
حافظ شیخ را به طنز پاك دامن شمرده ، یعنی کسی که دامنش به می عشق آلوده نشده است.  1

معناي درست واژه ها:   2
عدم: نابودي، نیستی / ُملک: پادشاهی، سرزمین، مملکت / سیماب: جیوه 

» ، «شیرینی» رابطۀ معنایی «ترادف» دارد.  «حالوت» به معنی «شیرینی» است. این واژه با قافیه در مصراع اّول گزینۀ «  3

»: سرزمینی- قرینی  قافیه هاي بیت «

»: شیرینی- بینی  قافیه هاي بیت «

»: سیمین- شیرین (توجه داشته باشید «حالوت» با «شیرین» مترادف نیست.)  قافیه هاي بیت «

»: بابی- کتابی (توجه داشته باشید که «شیرینی» در محل قافیه نیامده است.) قافیه هاي بیت «

  – )   - باغ/ داغ: جناس         و  گزینۀ   4

 – کنایه: آیینه داري خورشید     – استعاره: غربت باغ 

 – واج آرایی:غ/د         – مجاز: داغ 

گزینۀ  )  – واج آرایی (غ/ر) 

  – استعاره: غبار و غربت (خفقان جامعه) 

  – کنایه: غرق غبار بودن 
باران: نماد آزادي/ جویبار: نماد خوشی و آسایش 

 – تشخیص: انتظار جویبار 

گزینۀ  )  – تشبیه: گل نقش امید- باران خورشید 

 – کنایه: کاشتن گل امید در چشم: امیدوار کردن 

  – مراعات نظیر: گل و کاشتن- باران و باریدن 

گزینۀ  ) – کنایه: دل سوختن: آزار دیدن/  – جناس: تب و تاب 

در این بیت، «همه» قید و به معناي «جملگی» است و «آن» در این بیت ضمیر است و جزء وابسته ها به حساب نمی آید.   5
بررسی سایر گزینه ها: 

  :« گزینۀ «

  :« گزینۀ «

 :« گزینۀ «

در میان آرایه هاي فوق فقط تناقص در بیت وجود ندارد.   6
تشخیص: دل در طلب چیزي باشد تشخیص دارد. 

تناسب: دل و جان تناسب دارند. (دل و خون نیز تناسب دارند) 
حس آمیزي: خنده شیرین حس آمیزي دارد. 

کنایه: دل خون شدن کنایه از رنج بسیار 
سجع: دل و جان و طلب و طمع سجع متوازن دارند. 

استعاره: لعل شکرخا استعاره از لب است. 

- زیبا و دلنشین) است که در معناي اول با کلمه شکر تناسب دارد. - طعم شیرین  ایهام: شیرین در دو معناي: (

مفهوم آیۀ سؤال «حسن خلق و سازش و مدارا با دشمنان» است و همین مضمون در گزینۀ  وجود دارد.   7

) بی اعتباري دنیا و نیکی به دیگران  ) عیش و خوشی کردن / گزینۀ  ) درویش نوازي / گزینۀ  مفهوم گزینۀ 

: «دروغ» دوم نقش تکرار دارد. // «نی» دوم نقش تکرار دارد (تکراِر قید نفی) : «راست» معطوف است. // گزینۀ  : «یاِد» دوم نقش تکرار دارد. // گزینۀ  گزینۀ   8

ذلّه ← بیچاره و درمانده، عاجز /  ذلّه شدن ←  بیچاره شدن   9
حمایل ← محافظ، نگهدارنده، بند شمشیر 

تّل ← تپه - پُشته 

غالب - صالح درست است.  10

در گزینه  ایهام وجود ندارد. استعاره: نرگس استعاره از چشمان معشوق.   11

) جناس ناهمسان: زاري، یاري / واج آرایی: تکرار صامت هاي / بـ / ر/ گزینۀ 
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است: تشبیھ و تشخیص 2123 آیینھ دار
– –––––

مشبھ بھ

خورشید
– –––––

مشبھ

45

67

11

2

3

4

31

2

3

412

پرده/1
– ––
ھستھ

این
–––

صفت اشاره وابستۀ پیشین

در
––

حرف اضافھ

دم
––

ھستھ

ھر
––

صفت مبھم وابستۀ پیشین

گنبد/2
– ––
ھستھ

این
–––

صفت اشاره وابستۀ پیشین

شب
– ––
ھستھ

ھمھ
– ––

صفت مبھم وابستۀ پیشین

نھان/4
– ––
صفت

عیب
– –––
ھستھ

ھمھ
– ––

صفت مبھم وابستۀ پیشین

معامل
– ––––

ھستھ

این
–––

صفت اشاره وابستۀ پیشین

12

1

234

123

2

1

1



) تشبیه: مزرع فلک، داس مه: اضافۀ تشبیهی / استعاره: ِکشته استعاره از اعمال انسان  گزینۀ 

