای واژءه مرّوت است.(   )»مردانگی« در گزینه های  و  و 

در این گزینه، معنای هر سه واژه به درستی ذکر - 3  
شده است: زبون: خوار، پست و حقیر، ناتوان گردیده ـ رشحه: قطره، 

چّکه ـ َدمان: خروشنده،  غّرنده، مهیب، هولناک.
، َدها به معنی »زیرکی و هوشمندی« است نه زیرک )داهی  در 
، ثَِقت نادرست معنی شده که معنای صحیح  یعنی »زیرک«(. در 
آن »اطمینان، خاطرجمعی« است )»مطمئن« معنای واژءه واثق است(. 
در  هم، ُخبث به معنای »پلیدی« است )خبیث یعنی »پلید، ناپاک، 

زشت سیرت«(.

موقع معنی کردن واژه باید به اسم یا صفت بودن آن توّجه کنید.

آمده- 4 نادرستی  امالی  با  گزینه،  این  در  محضور   
کرده شده،  حرام  کرده شده،  )منع  محظور  آن  امالی صحیح  و  است 

ناروا( است؛ ارتکاب این محظور یعنی »اجرا و انجام این کاِر ناروا«.

غلط های امالیی موجود در متن و صورت صحیح- 5  
یعنی  احتمال«  تحّمل(. »ضعیف  و  )تاب  احتمال  اهتمال   آن ها: 

کسی که تاب و توان و تحّمل کمی دارد.
اضافءه  محّبت«  »زالل  ترکیِب  گوارا(.  و  صاف  )آب  ُزالل  ذالل  

تشبیهی است: عشق و محّبت، همچون مایعی صاف و زالل.
بیقوله  بیغوله )کنج و گوشه ای دور از مردم و آبادی(
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 نمودار  هم می توانست دقیق تر رسم شود. شکل دقیق تر آن 
این طور است: بلندترین کوِه روِی کرءه خاکی

خاموش ]باش[، در پستی مردن بهتــر  از )»که« در - 14  

این جا حرف اضافه و به معنی »از« است( حاجت پیش کسی بردن ]است[.

مسندها: عزیز هستی، خوار گردی: 2 مورد- 15  
قیدها: گرد )= دور و بر(، بسیار، بس: 3 مورد

در هر دو بیت »و« بین جمله ها آمده و حرف ربط است.- 16  
بررسی سایر گزینه ها:

 جملءه اّول: ]تو[ به مظلوم دست بستءه مغلوب بگو؛ فعل »بگو« نیاز
فعلمتّممنهاد
به مفعول هم دارد:

چه چیزی را بگو؟ تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا ]کند[. 
مفعول برای فعل »بگو«

مغلوب  مظلوم   -2 دست بسته  مظلوم   -1 وصفی:  ترکیب های   
3- این دست 4- دسِت بسته 5- آن ]دسِت[ گشاده

»گشاده« صفت  و  دارد  وجود  وصفی  ترکیب  بیت چهار  این  در   
جانشین اسم و »آِن گشاده« مضاف و مضاٌف الیه است؛ ولی با توّجه 
، احتمال دارد که طّراح »آِن گشاده« را ترکیب  به نادرست بودن 

وصفی گرفته باشد.
قیدها: 1- عاقبت )= سرانجام( 2- باز )= دوباره(

 »را« در مصراع اّول: حرف اضافه است و همان طور که در توضیح 
 می بینید، تبدیل به حرف اضافءه »به« شده است. »را« در مصراع 

سوم نشانءه مفعول است: چه چیزی را بگشایند؟ این دست بسته را.

توانایی های خود - 17 به  تکیه کردن  سؤال  بیت  مفهوم   
و تکیه نکردن به اصل و نسب و دیگران است. در  نیز شاعر توصیه 
می کند: گوهر وجودی خود را آشکار کن و به پدر و اجدادت تکیه نکن.

مفهوم سایر گزینه ها:
 با غیرت و حمّیت خود از دیگران آسوده و در امان بودن

در  چون  ولی  است،  متناسب  سؤال  بیت  با  هم  بیت  این   
تکیه نکردن به دیگران هم وجود دارد، بر این گزینه ترجیح دارد.
 ستایش دامن از دنیا درچیدن و گذشتن از وجود ماّدی خود

 تسلیم بودن در نامالیمات سبب رهایی و امنّیت است.

،  و  سخن از ترک تعلّقات - 18 در گزینه های   
و دامن درچیدن از دنیا است، ولی مفهوم  فواید سکوت و خاموشی 
است. سخن سرد یعنی سخنی که از روی دلتنگی و غم و بدحالی یا 
نفرت و بیزاری گفته شوده و »طمع داشتن« یعنی انتظارداشتن. شاعر 
می گوید: انتظار می رفت که سخن سرد من سبب بی نوایی ام شود، اما 

مهر سکوتی که بر لب زدم، برای من ثمر و نتیجه داد. 
باشد: شاعر  برداشت  قابل  بیت  از  هم  دیگری  معنی  نظر می رسد  به 
می گوید: تهیدستی و تنگدستی من از این بود که طمع داشتم با سخن 
به جایی برسم، سکوت کردم و مهر بر دهان زدم و به دارایی رسیدم. 

حرف اضافه مسند نهاد مسند

مفعول

)متناقض نما( می توانیم گزینه های - 10 پارادوکس  با   
 و  را حذف کنیم؛ چون در این بیت هیچ دو مفهوم متضادی 

در یک چیز جمع نشده اند.
با مجاز هم  را رد می کنیم. 

: بررسی آرایه های 
تشبیه: بند حرص )اضافءه تشبیهی( حرص به بندی تشبیه شده که 

بر پا بسته می شود.
ایهام تناسب: آهو در مصراع دوم به معنی عیب است، ولی در معنای 

یک نوع حیوان با آهو و سگ در مصراع اّول تناسب می سازد.
سگ  معنای  در  ولی  است  قبول  قابل  تاختن  معنای  در  هم  تازی 

شکاری )معنای غیر قابل قبول در بیت( با سگ و آهو تناسب دارد.
استعاره )مصّرحه(: آهو در مصراع اّول استعاره از ماّدیات و خواسته های 

ماّدی است. صحرا در آخر بیت هم استعاره از قناعت است.
تضاد: حرص و قناعت

و - 11 باغ  از  مجاز  می توان  را  »چمن«  بیت  این  در   
بوستان دانست؛ ولی در بیت ایهام دیده نمی شود.

بررسی آرایه ها در ابیات:
است؛  آمده  بیت  متفاوت در  معنای  تام: سودا در چند   جناس 
سودا )اندیشه(، سودا )هوس یا دیوانگی( و سودا )دادوستد، معامله( با 

هم جناس تام می سازند./ مجاز: فردا مجاز از قیامت است.
 اغراق: شاعر در شّدت فغان کردن خود اغراق می کند و می گوید 
آن  از صدای  و  آسمان می رسد  به  که صدایم  فغان می کنم  طوری 
تعبیری  با  را  استعاره: دل شب  می آید./  زمین  به  آسمان  از  ناهید 
را  شاعر  فغان  صدای  هم  ناهید  و  دانست  تشخیص  دارای  می توان 

شنیده و به زمین آمده که تشخیص و استعاره دارد.
در  بصیرت  و  بینش  تشبیهی(،  )اضافءه  بینش  سرمءه  تشبیه:   
 بینایی بخشی به سرمه تشبیه شده است./ واج آرایی: تکرار مصّوت /ا/

 5 بار، تکرار صامت /ن/ در مصراع اّول  3 بار
 واج آرایی بیت  ضعیف است.

