
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 1

»: «ه» در «إلیه» به «مدیرة» که مؤنّث است برمی گردد که نادرست است.  گزینۀ «

»: «ها» در «ُأّمها» به «الطفل» که مذکر است برمی گردد که نادرست است.  گزینۀ «

»: «ه» در َبعُضُه به «أشیاء» که جمع غیر عاقل است برمی گردد، پس باید به صورت مفرد مؤنث یعنی «ها» َبعُضها بیاید.  گزینۀ «

  ( «عصر کنونی ما»: یک ترکیب وصفی اضافی است که در عربی مضاٌف إلیه یعنی «نا» قبل از صفت یعنی «کنونی» می آید (رد گزینه هاي  و  گزینه 1  . 2
زمینه هاي مختلف اجتماعی: المجاالت اِالجتماعیۀ المختلفۀ ( رد سایر گزینه ها)

بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 3

) از قلب و زبانش  از قلبش بر زبانش          ) خالص کند  خالص شود.      

) ظهرت  ظاهر شد (در اینجا چون جواب شرط است، ظاهر می شود معنی می شود.)

) َالظَّالم (تاریکی): بدون هیچ نوري  گزینه 4  . 4
ترجمه و تصحیح گزینه هاي دیگر: 

) ِإناَرة (روشن کردن): دادن رنگ به اشیاء 

) البکتیریا: موجودات کوچکی که در آب زندگی می کنند.  

تصحیح  باکتري ها در آب و در خشکی زندگی می کنند. 

) سائل (مایع): ماده اي با شکل ثابت / تصحیح  ماده اي با شکل متغیر 

چشمه  چشمه ینبوع و عین دو کلمۀ مترادفند نه متضاد.  گزینه 2  . 5
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

) سائل (مایع)  جامد (جامد) 

) ِسلم (صلح)  َحرب (جنگ)  

) َظالم (تاریکی  ضیاء (روشنایی) 

ترجمۀ عبارت: «پشیمانی از سکوت بهتر از پشیمانی از صحبت کردن است.»  گزینه 2  . 6
ترجمۀ گزینۀ درست: بهتر است که شخص به خاطر سکوت پشیمان شود. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: انسان براي سکوت کردن پشیمان نمی شود؛ بلکه براي صحبت کردن پشیمان می شود. 

: پشیمانی ناپسند است، چه براي سکوت باشد چه براي حرف زدن. 

: پشیمانی از سکوت کمتر از پشیمانی از صحبت کردن نیست. 

»: آمده است.  با توّجه به ترجمۀ صورت سؤال «خدا، کسی است که بادهاي شدید را می فرستد و ابري را برمی انگیزد»، نقش کلمات صحیح فقط در گزینۀ « گزینه 1  . 7
 الّذي: خبر براي (اهللا) که مبتدا است، می باشد. 

 الّریاح: بعد از فعل (ُیرِسل) آمده است و نقش مفعول را دارد. 
دیدة: صفت براي (الّریاح) است که دو کلمه مانند هم می باشند، پس ترکیب وصفی است.   الشٍّ

 سحابًا: بعد از فعل (ُتثیُر) آمده است و با توّجه به معنی، مفعول می باشد.

در این گزینه «یرُزُق» از فعل هاي دو مفعولی می باشد؛ البَشَر: مفعول به اّول/ کثیرًا: مفعول  ثاٍن (دوم)   گزینه 1  . 8
سایر گزینه ها: فعل ها یک مفعول دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 9

»: «هؤالء» فاعل است.  گزینۀ «

»: «اولئک» مبتدا و ضمیر «واو» در «َذَهبوا» فاعل است.  گزینۀ «

»: «الّتلمیذ» مفعول است.  گزینۀ «

»  «امتحانات»  جمع ،  «أصوات» و «أوقات»  جمع مکّسر هستند، نه سالم و در گزینۀ « در گزینۀ   «الّنباتات»  موصوف براي  «البّرّیۀ»  و جمع مؤنّث سالم است. در گزینه هاي  و  گزینه 2  . 10
مؤنّث سالم است، ولی مضاف واقع شده و موصوف نیست.