) مراعات نظیر: ماهی و دریا / حس آمیزي: سخن تلخ (شنوایی – چشایی)  گزینۀ 
اُجرت: اجر، پاداش، دستمزد       12

َغنا: توانگري، بی نیازي
عّطار در شهر نیشابور زندگی می کرد و هنگام مهاجرت پدر موالنا و خانواده اش موالناي خردسال را دید و در همان شهر کتاب اسرارنامه را به موالنا تقدیم کرد.  13

بررسی غلط هاي امالیی در سایر گزینه ها:    14

): َشَبح  شبه (مانند، شبیه) ): تبع  طبع (سرشت) / گزینۀ ( ): ثواب  صواب  خطا / گزینۀ ( گزینۀ (
مفهوم محوري تست: مستی شدن از عشق.   15

معناي بیت اول: من سرمست و مدهوِش عشق توام؛ پس به ُخِم می بگویید که به دنبال کار خودش برود.  گزینۀ اول 
معناي بیت چهارم: به صوفی ما که ادعا می کند تنها با دعا و ورد سحرگاه به حال مستی می رسد، نگاه کن. معلوم نیست حاال که سرشب است، از چه مست شده است. 

تشبیه: دریاي اشک (اضافۀ تشبیهی) اشک به دریا مانند شده است.   16
اغراق: زیاده روي در توصیف بسیاري اشک، اغراق است. 

تشخیص و استعاره: دل گرداب (گرداب به انسانی مانند شده است که دل دارد.) 
مفهوم محوري تست: عشق در سرشت انسان است.   17

،  و  دیده می شود؛ اما ماجراي گزینۀ دوم کامًال متفاوت است و اشاره دارد به یک سنّت دیرین ایرانی که بر پایۀ اعتقادات مذهبی قبل از اسالم، ته ماندة جام شراب را بر این مفهوم در بیت هاي 
خاك می افشاندند (زیرا شراب از خاك برآمده است و باید به خاك بازگردد). 

با توّجه به متن درس، خالۀ نویسنده عالوه بر کتاب هاي قرآن و مفاتیح الجنان فقط به مطالعۀ یک اثر، «کلیّات سعدي» می پرداخت از این رو به او «موجود یک کتابی»  18
می گفت.

در این بیت حسن تعلیل وجود ندارد بلکه فقط یک تعلیل هست که آن هم واقعی است یعنی شاعر می گوید من گریه می کنم تا مهر من در دلت مانند تخم کاشته  19
شود که علتی واقعی است. اغراق در صد جوي آب وجود دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینۀ 1: زیر سایه بودن خورشید اغراق در سیاهی موي یار است و پارادوکس دارد (خورشید هیچ گاه زیر سایه نمی رود و خود منشأ هر سایه اي است). 

گزینۀ 2: تکرار در کلمه تو، جناس تام کلمۀ «نی» ( یکی به معناي فعل نیا و دیگري به معناي نیشکر) 
گزینۀ 3: تکرار: کلمۀ حال، ایهام تناسب ماه: یکی به معنی ماه آسمان و استعاره از معشوق و دیگري به معناي ماه سی روزه که با سال و هفته تناسب دارد. 

استعاره: «لعل» استعاره از «لب»   20
تشبیه: قامت یار مانند طوبی (درخت بهشتی) و لعل (لب) او همچون سرچشمۀ کوثر است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

» تشبیه به شکل اضافۀ تشبیهی در آتش عشق و دریاي غم آمده است، ولی بیت فاقد استعاره است.  گزینۀ «

» کنایه: کم نشدن سایه از سر ما / پارادوکس ندارد و «پیر» و «جوان» تضاد دارند.  گزینۀ «

» مجاز: «خاك» مجاز از: «گور» / تضمین ندارد. گزینۀ «

» درست است.  گزینۀ «  21
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «َمَثِل  ِمْثِل»  گزینۀ «

ْنَت»  َنْت  َحسَّ »: «َحسَّ گزینۀ «

»: «َعَلَم  ِعْلَم» نادرست هستند.  گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:   22

»: هرکسی چشندة مرگ است.  گزینۀ «

»: از بلندترین قله هاي ایران است، پیروزمندانه از آن باال رفتیم.  گزینۀ «

»: «کاَنت قد َأکلت»: خورده بود.  گزینۀ «

نکته: کان + قد + فعل ماضی  ماضی بعید 
تعریب صحیح عبارت: «َعسی َأصدقائی َیذکروننی َبعَد َسنواٍت.»   23