فعل - 12 به  نیاز  مسند،  دارای  جملءه  داشتن  برای   
اسنادی داریم. »نیست« در هر دو مصراع  به معنی »وجود ندارد«

است، پس اسنادی نیست و مسند ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 ابر آشکار گشت. ـ دریا پدید شد
فعلمسندنهادفعلمسندنهاد

 آن صّیاد من اسـت که ]او[ نخجیر تو  گـردد
فعل اسنادیمسندنهادفعل اسنادیمسندنهاد

آن سلطان من اسـت که ]او[ هندوی تو  بـاشـد
فعل اسنادیمسندنهادفعل اسنادیمسندنهاد

 جام می گلرنگ دستگیر خستگان   شـد
فعل اسنادیمسندنهاد

آب آتش رنگ مشرب آتش عذاران   بـود
فعل اسنادیمسندنهاد

در نمودار گروه ها، اسم )هسته( به وابستءه بعد از - 13  
خودش برنمی گردد. در این گزینه فلش از »کوه« به سمت »قاف« که 
مضاٌف الیه است رفته که اشتباه است و باید به این شکل باشد: کوه قاف
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انسان - 19 عمر  ناپایداری  سؤال  ابیات  اصلی  مفهوم   
گذشتگان  بر خاک  قدم  بگذریم،  جا  هر  به  می گوید:  شاعر  و  است 
می گذاریم. از این دو بیت، مفهوم خاکی سرشت بودن انسان هم قابل 
تناسب  آیءه   اصلی  مفهوم  با  می تواند  این رو  از  است،  برداشت 

داشته باشد.

در ابیات »ج«، »د« و »ه« سخن از این است که - 20  
سختی کشیدن مقدمءه رسیدن به کمال است.

مفهوم سایر ابیات:
»الف«: با ناتوانی و تهیدستی به دیگران فیض رساندن

»ب«: مورد چشم زخم و حسادت قرارگرفتن

،  و  سخن از هّمت واال - 21 در گزینه های   
داشتن است و این که هّمت واال سبب توفیق و مناعت طبع است. اّما در 
در حََضر،  و شاعر می گوید:  است  معنی قصدکردن  به   »هّمت« 
بیش از این چیزی برای من فراهم نمی شود و به همین سبب قصد 

سفر دارم.

در  همانند بیت سؤال سخن از تکیه کردن به - 22  
زور بازوی خویش و تکیه نکردن به دیگران است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 برای دیگران مانع تراشی نکن که خودت هم محتاج خواهی شد.

 دوستان شایسته انتخاب کن و کار نافع انجام بده.
 ناپایداری دنیا/ بهرءه خردمندان از دنیا جز غم نیست.

مفهوم بیت سؤال این است که مستمع مشتاق و - 23  
باانرژی گوینده )ی گنگ و الل( را به سخن درمی آورد. در گزینه های 

،  و  نیز مشابه همین مفهوم وجود دارد.
و  دارد  شنوایی  قدرت  نیز  خاک  است  معتقد  مولوی  در   ولی 

خاشاک هم چشم و گوش دارند.

در گزینه های  و  سخن از این است که - 24  
هر کسی شایستءه عشق و معرفت نیست یا سخن عشق در زاهد و عاقل 

بی اثر است. 
در  شاعر می گوید: هوش و عقل جز پشیمانی و ندامت حاصلی 
ندارد و مستی خوب است. پس در این گزینه هم به نوعی برتری عشق 
و مستی بر عقل دیده می شود. در این سه گزینه مضمون تقابل عشق 

با عقل و زهد به نوعی مشترک است. 
مفهوم  از سایر گزینه ها دور است و در آن سخن از این است که 
عشق پیر و جوان نمی شناسد و شور عشق در کهنسالی کم نمی شود.

در  مفهوم اصلی این است که همه جا جلوه گاه - 25  
خداوند است و انسان عارف هر کجا نگاه می کند جلوءه یار را می بیند. 

چون  ولی  نیست،  بی ارتباط  خیلی  برابر   در  نوشته شده  مفهوم 
مفاهیم سایر گزینه ها همگی درست است، به نظر می رسد باید این 

گزینه را انتخاب کنیم.

www.ak
oe

du
.ir



17

»إّن«: - 26 کن/  پیشه  صبر  »اِصبِر«:  مهم:  کلمات   
همانا/ »وعد اهلل«: وعدءه خداوند/ »استغِفر«: آمرزش بخواه/ »لذنبك«: 

برای گناهت
خطاهای سایر گزینه ها: 

 گناهانت )»ذنب« مفرد است نه جمع!(
 صبر را پیشءه خود ساز )ضمیر »خود« اضافی است!( ـ مغفرت 

خواست )»استغِفر« امر است نه ماضی!(
 شکیبایی نشان بده )ترجمءه دقیقی برای »اِصبِر« نیست!(ـ  خدای 

) تو )ضمیر »تو« اضافی است!( ـ گناهان خویش )مانند 

کلمات مهم: »علینا أن نستفید«: ما باید استفاده - 27  
کنیم/ »من تجارب الناجحین«: از تجارب انسان های موفق/ »بأّنهم«: 
که/ »کیف«: چگونه/ »واجهوا الصعوبات«: با سختی ها روبه رو شده اند/ 
»نَهضوا«: برخاسته اند/ »بعد السقوط«: بعد از سقوط/ »استمّروا«: ادامه 

داده اند/ »علی سلوکهم«: روش خود/ »حّتی النجاح«: تا پیروزی 
خطاهای سایر گزینه ها:

ادامه  ـ  نیست.(  »و«  برای  مناسبی  )ترجمءه  بدهند  ادامه   ... تا   
بدهند )»استمّروا: ادامه داد ه اند« ماضی است نه مضارع!( 

 مواجه می شوند )»واجهوا: مواجه شدند« ماضی است نه مضارع!(ـ 
»باقی  مضارع!(  نه  است  ماضی  برخاسته اند«  )»نهضوا:  برمی خیزند 

مانده اند« ...
 چگونه )کلمءه »کیف« در عبارت عربی فقط یک بار به کار رفته 
باقی می مانند )»استمّروا:  بار آمده است!(/  اما در عبارت فارسی 3 

ادامه داد ه اند« ماضی است نه مضارع!( 

ضروری - 28 الّضروري«:  من  »لیس  مهم:  کلمات   
نیست/ »أن یکون لدیك«: که داشته باشی/ »أصدقاء کثیرون«: دوستان 
بسیاری/ »لُتصبح«: تا ... شوی/ »ذا شخصّیة معروفة«: دارای شخصّیت 

معروفی/ »عند الناس«: نزد مردم
خطاهای سایر گزینه ها:

 در کنار تو )»یکون لدیك« یعنی »داشته باشی«!( ـ دوستان زیاد 
»أصدقاء کثیرون« نکره است نه معرفه!( ـ آن ها ... باشند )»لُتصبح: تا 
بشوی« مفرد مذکر مخاطب است نه جمع غایب، هم چنین »تُصبح« از 
مصدر »شدن« است نه از مصدر »بودن«! یعنی حّتی اگر جمع غایب 
هم صحیح بود باید به صورت »بشوند« ترجمه شود نه »باشند«! )به 

تفاوت »أن یکون: که باشد« و »أن یُصبح: که بشود« توجه کنید!(
 به این )اضافی است.( ـ دوستان تو فراوان باشند )اّوالً »أصدقاء 
است  اضافی  »تو«  ضمیر  ثانیاً  است،  وصفی  ترکیب  یک  کثیرون« 
تا  )»لُتصبح:  باشی  ـ  است.(  نشده  لحاظ  ترجمه  در  »لدیك«  ثالثاً  و 

بشوی!«. به توضیحات  توجه کنید!(
(ـ  هم )اضافی است.(  (ـ  دوستانت زیاد باشند )مانند   این )مانند 

کلمات مهم: »ال یُصاب«: دچار نمی شود/ »بأمر«: - 29  
به چیزی/ »إاّل بقدر طاقته«: مگر به اندازءه توانش/ »فعلینا أن یزداد 
إیماننا«: پس باید ایمانمان زیاد شود/ »ألّن«: زیرا/ »لن یترك«: رها 

نخواهد کرد/ »ُمحّبیه«: دوستدارانش 

خطاهای سایر گزینه ها:
زیاد  ـ  ماضی.(  نه  است  مضارع  یُصاب«  )»ال  است  شده  دچار   
کنیم )اّوالً »أن یزداد: زیاد شود« غایب است نه متکّلم مع الغیر! و ثانیاً 

مفعول پذیر نیست!( 
 کلمءه »إاّل: به جز، مگر، فقط، تنها« اصالً در ترجمه لحاظ نشده 
امور )»أمر« مفرد نکره است نه جمع معرفه!( ـ زیاد کنیم  است! ـ 

) )مانند 
 هیچ گاه )معادلی در عبارت عربی ندارد!(ـ  بیش از )معادل ندارد.( 

کلمات مهم: »ما أجمَل«: چه زیباست/ »أن تری«: - 30  
که ببینی/ »نهایة أحزانك الماضیة«: پایان غم های گذشته ات/ »لتبدأ«: 

تا شروع کنی/ »حیاة جدیدة فرحة«: زندگی جدید شادی 
خطاهای سایر گزینه ها:

 چیزی زیباتر است )»ما أجمَل« به معنای »چه زیباست« می باشد 
)اّوالً  پایان دهد  ـ  این ساختار، اسم تفضیل نیست.(  و »أجمل« در 
»نهایة:  ثانیاً  و  نشده  لحاظ  ترجمه  در  ببینی«  که  تری:  »أن  کلمءه 

پایان« اسم است نه فعل!( 
نه  است  معلوم  )»تبدأ«  شود  شروع  ـ   ) )مانند  یافته  پایان   
مجهول و هم چنین »حیاًة« مفعول است و باید با »را« ترجمه می شد!( 

) (/ شروع شود )مانند   آن چه زیباتر است )مانند 

برایمان - 31 لنا«:  »أمکن  اگر/  »إن«:  مهم:  کلمات   
ممکن شود/ »أن نستخدم«: که به کار ببریم/ »الحدید و النحاس«: 
تتخّرب«:  البیوت«: در ساختن خانه ها/ »ال  بناء  آهن و مس/ »في 
خراب نمی شود/ »بسهولة«: به آسانی/ »بعد أن تحدث حادثٌة«: بعد 

از این که حادثه ای اتفاق بیفتد
خطاهای سایر گزینه ها:

 هرگاه )معادل »إن« نیست.( ـ امکان استفاده ... باشد )عبارات 
 »لنا: برایمان« و »نستخدم: استفاده کنیم« نادرست ترجمه شده اند.(ـ 

»البیوت« هیچ ضمیری متصل نیست!( ـ هر  خانه هایمان )به کلمءه 
حادثه ای )»هر« اضافی است.( ـ خانءه ما )اضافی است.(

( ـ خانه )اضافی است، حّتی اگر بخواهیم به   هرگاه )مانند 
جای ضمیر »ها« در »فإّنها« مرجع آن »البیوت« را ترجمه کنیم باید 

به صورت »خانه ها« ترجمه شود!(
( ـ به   »لنا: برایمان« ترجمه نشده است ـ خانه هایمان )مانند 

سرعت )معادل »بسهولة: به آسانی« نیست.(

کلمات مهم: »هناك«: وجود دارد، هست )در ابتدای - 32  
»قد  زبانی«/  هر  در  لغة:  کّل  »في  کلماتی/  »مفرداٌت«:  اسمیه(/  جملءه 
دخلت فیها«: که وارد آن شده/ »من اللغات األخری«: از زبان های دیگر/ 
»قد أصبحت«: شده اند/ »کلماٍت لها معاٍن جدیدة«: واژگانی با معانی جدید 

خطاهای سایر گزینه ها:
 ایجاد کرده است )معادل »أصبحت: شد« نیست!( ـ »کلمات« در 

ترجمه لحاظ نشده است.
بر آن افزوده است )معادل »أصبحت: شد« نیست!( ـ »کلمات«

در ترجمه لحاظ نشده است.
 معانی دیگری )معادل »معان جدیدة« نیست!(ـ  یافته است )معادل 
است. نشده  لحاظ  ترجمه  در  »کلمات«  ـ  نیست!(  شد«  »أصبحت: 
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خطای این عبارت: »إّنما: فقط، تنها« در ترجمه - 33  
لحاظ نشده است.

ترجمءه صحیح: دین تنها چهارچوبی برای دانش و تمدن است!

خطاهای این عبارت: رهایی می یابیم )»لن + مضارع«- 34  
معادل آینده است نه مضارع! بنابراین »رهایی خواهیم یافت« صحیح 
است! دقت کنید به علت آن که اسلوب حصر است توانستیم آن را 
مصیبٌة« )»الجهُل  مصیبت جهل  ـ  کنیم!(  ترجمه  مثبت  به صورت 

ترکیب اضافی نیست بلکه مبتدا و خبر است!(
ترجمءه صحیح: »نادانی مصیبتی است که فقط با علم از آن رهایی 

خواهیم یافت!«

چیزی: - 35 المیزان«/  »في  ترازو:  در  مهم:  کلمات   
»شيٌء«/ سنگین تر: »أثقل«/ از خوی نیکو: »من الخلق الحسن«

خطاهای سایر گزینه ها:
)»ترازو« »میزان«  ـ  معرفه!(  نه  است  نکره  )»چیزی«  »الشيء« 

ترکیب  نیکو« یک  )»خوی  الخلق«  ـ »حسن  نکره!(  نه  است  معرفه 
وصفی است نه اضافی!(

»ثقیل« ـ   ) )مانند  »الشيء«  ـ   ) )مانند  »میزان« 
)»سنگین تر« اسم تفضیل است!( ـ »حسن األخالق« )معادل »خوی 

نیکو« نیست.(
( ـ »األخالق« )»خو« مفرد است نه جمع!(  »ثقیل« )مانند 

ترجمءه متن درک مطلب: 
از  باید  می کند،  اقدام  دوستان  انتخاب کردن  به  انسان  که  »هنگامی 
این  از آن ها تجاربی کسب کند و  اتفاقات زندگی اش استفاده کند و 
امر سبب می شود که در خطاهایی که در آن ها افتاده و کوشش هایی 
که برای خروج از آن ها صرف کرده است، تفّکر نماید؛ )چراکه( شخص 
عاقل از آن ها درس هایی می گیرد که او را از به وجود آوردن دوستی ها 
با کسانی که در آن چه اّدعا می کنند صالح و راستگو نیستند بازمی دارد!