قصیده ي زیباي شاعر 1) قصیده ي زیبا = موصوف و صفت  گزینه 1  . 11
                             2) قصیده ي شاعر = مضاف و مضاف الیه  

در نتیجه می بینیم که قصیده هم مضاف و هم موصوف است .  
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»،  «ذاَب»  فعل الزم (ناگذر) و به معناي «ذوب شد» است که «ما» فاعل آن می باشد.  در گزینۀ « گزینه 3  . 12
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «ما» در این گزینه فاعل نیست و فاعل محذوف است ( «یؤخذ»  فعل مجهول است.)  گزینۀ «

»: «ما» در این گزینه مفعول است.  گزینۀ «

»: «ما» خبر است که «هذا» مبتداي آن می باشد. گزینۀ «
در این گزینه بعد از (ف) جملۀ جدید آغاز شده است و (َله) خبر مقدم و (عشر) مبتدا می باشد.  گزینه 4  . 13

در سایر گزینه ها: اعداد (الّثانیۀ - إثنان - الّثامن) صفت محسوب می شوند.
در این گزینه جملۀ اسمیه داریم و جمله داراي مبتدا و خبر از نوع اسم ظاهر است و هیچ فعلی وجود ندارد، پس (فاعل) نیز نداریم.  گزینه 2  . 14

سایر گزینه ها: (اهللا، المسلمون، رّسام) فاعل جمله می باشند.
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 15

»: «با کسی» معادل ندارد ــ در ضمن «صدیقتی» در اینجا فاعل است.  گزینۀ «

»: «من» در اینجا مفعول است؛ در صورتی که در ترجمه نقش فاعل داده شده است و فعل «تستطیع» معنی نشده است.   گزینۀ «

»: «مشاهده کرده بود» ماضی بعید است؛ در صورتی که «شاَهَدت» فعل ماضی ساده است. «ظالم» مفرد است که اشتباهًا جمع ترجمه شده است.   گزینۀ «
در این گزینه جاي مبتدا و خبر عوض شده است. (ضیوف: مبتدا) و (َلنا: خبر) می باشد. گزینه 3  . 16

نکته:  گزینه 4  . 17

) اگر از اعداد ترتیبی باشد (بر وزن فاعل) البته این موضوع یک شرط دارد و آن هم این است که این اعداد باید قبل از خود داراي ) باشد.  ) اگر جزو اعداد ( یا  عدد در دو جا صفت می شود. 
موصوفی باشند که با آنها از هر نظر مطابقت داشته باشد وگرنه صفت نیستند. 

*مانند: (الّساعۀ الخامسۀ: ساعت پنج، پنجم، پنجمین ساعت) 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (إثناِن) هر چند جزو اعدادي است که می تواند صفت شود ولی چون موصوفی قبل از آن نیامده، پس نقش صفت را در این جمله نگرفته است!  گزینۀ «

»: (الّرابعۀ: ) هر چند که جزو اعداد ترتیبی و (وصفی) می باشد ولی چون موصوفی ندارد پس نقش صفت را هم ندارد!  گزینۀ «

»: (اثَنیِن) هم مثل دو گزینۀ قبل چون موصوف مطابق با خودش را ندارد، پس صفت نمی باشد!  گزینۀ «
در این گزینه خبر مضاف واقع نشده و مضاف إلیه ندارد.  گزینه 2  . 18

بررسی سایر گزینه ها: 

»: خیر: خبر + معّلم: مضاف إلیه  گزینۀ «

»: وظیفۀ: خبر + کّل: مضاف إلیه  گزینۀ «

»: أقّل: خبر + شیء: مضاف إلیه گزینۀ «
(صباح احد األّیام) جزء ارکان اصلی جمله نیست و می توان آن را حذف کرد. بنابراین (َذهبُت ...) جملۀ فعلیه است.  گزینه 1  . 19

در سایر گزینه ها: (نظُر، فضُل، دوٌر) مبتداي جمله هستند. 
نکته: اگر مبتدا اسمی نکره و خبر جارومجرور باشد جاي مبتدا و خبر عوض می شود.(ِلکّل) خبر مقّدم و (دوٌر) مبتداي مؤخر است. 