 (لیت) به معناي کاش است و (ُکل هِذه الّسنوات) به معناي همۀ این سال هاست.
ترجمۀ گزینۀ پاسخ: از خندیدن در کالس دست کشیدند، در حالی که از مدیر می ترسیدند. صاحب حال ضمیر بارز «واو» در فعل «توقَّفوا» است و باید حال به  24

صورت جمع مذکر بیاید (خائفیَن). 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نماز را شکرگزارانه براي خدا و نعمت هایش به پا داشتیم.(مشکوریَن: حال- صاحب حال: ضمیر بارز «نا»)  گزینۀ «

»: دختر لبخندزنان وارد شد، پس در جلوي اتاق نشست.(ُمبتسمۀ: حال- صاحب حال: الفتاة)  گزینۀ «

ٌد: حال، صاحب حال: ضمیر مستتر «هو» که به «الطالب» برمی گردد. »: دانشجو به استاد چگونه جواب داد؟ جواب داد در حالی که از پاسخش مطمئن بود. (هو متأکِّ گزینۀ «

ترجمۀ گزینۀ صحیح: پدرم ماشین را با سرعت باال می راند، غافل از آنچه هنگام سرعت زیاد اتفاق خواهد افتاد.    25
«غافًال» حال است.
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بررسی سایر گزینه ها: 

»: دانش آموزان کوشایی بودند که به تکلیف هاي مدرسه شان می پرداختند. (مجتهدین صفت براي طلّاب است.)  گزینۀ «

»: اسالم مسلمانان را به نیکی و پرهیزکاري تشویق می کند. (المسلمین مفعول است)  گزینۀ «

»: پیراهن زیبایی که رنگش قرمز است خریدم. (جمیًال صفت براي فستان است)  گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ درست: اعمال حج را با ایمان به خدا به انجام رساندم.   26

«مؤمنًۀ» حال است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مسجدي تاریخی را طی سفرمان به عتبات مقدس دیدیم. (مسجداً، مفعول، أثریًا: صفت)  گزینۀ «

»: مهمانی برایم آمد که توقّع حضورش را نداشتم پس از روي به خاطر عشق به او خوش آمد گفتم.(ُحبا: در اصطالح مفعول له است زیرا در ترجمه به خاطر آمده است.)  گزینۀ «

»: تماشاچیان از نتیجۀ مسابقه خوشحال نبودند.(َفرحین خبر کان )  گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ درست: دوست عزیزم کاش با من در تمامی شرایط صادقانه صحبت کنی.   27

العزیز صفت و صادقًا حال است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: دقایق زیادي به کعبۀ شریف نگاه کردیم («الّشریفۀ» صفت براي «الکعبٍۀ» است و «عدیدٍة» صفت براي دقایق است)  گزینۀ «

»: با امید به خوشبختی اش در جشن عروسی اش شرکت کردم. («راجیۀ» حال است)  گزینۀ «

»: امید است که بهترین مردم از نظر اخالق باشی. (« ُخلقًا» تمییز است و این جمله نه صفت و نه حال دارد.)  گزینۀ «

: د باشد.  زیرا این گزینه باید به صورت   28

) / «َنْفَهُم»: می فهمیم (بفهمیم) (رد ) / «َعَمل أحٍد»: از کار فردي / «ثّم»: سپس (رد گزینۀ  «إذا»: وقتی، اگر، هرگاه/ «َنِعیُب»: عیب می گیریم (عیب بگیریم) (رد گزینۀ   29

) / «ُمعتِرضیَن بذلَک»: (حال) : ) / «َیِجُب علینا»: باید (بر ما واجب است). / «َأن َنْعَتِذَر منُه»: از او معذرت خواهی کنیم. (رد گزینۀ  ) / «َأنَّنا ُکّنا ُمخِطئیَن»: که خطاکار بودیم. (رد گزینه هاي  و  گزینۀ 

 ( ) / «هذا دلیٌل َعَلی شجاعتنا»: این دلیلی بر شجاعت ماست. (رد گزینه هاي  و  ضمن اعتراف به آن (در حالی که به آن اعتراف کننده ایم) (رد گزینه هاي  و 
دو فعل دارد (ضرَب + نِسَی) پس دو جمله است!   30

بررسی سایر گزینه ها: 