و انسان باید بداند که در اوقات آسایش و سعادت و شادی، به دست 
آوردن تعداد زیادی از دوستان مختلف ساده است، زیرا این زمینه ها، 
ایجاد ارتباطات را ساده تر می کند ولی دوست حقیقی را که می توان 
بر او اعتماد کرد، به ما نمی شناساند؛ زیرا کسانی که هنگام سختی ها 
در کنار دوستانشان می مانند همان کسانی هستند که آن ها را باوفا 
به شمار می آوریم و ممکن است در زندگی مان آن ها را )به عنوان( 

شریک برگزینیم!

دوستان - 36 کشف  زمینءه  در  که  راه هایی  از  یکی   
حقیقی مهم تر می باشد آن است ...............

ترجمءه گزینه ها:
 که گذشته را عبرتی برای آینده قرار دهیم!

 که آزمایش کردن، درست را از نادرست به ما نمی شناساند!
 که دوست را در روزهای آسایش و آرامش برنگزینیم!
 که دوستان باوفا در سختی ها همراه انسان نمی مانند!

دور - 37 بد  دوستان  برگزیدن  از  را  ما  چیزی  چه   
می کند؟ )خطا را تعیین کن!(

ترجمءه گزینه ها: 
 تالش در پِی آن چه مردم به آن می پردازند و دنبال کردن آن در 

زندگی مان!
که  است  کسی  عاقل  و  می شوند  تکرار  اتفاقات  این که  به  علم   

غافالنه از آن ها عبور نمی کند!
 تحلیل گذشته و دقیق شدن در آن چه در زمینءه دوستی انجام 

داد ه  ایم تا خطاهایمان را تکرار نکنیم!
 اعتقاد به این که در زندگی درس هایی وجود دارد،  باید آن ها را 

به عنوان چراغی در کارهایمان برگزینیم! 

ترجمءه گزینه ها:- 38  
 ادب دوست از طالی او بهتر است!

 عاقل از یک چیز، دو بار زیان نمی بیند!
 دوست کلید هر در بسته ای ست!

 سینه های دوستان قبرهای رازهاست!

ترجمءه گزینه ها:- 39  
 انسان آینءه برادرش است!

 دوستان در هنگام نیاز شناخته می شوند!
 پرندگان براساس شکل هایشان پرواز می کنند!

 دوست برای ما و تمام نعمت های بهشت برای شما!

خطاهای سایر گزینه ها:- 40  
 من وزن انفعال )»اکتساب« بر وزن »افتعال« است.( 

 له حرفان أصلّیان )این فعل دارای 3 حرف اصلی می باشد! در 
عربی فعل با دو حرف اصلی نداریم!!!(

 فاعله »تجارب« )با دقت در ترجمءه متن »تجارب« مفعول است 
نه فاعل!(

خطاهای سایر گزینه ها:- 41  
 حروفه األصلّیة »ف ّك ر« )حروف اصلی »ف ك ر« است و تشدید 
ل« و از باب  اضافی است.( ـ لیس له حرف زائد )این فعل بر وزن »یَُفعِّ

تفعیل است، بنابراین دارای یک حرف زائد است!(
این  که  درمی یابیم  ر«  »یُفکِّ در حرکت گذاری  دقت  )با  مجهول   

فعل معلوم است نه مجهول!( 
ر« )این فعل از باب تفعیل است نه تفّعل! بنابراین   مصدره »تفکُّ

مصدر آن »تفکیر« است!(

خطاهای سایر گزینه ها:- 42  
کلمه  این  که  متن درمی یابیم  ترجمءه  در  )با دقت  إلیه  مضاف   
»فاعل« است! دقت کنید هیچ گاه بعد از فعل، »مضاف إلیه« نمی آید!(

 نکرة )پر واضح است که »االعتماد« معّرف بأل است نه نکره!(
)  مفعول )مانند 

خطاهای این گزینه: - 43  
وزن  بر  باید  و  است  تفاعل  باب  از  مضارع  فعل  )این  »یتعایِشوا« 
»یََتفاَعُل« باشد، بنابراین »یتعایَشوا« صحیح است.( ـ »تعایَشاً« )این 
کلمه، مصدر از باب تفاعل است و باید بر وزن »تَفاُعل« باشد، بنابراین 

»تَعایُشاً« صحیح است.(
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ترجمءه صورت سؤال: - 44  
»دانش آموز خانه را ترک می کند و به مدرسه می رود پس از آن که 

ناهارش را بخورد!« دانش آموز درس می خواند ...............
 شب/  عصر/  صبح/  روز

پس از خوردن ناهار یعنی بعدازظهر یا عصر!

دربارءه کلمءه »تراکتور« گزینءه نادرست را مشخص - 45  
کن.

 وسیله ای ست که به کشاورزان کمک می کند!
 از آن در کارهای کشاورزی بهره برده می شود!

 معموالً در مزرعه ها استفاده می شود!
 خودش را روی زمین های زراعی می کِشد!

پر واضح است که تراکتور، خودش خودش را نمی کِشد. 

»أهدی« در  به معنای »اهدا کرد، هدیه داد«- 46  
به کار رفته و اصالً فعل است نه اسم تفضیل!

ترجمءه گزینه ها:
 او در زندگی اش بسیار هدایت کننده تر از من است!

 با کالم نرمش هدایت کننده ترین کلمات را شنیدیم!
 دوستم کتابی را از کتابخانه اش به من هدیه داد!

نه  است  عمل  همراه  می شناسیم،  که  کاری  هدایت کننده ترین   
با سخن!

»أاّل یقتربوا: که نزدیک نشوند« )أاّل = أن + ال( - 47  
، »أن تکونوا: که باشید« و »حّتی ال تیأسوا: تا ناامید نشوید« در 

در  و »لیتعّلموا: تا بیاموزند« در  افعال مضارعی هستند که 
نزدیک  تقربوا:  »ال  در   اما  می شوند!  ترجمه  التزامی  صورت  به 
نشوید« فعل نهی مخاطب است و به شکل امر منفی ترجمه می شود 

نه مضارع التزامی!

حرف نون در »یُرشدني« نون وقایه است: »یُرشُد: - 48  
ارشاد می کند« + »ني«: من را

در سایر گزینه ها در افعال »أن تُحسني«، »تبني« و »إن تؤمني« حرف 
نون جزء حروف اصلی فعل است، در نتیجه نون وقایه نیست!