) /  َیخُنقها: آنها را خفه می کند. ) /  الحیوانات اُألخري : حیوانات دیگر (رد سایر گزینه ها) / رأسها : سر آنها (رد گزینۀ  گزینه 4 هناك : وجود دارد، هست / غابات : جنگل ها (رد گزینه هاي  و  . 20
گزینه 2  . 21

غذاي رستوران پارس ارزان تر از رستوران شمس است، ولی به خوبی آن نیست. 

در انتهاي جمله از ساختار  استفاده نمی کنیم، بلکه باید  پایانی حذف شود. در ضمن بعد از فعل  از صفت استفاده می کنیم و نه قید.

گزینه 2  . 22
ترتیب صفات قبل از اسم در این تست به صورت زیر می باشد: 

صفت ملیت   صفت جنس اسم  صفت کیفیت  صفت رنگ 
گزینه 4  . 23

well
دکتر به من گفت که تو به خوبی دیروز هستی. 

معموًال بعد از فعل (to be) از صفت good استفاده می کنیم و قید well استفاده نمی شود. اما در این جمله باید دقت کنید که در مورد حال و احوال (مزاج) کسی صحبت می کنیم. در این حالت همیشه
از well (که اینجا صفت است) استفاده می کنیم. مثال: 

"How are your today?" 
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"very well"

گزینه 3  . 24
were you doing / came

دیروز دقیقًا داشتی چکار می کردي وقتی وارد دفترت شدم؟ 
دو عمل همزمان در گذشته که یکی استمراري و دیگري ساده است. 

قرار است باران ببارد. با خودت چتر بردار.  گزینه 3  . 25

بعد از بعضی از فعل ها مثل take و bring که معموًال همراه حرف اضافۀ with هستند نمی توان از ضمیر self استفاده کرد، پس باید از گزینۀ  یعنی you استفاده کنیم. 

آن ها باالخره آن درخت هاي قدیمی خیابان ما را قطع کردن، اما از بدشانسی ما یکی از آن ها روي اتومبیل ما افتاد.  گزینه 4  . 26

- از روي بدشانسی، بدبختانه  - خوشبختانه         - با مهربانی         - به ویژه        

گزینه 4  . 27
drops

وقتی اولین قطرات باران شروع بارش کردند، نادر شروع به دویدن کرد.

در پایان، دوست دارم تشکر ویژه ي خود را از تمام کسانی که در این کار به ما کمک کردند، بیان کنم.  گزینه 4  . 28

: بیان کردن  : رشد کردن               : تسلیم شدن               : تالوت کردن              

گزینه 4  . 29
وقتی مشکالتی در زندگیمان داریم، نباید احساس ناراحتی داشته باشیم. اگر به خودمان (ضمیر انعکاسی) باور داشته باشیم، همیشه می توانیم خوشحال و موفق باشیم.

همراه با فعل take و bring از ضمیر مفعولی در مفهوم ضمیر انعکاسی استفاده کنید.   گزینه 2  . 30

گزینه 2  . 31
the cheapest

اکسیژن ارزان ترین منابع طبیعی است. 

اکسیژن با بقیه ي منابع مقایسه شده است. 

من باور اینکه آن بچه هاي کوچک مهارت خواندنشان را در چنین زمان کوتاهی بهبود بخشیده اند، سخت می بینم.  گزینه 3  . 32

: گم کردن  : یافتن - دیدن             : شنیدن             : قرار دادن            

گزینه 3  . 33
مدرسه ي جدید من کمی دورتر از (مدرسه ي ) قدیمی ام است. 

با توجه به وجود کلمه ي a little  گزینه ي یک نمی تواند صحیح باشد. 

«پدر مرحومم پس از یک زندگی طوالنی ماه قبل وقتی 80 ساله بود فوت کرد.»  گزینه 1  . 34

) مراقبت کرد  ) رها کرد     ) رشد کرد     ) فوت کرد    

پدر من سابقًا از تنیس بازي کردن لذت می برد، اما بعد از این که بیمار شد مجبور شد آن را ترك کند.  گزینه 3  . 35

- خاموش کردن (آتش)  - ترك کردن         - به دنباِل ... گشتن         - از دنیا رفتن        

همکالسی من که خوب درس نخوانده بود، سعی کرد از این حقیقت که در امتحان موفق نشده است شوخی بسازد.  گزینه 2  . 36

) مدار 

) حقیقت 

) قطره 

) حلقه 

وقتی که کارل ناگهان در را باز کرد و وارد شد، معلم صحبت را متوقف کرد.  گزینه 1  . 37

) به طور ناگهانی، ناگهان 

) به ویژه 

) خوشبختانه 

) از لحاظ ملی 

من فکر می کنم بدترین چیز در مورد بیکاري بی پول بودن است.  گزینه 2  . 38
توضیح: در این جمله، در بین «تمام معایب بیکاري» مقایسه انجام شده است، پس باید از صفت عالی استفاده کنیم. 

ترجمۀ جمله:   گزینه 2  . 39
الف) راستش چیزهاي خیلی زیادي دربارة زندگی هاي دانشمندان یاد گرفتم. 

ب) مثًال چی؟ 
الف) به عنوان مثال رازي پزشکی را به بسیاري از افراد جوان آموزش داد. 
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حاال او براي لیگ ملی نابینایان نرم افزار کامپیوتر می نویسد اما به کار مناسب نیاز دارد.  گزینه 3  . 40

) طبیعی 

) وحشی 

) مناسب 

) زنده 

در روز قیامت ابتدا ساختار آسمان ها و زمین به هم می ریزد.  «ُترجف اَالرض َو الِجبال»  سپس همگان در دادگاه عدل الهی حاضر می شوند. در این مرحله پیامبران و امامان به عنوان شاهد گزینه 2  . 41
و گواه حضور می یابند. سپس مالئکه اي که اعمال انسان را ثبت کرده اند، به عنوان شاهد حضور می یابند. در برخی آیات نیز بدین اشاره شده که در قیامت خداوند بر دهان انسان ها مهر خاموشی

می زند و آن گاه اعضاي بدن انسان به سخن درمی آیند و دربارة او شهادت می دهند.

آتش جهنم (دوزخ) حاصل عمل خود انسان ها است و براي همین، از درون جان آن ها شعله می کشد.   گزینه 1  . 42
  باالترین نعمت بهشت، رسیدن به مقام خشنودي خدا است که نیکوکاران و رستگاران براي خود می یابند و از این رستگاري بزرگ مسرورند. 

دوزخیان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. شیطان می گوید خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ گزینه 4  . 43
دادم؛ اما من بر شما تسلطی نداشتم. من فقط شما را فرا خواندم و شما نیز مرا پذیرفتید...»

علت اینکه اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش قرار می گیرد، این است که اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است و این امر مربوط به حادثۀ گزینه 1  . 44
«حضور شاهدان و گواهان» از حوادث مرحلۀ دوم قیامت است.

بهشت را سراي سالمتی یعنی دارالسالم گویند، زیرا هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي، خوفی و ترسی، عجزي، بیماري، جهلی، هالکتی و خالصه، هیچ ناراحتی و رنجی در آن جا نیست و در گزینه 4  . 45
بهشت پیامبران، راستگویان و شهیدان و نیکوکاران، دوستان و همنشینان انسان اند.

یکی از انواع رابطه میان عمل و جزاي آن، «تجسم خود عمل» است: این نوع از رابطه میان عمل و پاداش عمیق تر و کامل تر از دو نوع قبلی یعنی قراردادي و نتیجۀ طبیعی خود عمل گزینه 3  . 46
است. 

آن چه در روز قیامت به عنوان پاداش و کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. (قسمت اول همۀ گزینه ها صحیح است.) 