»در تیم ما یازده بازیکن بود، بازی ما دو ساعت - 49  
طول کشید. بیست دقیقه از بازی گذشت. دو بازیکن از ما آسیب دیدند، 
............... بازیکن به مدت ............... دقیقه تا پایان بازی ادامه دادند!«

دقیقه  چهل  و  ساعت  یک  و  )»تسعة«(  بازیکن  نه  صحیح:  پاسخ 
)»ساعة و أربعین«( است.
ترجمءه گزینه های دیگر:

 هفت ـ یک ساعت و چهل
 نه ـ دو ساعت و بیست

 شش ـ یک ساعت و چهل 

بررسی گزینه ها: - 50  
 »ترسبوا« جواب شرط است و از نوع فعل می باشد!

 »نغّیر« جواب شرط است و از نوع فعل می باشد!
 »أتکّلم« جواب شرط است و از نوع فعل می باشد!

 »هو قلیل األدب« جواب شرط است و از نوع جملءه اسمّیه می باشد!
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یکی از احکام روزه این است که: »کسی که غسل - 51  
بر او واجب است، اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم 
است، عمداً تیمم نکند، نمی تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل انگاری کند و 
غسل نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح 
است، اما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است.« با توجه به این حکم، 
میان »عمداً« و »سهواً« در صورت سؤال، عمداً صحیح است و باید قبل از 

اذان صبح تیمم کند نه بعد از اذان صبح یا طلوع آفتاب.

با توجه به آیءه 48 سورءه عنکبوت: ！و ما کنت - 52  
 ،تتلو من قبله من کتاب و ال تخطّه بیمینك اذا الرتاب المبطلون
علت این که اهل باطل در مورد الهی بودن قرآن به شک نمی افتند، 

اّمی بودن پیامبر ④ است.

یکی از پیام های آیءه اطاعت و حدیث جابر این - 53  
است که: از آن جا که مصداق اولی االمر در آیه مشخص نشده، برای 
آگاهی مردم و اشتباه نکردن آن ها الزم است که رسول خدا ④ مصداق 

آن را مشخص نمایند و جزئیات آن را بیان کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

 این گزینه پیام آیءه تطهیر است./  این گزینه پیام حدیث 
ثقلین است./  این گزینه پیام حدیث ثقلین است.

در - 54 حاکمان  با  مبارزه  در  امامان  اصول  از  یکی   
راستای والیت ظاهری، »عدم تأیید حاکمان« بود. طبق این اصل، اگر 
حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، آن مورد را 
تأیید می کردند، اما در غصب خالفت و جانشینی رسول خدا ④ همه 

را یکسان می دیدند.
بررسی سایر گزینه ها:

و  انزوا  از  دور  به  دینی،  مرجعیت  راستای  اطهار ⒒ در  ائمءه   
با  مبارزه  در  اما  می کردند،  نظر  اظهار  مسائل  همءه  دربارءه  شجاعانه 

حاکمان، »اصل تقیه« را نیز رعایت می کردند.
 این گزینه نیز بیانگر نتیجءه »تبیین معارف اسالمی متناسب با 

نیازهای نو« در راستای مرجعیت دینی است نه والیت ظاهری. 
 این گزینه نادرست است.

عزت به معنای »نفوذناپذیری« و »تسلیم نبودن«- 55  
است. وقتی می گویند خداوند »عزیز« است، معنایش این است که کسی 
نمی تواند در ارادءه او نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند. آیه ای که به 

عزت خداوند اشاره دارد، آیءه: ！فللَّه العّزة جمیعاً است.

در توحید در والیت می گوییم: مخلوقات، جز به - 56  
به  اجازه ای  نمی توانند در جهان تصرف کنند. چنین  اجازءه خداوند 
بدین معناست  بلکه  به دیگری نیست،  معنی واگذاری والیت خداوند 
که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای والیت خود قرار داده است. 
آیه ای که به توحید در والیت اشاره دارد، آیءه: ！ما لهم من دونه من 

ولّی و ال یشرك فی حکمه احداً است.
پ.ن: آیءه: ！قل ا فاتخذتم من دونه اولیاء ... بیانگر شرک در والیت 

است، نه توحید در والیت؛ به همین دلیل نادرست است.

اول - 57 دارد:  نکته  دو  سؤال  صورت  در  مطرح  آیءه   
آن که هم به سنت توفیق الهی و هم تأثیر اعمال انسان در زندگی او 
 اشاره دارد، اما از آن جا که در قسمت دوم ارتباط معنایی با حدیث را

مد نظر قرار داده و حدیث مطرح در گزینه ها به سنت تأثیر اعمال انسان 
. در زندگی او اشاره دارد، در نتیجه یا  صحیح است یا 

نکتءه دوم آن است که چون آیءه مطرح به جنبءه مثبت تأثیر اعمال انسان 
را  عبارتی  باید  نیز  دوم  قسمت  در  بنابراین  دارد،  اشاره  زندگی  در 

انتخاب کنیم که واجد همین ویژگی باشد.
یعنی آیه می گوید: ایمان و تقوا موجب نزول برکت می شود، در نتیجه 
حدیث: »من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار، کسانی که 
اصلی  به عمر  که  از کسانی  دارند،  دراز  زندگی  نیکوکاری  به سبب 

زندگی می کنند، بیشترند.« پاسخ صحیح است.

با توجه به آیءه 18 سورءه اسراء: »آن کس که فقط - 58  
زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر 
کس اراده کنیم می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد.«

 پاسخ صحیح است.

از- 59 ناشی  زشتی ها،  و  بدی ها  جبران  اندیشءه   
»نفس لّوامه« است که آیءه ！و ال اقسم بالّنفس الّلوامة حاکی از آن می باشد.

خطاب الهی به افراد گناهکار این است که از رحمت الهی ناامید نشوید 
و خداوند همءه گناهان را می بخشد: ！قل یا عبادی اّلذین اسرفوا علی 

ًانفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل اّن اهلل یغفر الذنوب جمیعا

را - 60 کسانی  گریبان  معاد،  انکار  پیامدهای  و  آثار   
نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی 
این افراد به دلیل فرورفتن در هوس ها،  تبدیل نشده است، می گیرد. 

دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند.

این شیوه، عاقبتی جز فرورفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت.

از - 61 پس  و  برزخی  آغاز حیات  در  بدکاران  آرزوی   
مرگ این است که به دنیا بازگردند تا عمل صالحی را که ترک کرده 
بودند، انجام دهند: ！حتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی 

اعمل صالحاً فیما ترکت
بدکاران در دادگاه الهی در قیامت نیز سوگند دروغ می خورند تا شاید 
آن ها  دهان  بر  این حال خداوند  در  نجات دهند،  مهلکه  از  را  خود 
بدن آن ها علیه صاحب خود شهادت  اعضای  و  مهر خاموشی می زند 

می دهند: ！تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون

عبارت مطرح در صورت سؤال به شهادت اعضای - 62  
بدن انسان در مرحلءه دوم قیامت، یعنی »حضور شاهدان و گواهان« اشاره 
دارد. طبق این آیه، اعضای بدن انسان بر اعمال او گواهی می دهند؛ 

بنابراین باید آیه ای را انتخاب کنیم که به این موضوع اشاره دارد.
بررسی گزینه ها:

 این آیه هرچند در درس 5 و در خصوص عالم برزخ آمده، اما با 
عبارت: »یومئذ« که به قیامت اشاره دارد و با توجه به مفهوم آن که 
در قیامت در مرحلءه دوم انسان از تمامی آثار ماتأخر و تقدم اعمالش 

آگاه می شود با آیءه مطرح در صورت سؤال انطباق دارد.
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این آیه بیانگر عالم »دنیا« است./  این آیه بیانگر عالم »برزخ«
است./  این آیه بیانگر مرحلءه اول قیامت است، نه مرحلءه دوم آن 

و آگاهی انسان از اعمالش.