رابطۀ میان عمل و جزاي آن در دنیا، سه گونه است:  گزینه 3  . 47

- قراردادي: در این رابطه، انسان می تواند با وضع قوانین جدید این روابط را تغییر دهد. (تغییر پذیري) 

- نتیجۀ طبیعی خود عمل: در این نوع رابطه، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند. (تغییر نا پذیر) 

- تجسم خود عمل: هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود :«ان الذیَن یاکلون اموال
الیتامی ظلمٌا انّما یاکلون فی بطونهم ناراٌ و سیصلون سعیراٌ» ؛ کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روي ظلم جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودي در آتش فروزان درآیند.» 

ظاهر عمل در دنیا تجلّی دارد و عبارت : «یأکلون اموال الیتامی ظلما» ، اشاره به ظاهر عمل خوردن مال یتیم دارد.  گزینه 2  . 48

الف) برچیده شدن بساط حیات انسان و سایر موجودات جز آن که خداوند خواسته است  مرحلۀ اّول ( مرگ اهل زمین و آسمان ها)  گزینه 4  . 49

ب) پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا  مرحلۀ اّول (تغییر در ساختار زمین وآسمان ها) 

ج) سنجش اعمال، افکار و نیت هاي انسان  مرحلۀ دوم (بر پا شدن دادگاه عدل الهی) 

د) غافلگیر شدن با بانگ سهمناك  مرحلۀ اول (شنیده شدن صدایی مهیب) 

گزینه 4 عبارت «یوم یبعثون» اشاره به قیامت و مرحلۀ دوم از وقایع آن دارد. یکی از اتفاقاتی که در این مرحله رخ می دهد، این است که خداوند بر دهان بدکاران مهر خاموشی می زند و اعضا  . 50
و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند که از آیۀ شریفۀ «الیوَم َنخِتم عی أفواِهِهم َو ُتکِلمنا أیدیِهم َو َتشَهَد أرَجَلهم ِبما کانوا یکِسبون» امروز بر

دهانشان مهر می نهیم و دست هایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه کسب کرده اند گواهی می دهند»، مستفاد می گردد. 

پاسخگویی صحیح به این پرسش، در گرو توجه به ترجمۀ دو آیه است:  گزینه 2  . 51

. «و خدا نیکوکاران را دوست دارد و آن ها که وقتی مرتکب عمل زشتی می شوند، یا به خود ستم می کنند، به یاد خدا می افتند و براي گناهان خود طلب آمرزش می کنند.» 

. براي کسانی که کارهاي زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن ها فرا رسد می گوید: االن توبه کردم. توبۀ چنین کسی پذیرفته نیست و این ها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان
فراهم کردیم.» 

آنچه انسان با خود به قیامت می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست.  گزینه 2  . 52
هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود و انسان خود را در میان باطن اعمال خود

می بیند. پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. 

- با آماده شدن صحنۀ قیامت و برپایی دادگاه عدل الهی رسیدگی و حسابرسی بر اعمال آغاز می شود.  گزینه 3  . 53
- بعد از این واقعه «دادن نامۀ اعمال» آغاز می شود. 

در قیامت، جهنمیان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند.» شیطان می گوید: «من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا گزینه 2  . 54
پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را مالمت کنید.» 

دوزخیان پس از چشیدن عذاب الهی، نالۀ حسرت سر می زنند و می گویند: اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا باز داشت.  گزینه 2  . 55

نالۀ دوزخیان پس از چشیدن عذاب الهی ناشی از حسرت است و می گویند: اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر خدا را اطاعت می کردیم. گزینه 2  . 56

برخی از آیات و روایات از شهادت اعضاي بدن انسان یاد می کنند. بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان گزینه 2  . 57
آنها ُمهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند. 

شهادت دست و پاي انسان حاکی از تکلّم اشیا و جمادات است. 
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دوزخیان پس از پایان محاکمه، در جایگاهی تنگ افکنده می شوند. آنان به خداوند می گویند: «پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد، و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از اینجا بیرون بر که گزینه 2  . 58

اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.»  اعتراف کافران به گناهکاري 

پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟ ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.  غیر
واقعی بودن این اعتراف 

آنچه وعده اش داده شده بود، آنچه وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم بود و ما آن را دور می پنداشتیم. قیامت اتفاق می افتد تا آغازي باشد بر حیات ابدي انسان.  گزینه 2  . 59
روزي که هر مادر شیرده، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند. مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظر می رسند، درحالی که مست نیستند؛ ولیکن عذاب خدا سخت است و تنها

نیکوکاران اند که از وحشت این روز در امان اند.