طبق آیءه 77 سورءه آل عمران، کسانی که پیمان - 63  
الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند، بهره ای در 
آخرت نخواهند داشت و خداوند با آن ها سخن نمی گوید و به آنان در 
قیامت نمی نگرد و آن ها را )از گناه( پاک نمی سازد و عذاب دردناکی 

برای آن هاست.

با توجه به آیءه: ！قل ان کنتم تحبّون اهلل فاتّبعونی - 64  
باشد،  متعال  خداوند  محبوب  بنده ای  این که  شرط   ،اهلل یحببکم 

اطاعت از پیامبر ④ است.
کمال اطاعت از پیامبر ④ ، اطاعت از جانشینان برحق و امامان بزرگوار است 
که در آیءه: ！اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی  األمر منکم آمده است.

زن، مظهر جمال و زیبایی است؛ برای حفظ همین - 65  
نعمت است که خداوند احکام ویژه ای را برای زن قرار داده است تا 

گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند.
است، مرد  و  زن  یکسان  وظیفءه  نامحرم،  توجه  جلب  از   جلوگیری 
وظیفءه  نامحرم،  دید  از  )گردن(  گریبان  پوشاندن  که  حالی  در 

اختصاصی زنان است.
پ.ن: نعمت »جالل« که در گزینه های  و  آمده، نادرست است.

آب، مایءه حیات و اساس زندگی در جهان است. - 66  
آیءه: ！و جعلنا من الماء کل شیء حی پاسخ صحیح است.

قلوب  و  افکار  در  قرآن کریم  نفوذ خارق العادءه  لفظی، سبب  زیبایی 
و  ادیبان  به خصوص  مردم  از  بسیاری  و  است  تاریخ شده  در طول 

اندیشمندان تحت تأثیر آن مسلمان شده اند.
یکی از علل فرستادن پیامبران متعدد، استمرار و پیوستگی در دعوت است.

اسالمی، - 67 حکومت  تشکیل  ضرورت  علل  از  یکی   
ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم است. در این علت می گوییم قرآن 
کریم احکام اجتماعی متعددی مانند خمس، زکات، امر به معروف و نهی 
از منکر و ... دارد که اجرای این قوانین بدون تشکیل حکومت امکان پذیر 
نیست. آیه ای که به این علت اشاره دارد، آیءه: ！لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات 

و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط است.

رهبری - 68 اکرم ④ در  پیامبر  ویژگی های سیرءه  از   
راستا،  این  در  بود.  و دلسوزی در هدایت مردم  سخت کوشی  جامعه، 
ایشان تالش می کرد حتی کسانی را که با ایشان می جنگیدند هدایت 

کند و در جنگ ها سفارش می کرد که پیران و زنان را نکشند.
یک  »پیامبر  علی ⒔ می فرمود:  حضرت  ویژگی،  این  راستای  در 
طبیب سیار بود ... او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشته 

را درمان می کرد.«
از ویژگی های دیگر ایشان، محبت و مدارا با مردم بود. در این راستا ایشان 
به یاران خود می فرمود: »بدی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا 

دوست دارم با دلی  پاک و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.«

مشتاق و منتظر امام زمان ⒌ این گونه با خود - 69  
نجوا می کند:

ــا ماندیم ــور او ج ــت که از حض ــری اس عم
ــم ماندی ــا  تنه ــش  خوی ــرد  س ــت  غرب در 

ــم برگردی ــا  م ــه  ک ــا  ت ــت  اس ــر  منتظ او 
ــم ماندی ــری  کب ــت  غیب در  ــه  ک ــم  مایی
پ.ن:  نیز ظاهراً به انتظار موعود اشاره دارد، اما پیام این بیت، 
عدم آمادگی منتظر و جامعه است، نه اشتیاق و انتظار او برای ظهور 

و به همین جهت نادرست است.

بیت مطرح در صورت سؤال، بیانگر »سرشت خداآشنا - 70  
و خداگرای انسان« است. در همین راستا حضرت علی ⒔ فرمودند: »ما 
ااّل و رأیت اهلل قبله و بعده و معه، هیچ چیزی را مشاهده  رأیت شیئاً 

نکردم، مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.«

برابر - 71 در  تسلیم بودن  می گوییم:  عملی  شرک  در   
امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث می شود، شخص، درونی 
ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد. آیه ای که به شرک عملی اشاره 
دارد، آیءه: ！أ رایت من اتّخذ الهه هواه أ فانت تکون علیه وکیالً است.

آیءه 32 سورءه یوسف بیانگر دام شیطان برای به گناه - 72  
！قالت  است:  مصر  عزیز  همسر  طریق  یوسف ⒔ از  کشاندن حضرت 
فذلکّن لکنّ  الّذی لمتننی فیه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم و لئن لم 
یفعل ما آمره لیسجنّن و لیکونا من الّصاغرین: »همسر عزیز مصر گفت: 
این همان کسی است که مرا دربارءه او مالمت می کردید و البته من از او 
کام خواستم، ولی او پاکی ورزید و اگر آن چه را به او دستور می دهم، انجام 

ندهد، حتماً زندانی خواهد شد و از خوارشدگان خواهد بود.«

خداوند دربارءه تقدیر الهی و قانون مندی تخلف ناپذیر - 73  
خود می فرماید: ！ال الّشمس ینبغی لها ان تدرك القمر و ال اللیل سابق 

النهار

به - 74 است،  خود  کار  عاقبت  نگران  که  کس  هر   
او،  دستورات  به  اعتماد  و  خداوند  بر  تکیه  که  درمی یابد  روشنی 
هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می برد؛ در غیر این صورت، 
آینده ای غیر قابل اعتماد در انتظار اوست. خداوند در سورءه توبه با 
هشداردادن به این مطلب می فرماید: ！ا فمن اّسس بنیانه علی تقوی 

... من اهلل و رضوان خیر ام من اّسس بنیانه علی شفا جرف هار

اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که - 75  
از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند 
به آن ها فرصتی می دهد و بر امکانات و نعمت های آنان می افزاید و 
آن ها این فرصت ها و نعمت ها را وسیلءه غوطه ورشدن در گناهان قرار 
می دهند. در حقیقت، مهلت ها و نعمت ها، با اختیار و ارادءه خودشان 

به صورت  بالی الهی جلوه گر می شود.
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من متأسفم که تکالیف انگلیسی را تمام نکرده ام؛ 6 76  
می شود کمی وقت بیشتری به من بدهید؟

دانش آموز برای انجام تکالیف به وقت بیشتری نیاز دارد، یعنی عملی 
از  را که در گذشته شروع کرده هنوز به پایان نرسانده است. پس، 
زمان حال کامل )تمام نکرده ام( استفاده می کنیم تا گذشته را به حال 
ربط بدهیم.  به خودی خود نادرست است چون برای منفی کردن 
فعل گذشته به didn’t نیاز داریم.  )تمام نکردم( نشان می دهد 
فاعل در گذشته عملی را به پایان رسانده/ نرسانده است.  )تمام 
نمی کردم( نشان می دهد فاعل در بازه ای از زمان در گذشته مشغول 

انجام کاری بوده/ نبوده است.

گوش 6 77 معلم  به  کالس  در  دانش آموزی  وقتی   
و  خودش  یادگیری  مانع  می کند،  صحبت  دیگران  با  و  نمی دهد 

دیگران می شود.
فاعل و مفعول جملءه دوم یک شخص واحد است؛ یعنی »دانش آموز«
یک  جمله  مفعول  و  فاعل  وقتی  می شود.  »خودش«  یادگیری  مانع 
شخص واحد باشد، از ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول جمله استفاده 
تأکیدی  در شکل  این ضمایر  با  دهم   »۳« در درس  می کنیم. شما 
آشنا می شوید، ولی طراح، دانسته یا ندانسته، این ضمیر را در شکل 
انعکاسی به شما سؤال داده است. خوشبختانه در کتاب خیلی سبز 

ضمایر انعکاسی هم تدریس شده است.
 آن  آن ها

 خودش  خودشان

همان 6 78 اندازءه  به  کار  این  انجام دادن  من،  برای   
کاری که قبالً داشتم سخت است.

در الگوی برابری صفات، صفت مورد نظر را بین دو as قرار می دهیم. 
در صورت سؤال، صفت و as اول )as difficult( به شما داده شده 
الگو  تا  کنید  انتخاب  گزینه ها  بین  از  را  دوم   as است  کافی  است؛ 

تکمیل شود.

کتابدار به دو نفر از دانش آموزانی که داشتند حرف 6 79  
می زدند گفت که ساکت باشند تا دیگران بتوانند روی درس هایشان 

تمرکز کنند.
این یک تست ترکیبی است: فعل told باعث می شود که فعل بعدی 
 ،told دربیاید. از طرف دیگر، مفعول فعل )to keep( به شکل مصدر
یعنی the students، توسط یک جملءه وصفی توصیف شده است: 
»دانش آموزانی که حرف می زدند« در  شکل صحیح فعل رعایت 
گزینه های  در  است.  بی معنی   quiet talking ترکیب  ولی  شده، 
 و  شکل صحیح فعل keep که باید به شکل مصدر می آمد، 

رعایت نشده است.

مجبور 6 80 شب کار  کارگران  رفت،  برق  که  وقتی   
شدند دست از کار بکشند؛ عمالً همه جا تاریک بود.

 قانون   سوخت
 برق؛ قدرت  زغال سنگ

بعد از گذراندن سه ساعت در اتاق انتظار پزشک، 6 81
زن باز هم صبورانه منتظر نوبت خود ماند.

 خوشبختانه  صبورانه
 بارها کامالً؛ حتماً؛ مطلقاً

نمی خواهد 6 82 نفر   10 از  بیش  از  هرگز  کارگردان 
که در پروژه هایش با او کار کنند، و بهترین 10 نفر را می خواهد. او 
همیشه می گوید: »وقتی افراد زیادی حضور داشته باشند، هیچ کس 

کار را جدی نمی گیرد.«
را  کسی  یا  »چیزی  معنی  به   take sth/sb seriously همایند 
جدی گرفتن« است. این ترکیب متعلق به درس »۲« نظام قدیم است 
و در هیچ کدام از کتاب های درسی نظام جدید نیامده است! من از 

جانب طراح از شما عذرخواهی می کنم.

مشکل 6 83 این  برای  راه حلی  دنبال  طرف  دو  هر   
می گردند و امیدوارند که در طول جلسه مسائل را حل وفصل کنند.

 مقایسه کردن 
 مرتب کردن؛ چیدن 
 پیوستن، ملحق شدن

 دنبال )چیزی ( گشتن، جست وجوکردن

ما این طور تربیت شده بودیم که فکر می کردیم 6 84
پول قرض کردن بد است.

 فهمیدن  تربیت کردن، بزرگ کردن 
 دنبال )اطالعات( گشتن   کنارآمدن با، جوربودن با

هویت 6 85 که  می دهند  قول  گاهی  روزنامه نگاران 
منابع خود را مخفی نگه دارند.

 اخالق، اخالقیات  راهنما 
 هویت  مقصد

این پیراهن منحصربه فرد نیست چون تولیدکنندءه 6 86
آن میلیون ها پیراهن دقیقاً مانند آن درست کرده است.

 جدی  سنتی 
 تزئینی  منحصربه فرد، تک، یگانه

ملت های 6 87 به  می دهد  یاد  دانش آموزان  به  او 
مختلف احترام بگذارند و گوناگونی دیگر فرهنگ  ها را درک کنند.

 احترام  لذت
 میراث  احتمال

 کلوز تست
داده  قرار  تأثیر  تحت  را  ما  زندگی  جنبه های  بیشتر  جهانی سازی 
است. یک حوزه ای که تغییر کرده است، آموزش است. افراد بیشتر و 
بیشتری برای تحصیلشان به کشورهای مختلف نقل مکان می کنند. 
در عین حال، افراد بیشتری در خانه می مانند و با آموزش )88( از راه دور 
یا  کالج  به  رفتن  بدون  یاد گرفتن   )89( اکنون  می خوانند.  درس 

دانشگاه، یا با حضور کم تر ]در این دو جا[ آسان است.
»یادگیری مخلوط« یعنی بخشی از درس خواندن را به روش سنتی 
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در کالس و بخشی را از طریق اینترنت یا ای میل انجام بدهیم. این 
به  بیشتری  عالقءه  حاال  که  است  معنی  این  به  هم چنین  تغییرات 
زندگی  ما در طول  ایده که  این  دارد:  مادام العمر« وجود  »یادگیری 
کاری خود و حتی تا )90( بازنشستگی به یادگیری ادامه دهیم. حضور 
دفاتر  از  دوربودن  بدون   )91( آنالین  سمینارهای  یا  »وبینارها«  در 
کالج  به  باالتر  سنین  در  بزرگساالن  از  خیلی  است.  راحت  کارمان 
برمی گردند چون گرفتِن مدرک تحصیلی بدوِن )92( دست کشیدن از 

کار یا مختل کردن زندگی خانوادگی بسیار آسان است.

88 6
 فعالیت  

 ]در ترکیب با learning[ آموزش از راه دور
 ترکیب؛ مجموعه 

 موفقیت

فعلی که بالفاصله بعد از صفت قرار می گیرد، به 6 89  
شکل مصدر درمی آید.