ــ زنده شدن همۀ انسان ها (مرحلۀ دوم قیامت)  در این هنگام انسان هاي گناه کار به دنبال راه فرار می گردند و دل هاي آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده گزینه 4  . 60
شده است. 

ــ دادن نامۀ اعمال (مرحلۀ دوم قیامت)  روي آوردن برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود. 

ــ حضور شاهدان و گواهان (اعضاي بدن انسان)  بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش به شگفت می آیند.

» با استعارة «آیینه» آمده است.  مفهوم مشترك، صفا یافتن دل و رفع کدورت است که در گزینۀ « گزینه 1  . 61
در گزینه 3، به صراحت سخنی از صفا یافتن پس از رفع کدورت نیامده است. 

مجاز (د): چمن  باغ و بوستان  گزینه 4  . 62
حسن تعلیل (ج): علت شاعرانه براي معطر بودن نسیم سحري 

- مرکب دان  - داروي تو  ایهام (ب): دوات 

- نوعی پرنده که با مرغ و شاهین تناسب دارد. - دوباره  ایهام تناسب (الف): باز: 

آب اجل هست گلوگیر خاص و عام  آب اجل گلوگیر خاص و عام هست.  گزینه 3  . 63

صکان  سکان          وارثی  وارسی           خیش  خویش          وسواص  وسواس          هنین  حنین  گزینه 2  . 64

: شناسه به قرینۀ لفظی حذف شده؛ یعنی: کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید [ند]، پس فعل جمله ماضی استمراري سوم شخص جمع است. (معلوم بودن گزینۀ  گزینه 2  . 65

: «است» کمکی است : بوده است: ماضی نقلی. «است» فعل کمکی و «بود» فعل اصلی است. // گزینۀ  : داده آید= داده بشود: مضارع التزامی، مجهول // گزینۀ  فعل هم که معلوم است!) // گزینۀ 
براي ساختن ماضی نقلی، ولی فعل، معلوم است نه مجهول، در فعل مجهول باید پیش از «شد»، صفت مفعولی بیاید.

سفر نیما در زمستان به یوش به خاطر سرماي فراوان باعث شد مریض شود و همان مریضی باعث مرگش شد. گزینه 2  . 66
«را» در این گزینه راي حرف اضافه می باشد اگر به خرد (متّمم) روشنایی نبخشد...  گزینه 2  . 67

):    رخ    شاه کاووس را پر شرم دید  گزینۀ (
               مفعول     

):    ملک    را این جا باید در انداخت و ...  گزینۀ (
               مفعول     

):    کرم    را بین و لطف خداوندگار را ببین  گزینۀ (
               مفعول     

حرف «تا» اگر دو فاصلۀ زمانی یا مکانی را بیان کند دیگر حرف پیوند وابسته ساز نیست و باید آن  را حرف اضافه دانست به همین دلیل در این گزینه حرف ربط وابسته ساز وجود گزینه 3  . 68
ندارد، در نتیجه جملۀ مرکب ساخته نشده  است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) «هر آن که» یعنی هر آن کسی که (که حرف ربط وابسته ساز است و جملۀ مرکب می سازد.) 

) «که» حرف ربط وابسته ساز است و جملۀ مرکب ساخته است. 

) از هر چه (که) تو گویی: در این بیت حرف ربط وابسته ساز به قرینۀ معنوي نیامده و همین حرف ربط جملۀ مرکب ساخته است. 