90 6
 مراسم   کودکی   بازنشستگی   سرگرمی

91 6
 بدوِن  برای 

 توسط  نقش نمای اضافه؛ از

92 6
 دست کشیدن از؛ کنارگذاشتن  برگشتن؛ دورزدن

 توجه کردن به   شرکت کردن در
متن اول

نمرءه  گرفتن  برای  شما  شانس  بخوانید،  درس  بیشتر  چه  هر  این که 
تنهایی  به  زمان  نیست.  درست  لزوماً  می شود  بیشتر  امتحان  در  باال 
موفقیت شما را تضمین نخواهد کرد. شما باید به نحوی کارآمد درس 
بخوانید و بهترین استفاده را از زمان خود ببرید. اول، قبل از امتحان 
با معلم خود صحبت کنید. به جای پرسیدن این که »چه چیزهایی در 
امتحان می آید؟« می توانید راجع به این که چه موضوعاتی ]در امتحان[ 
پوشش داده می شود و این که شما چگونه می توانید به بهترین شکل 
برای آن آماده شوید راهنمایی بخواهید. این اطالعات هدفی را برای 
درس خواندن  برای  را  مکانی  بعد،  می کند.  فراهم  شما  درس خواندن 
پیدا کنید که در آن بیدار و حواس جمع خواهید ماند: میزی در یک 
کتابخانه بهتر از یک تخت در نزدیکی تلویزیون است. سپس با در ذهن 
داشتن هدف خود، یادداشت های کالسی خود، بخش های کتاب درسی 
و بقیءه مطالب را بازخوانی کنید. زیر اطالعات کلیدی خط بکشید و 
نکاتی را که نمی فهمید عالمت گذاری کنید. وقتی این بازخوانی را تمام 
کردید، به این نکات برگردید و سعی کنید به آن ها پاسخ دهید. از هر 
کنید.  استفاده  است  دسترس  در  که  دوره ای  مطالب  یا  خالصه فصل 
نهایتاً، اگر معلم نمونه سؤال امتحانی در اختیارتان قرار داده است - یا 
اگر سؤاالت دوره ای در کتاب درسی وجود دارد - سعی کنید به آن ها 
از  نهایی  بررسی  یک  تا  می کنند  کمک  شما  به  آن ها  بدهید.  پاسخ 

آمادگی خود برای امتحان انجام دهید.

این متن عمدتاً به چه چیزی می پردازد؟6 93  
 اهمیت امتحانات در موفقیت تحصیلی دانش آموزان

 تأثیر منفی بیش از حد معمول درس خواندن
 نقش معلم در عملکرد دانش آموزان در امتحانات
 نحوءه آماده شدن برای امتحانات به بهترین شکل

بهترین شکل ساختار 6 94 به  زیر  موارد  از  کدام یک   
اطالعات متن را توصیف می کند؟

دیگری  از  پس  یکی  آن  تأثیرات  و  است  شده  تعیین  هدفی   
توصیف شده است.

 رویکردی معرفی شده است و مراحل مربوط به آن ذکر شده است.
 ادعایی مطرح شده است و شواهدی که نشان می دهد این ادعا 

نادرست است ارائه شده است.
 به مشکلی اشاره شده است و فهرستی از راه حل های احتمالی 

برای رهایی از آن ارائه شده است.

متن داللت بر این دارد که وقتی زمان امتحان 6 95  
نزدیک است، اگر دانش آموزی از معلم خود بپرسد »چه چیزهایی در 

امتحان می آید؟«، آن دانش آموز ............... . 
 در مسیر اشتباه قرار دارد/  نشان می دهد که مضطرب است/

 پاسخی دریافت نخواهد کرد/  معلم را ناامید خواهد کرد

عبارت »این نکات« در متن اشاره به نکاتی دارد 6 96  
که ............... .

 در اطالعات کلیدی موجود است 
 فرد نتوانسته نگاهی به آن ها بیندازد

 از مطالبی خارج از مطالب کالس است 
 فرد نتوانسته بفهمد 

متن دوم
اول از همه این که، ما نمی توانیم برای همیشه از نفت استفاده کنیم. 
ما می توانیم این کار را برای چند دهءه دیگر انجام دهیم؛ شاید تا سال 
۲070، بعدش نفت تمام خواهد شد. هیچ نفتی باقی نخواهد ماند؛ یا 

الاقل، مقدار خیلی خیلی کمی باقی خواهد ماند.
زیر  دارد.  وجود  زمین  زیر  نفت  زیادی  مقدار  هنوز  حاضر،  حال  در 
دریای شمال و زیر اقیانوس اطلس نفت وجود دارد. مهندسان هم چنان 
منابع جدیدی از نفت پیدا می کنند. ولی واقعیت هایی وجود دارد که 
نمی توان از آن ها اجتناب کرد. مقدار نفت موجود در زیر زمین و زیر 
دریا نامحدود نیست. این مقدار تا ابد دوام نخواهد داشت. هر چه نفت 
نیز  گران تر  و  گران تر  آن سخت تر می شود.  استخراج  کمیاب تر شود، 
خواهد شد. به این ترتیب از سایر سوخت ها گران تر خواهد شد. نفت 
همیشه باعث آلودگی خواهد شد. البته حقایق دیگری نیز وجود دارد: 
دانشمندان دارند با استفاده از گیاهان، اشکال جدیدی از نفت را تولید 
می کنند. بیشتر روغن هایی که ما می خوریم از گیاهان به دست می آید. 
و گاهی ممکن است از این روغن ها بنزین تولید کرد. به عنوان مثال، 
بعضی از انواع گازوئیل ها در حال حاضر حاوی روغن آفتاب گردان است.

روغن آفتاب گردان از نفت پاک تر است، بنابراین باعث آلودگی کم تری 
می شود. ولی شاید در طوالنی مدت، روغن های گیاهی راه حل مناسبی 
برای آینده نباشند؛ در آینده ممکن است ما به تمام خشکی های روی 

زمین برای تولید مواد غذایی نیاز داشته باشیم.
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در واقعیت، آینده باید آینده ای بدون نفت - یا با نفت خیلی خیلی 
و  خانه  تولید خودرو،  حال  در  است  مدتی  دانشمندان  باشد.  ـ  کم 
انرژی  الکتریسیته  از نفت استفاده نکند.  پالستیک هایی هستند که 

آینده خواهد بود، ولی باید الکتریسیتءه پاک باشد.

97 6
عبارت »run out« )تمام شدن( در پاراگراف 1 از نظر معنی نزدیک 

است به ............... .
 ظاهر شدن/  پایین آمدن/  پایان یافتن/  وجود داشتن

دارد که در حال حاضر 6 98 امر داللت  این  به  متن   
نفت ............... .

 می تواند نیازهای انسان به انرژی را برآورده کند
 استخراجش از زیر زمین بیش از اندازه سخت است

 می تواند بیشتر زیر دریاها و اقیانوس ها یافت شود
 بیشتر زیر زمین قرار دارد تا زیر اقیانوس ها

روغن 6 99 دربارءه  زیر  موارد  از  کدام یک  متن،  طبق   
آفتاب گردان درست است؟

 می تواند به عنوان سوخت برای راندن خودرو ها استفاده شود.
 از منابعی غیر از گیاهان به دست می آید.

 به اندازءه نفت باعث آلودگی می شود.
 به نظر می رسد پاسخ نهایِی نیازهای ما به انرژی باشد.

ادامه 6 100  ............... دربارءه  بحث  با  احتماالً  متن  این   
خواهد یافت.

 انرژی پاک سال های پیش رو
 سایر مشکالت مربوط به استفاده از نفت

 نقش انرژی در تحوالت علمی
نفت در حوزءه  با  برای حل مشکالت مرتبط  باید   قدم هایی که 

فناوری برداشت
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