غلط  هاي امالیی: فراغ  فراق / القیاس  الغیاث / نذر  نظر گزینه 2  . 69

گزینۀ نخست: با توجه به معناي شعر و ماجراي داستان (نبرد گردآفرید و سهراب) روشن می شود که حرف ربط «اگر» از آغاز بیت حذف شده است.  گزینه 2  . 70
گزینۀ دوم: هر دو مصراع یک جملۀ مستقل ساده است و حرف ربطی در کار نیست. 

گزینۀ سوم و چهارم: در هر دو بیت حرف ربط «که» پس از فعل «گفت» حذف شده است.

: شبه جمله ها: آه ، صنما  جمله ها: آه، می ندهد، می نکند، صنما، به چشم مستت، دل و جان غالم دستت (است) ، هستت، ببر گزینه 4 گزینه   . 71

ج: به این دلیل از شکسته شدن قفس جسمت (مرگ) می ترسی که پرندة روحت  «زاد و توشه اي» براي چمن آخرت ندارد.  گزینه 3  . 72
الف: از براي نعمت هاي رنگارنگ خون خوردن (آزمندي) 

ب: از دهان همچون صدف تو گوهر می ریزد (پرورده گویی) 
د: شیر در اثر «اوضاع نابسامان» از موري عاجز می شود. 

مصدر شدن گاه در معناي رفتن می آمده است و در گزینه هاي دیگر در معناي اسنادي آمده اند. همانطور که در واژة «آمد و شد» به معناي «رفت و آمد» استفاده می کنیم.  گزینه 1  . 73
بشد نیز ُرّهام با خود و گبر        همی گرد رزم اندر آمد به ابر 

) نقشه قالی بود.    : کارش نگار نقشه قالی بود.   کارش نگار ( گزینۀ  گزینه 1  . 74

: خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است .  خسته شدیم از خرگوش دنیا پر (از) حیوان است.   گزینۀ 
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: حاال بعد دو سال تازه سر حرف من افتاده اند .  حاال بعد (از) دو سال تازه ...    گزینۀ 

: ما را به رونگاري آن می نشاند .  ما را به رونگاري (از) آن می نشاند.  گزینۀ 

«خانقاه» به معناي عبادتگاه درویشان است و با این امال درست است. گزینه 3  . 75

دیوانۀ قلمرو ترکیب اضافی است زیرا قلمرو اسم است نه صفت، ما نیز مضاف الیه است زیرا بعد از بازگردانی جمله داریم: سواد شهر ما را مایۀ عذاب است: سواد شهر مایۀ عذاب ما گزینه 1  . 76
است: پس را فک اضافه است و ما مضاف الیه است.  

«خور» به معناي زمین پست است که گاهی مجازًا چشمه نیز معنا می دهد. گزینه 1  . 77

بیت (ج): «واو» در مصراع اول، عطف و «عقل» معطوف است. (نقش تبعی)  گزینه 1  . 78
بیت (الف): «واو» در مصراع اول، ربط است. 

بیت (د): فعل «است» در مصراع اول حذف شده است. 
بیت (ب): در هر دو مصراع، «متمم» بعد از فعل آمده، بیت شیوة بالغی دارد. 

مفهوم عبارت سؤال و گزینۀ  مشترك است: نیازمندي همۀ مخلوقات به خدا و بی نیازي قادر متعادل از همه کس.  گزینه 1  . 79
شرح گزینه هاي دیگر: 

»: بی تابی و بی قراري چه در هجران و چه در وصال  گزینۀ «

»: جریان یافتن خواست خدا به وسیلۀ بندگان (تقدیرگرایی)  گزینۀ «

»: هیچ کس از درگاه خدا بی نیاز باز نمی گردد. گزینۀ «

تا کی کالم بیهوده (گویی)، گفتار ناصواب (گویی)  حذف به قرینۀ معنوي  گزینه 4  . 80
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کسی - دایره - چنین  هستۀ گروه اسمی هستند.  گزینۀ «

»: توبه ده و عذرپذیر  مصراع اول (واو ربط) / توبه ده و عذرپذیر مصراع دوم (واو عطف)  گزینۀ «

»: جابه جایی ضمیر متصل در این بیت دیده می شود. (باد، گِل رعناي تو را ببرد)  گزینۀ «
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