»: فقط یک جملۀ اسمیه وجود دارد.  گزینۀ «

»: فقط یک جملۀ اسمیه وجود دارد.  گزینۀ «

»: فقط یک جملۀ فعلیه (أنزل) وجود دارد.  گزینۀ «
«جاهلون»، «خطاب کردند» پس انجام دهندة فعل «خطاب کردند» «جاهلون» است و فاعل می باشد.   31

بررسی سایر گزینه ها:  

»: «فاعله سالمًا»اشتباه است چرا که سالم نقش مفعول را دارد نه فاعل.   گزینۀ «

»: «فاعله ُهم»صحیح نیست چرا که جاهلون انجام دهندة فعل «خاطب» و فاعل آن است.   گزینۀ «

»: «فاعل لفعل یمشون» درست نیست چرا که فاعل هیچ گاه پیش از فعل نمی آید و «عباُد» نقش مبتدا را دارد.  گزینۀ «
ترجمه: کسی که از انسانی به جز آنچه درون اوست تعریف می کند پس نباید انتظار خوبی از او داشته باشی.   32

در این گزینه: (من) به معناي (کسی که) است و شرط نیست. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: فعل شرط (عمل) / جواب شرط (جزاه)   گزینۀ «

»: فعل شرط (غلبت) / جواب شرط (فهو شّر ...)   گزینۀ «

»: فعل شرط (توّکل) / جواب شرط (سهلت)   گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:   33

»: هر دو نقش مفعول دارند.  گزینۀ «

»: أحُد: مبتدا  گزینۀ «

َم: مفعول  »: معلَّ گزینۀ «
در این گزینه  َألَفی: دو هزار. (اسم مثنّی است، «َألفان» و«ألَفیِن» اگر مضاف شوند، «ن» آنها حذف می شود. )   34

» می گوید: داور در مسابقه کسی است که جلوگیري می کند از گل زدن در دروازه. که غلط است.   گزینه ي «  35

» می گوید: دانشمندان زنده اند اگرچه مرده باشند.  گزینه ي «

» می گوید: دانه در زمین کاشته می شود تا درختی شود.  گزینه ي «

» می گوید: پیچیدن، جمع شدن و چرخیدن به دور چیزي است.   گزینه ي «
که در این سه گزینه درست هستند. 

در این گزینه  اسم تنوین دار نداریم، بنابراین همۀ اسم ها معرفه هستند. َأثما، أکثر و غصون: مضاف به معرفه هستند که معرفه محسوب می شوند. و «األشجار» نیز  36
معرفه به ال است. 

بررسی سایر گزینه ها:
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»: علمًا نکره است.  گزینۀ «

»: جوزًة و شجرًة  نکره است.  گزینۀ «

»: قلمًا نکره است.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:    37

»: (صفۀ) نادرست است / نقش (حال) را دارد.  گزینۀ «

»: (مفعول الّناس)  نادرست است/ (الناس) فاعل است.  گزینۀ «

»: (باب تفاُعل) نادرست است/ باب ُمفاَعَلۀ می باشد. گزینۀ «

با توجه به اینکه فعل اول جمله ماضی است اگر فعل جمله حالیه، مضارع باشد به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود.    38
ترجمۀ گزینه: مهمانان بسیار آمدند در حالی که از خاطرات مهمانی سخن می گفتند.

بررسی سایر گزینه ها:   39

»: «دیگران به تو احترام می گذارند» صحیح است.  گزینۀ «

»: «یابد بدهد» صحیح است  گزینۀ «

»: «کارهاي زشت» صحیح است.  گزینۀ «

در این گزینه خبر (اإلغراُق) است که معرفه محسوب می شود.   40
سایر گزینه ها: (جنٌّۀ / أقوي / خیٌر) خبر هستند ولی نکره می باشند.

ْسال?ِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلخ?اِسِریَن: و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد و در طبق آیۀ شریفۀ «َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ  41
آخرت از زیانکاران خواهد بود.» 

برخی تصور می کنند که پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام براي خود مغازه اي باز کرده اند و کاالي خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند بین این کاالها یکی را انتخاب کنند (پندار
نادرست). در صورتی که پیامبران مانند معلمان یک مدرسه هستند که پایه هاي مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر کدام مطالب سال قبل را تکمیل می کنند (برداشت درست). 

با توجه به آیۀ ابالغ (تبلیغ) مأموریتی که خداوند بر دوش پیامبر نهاد همان ابالغ والیت حضرت علی (ع) بود و خداوند اهمیت این فرمان را هم وزن با رسالت  42
پیامبر می داند و سرنوشت کسانی که والیت حضرت علی را نپذیرفتند از دقت در عبارت «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین» مفهوم می گردد.

با توجه به متن درس ما مسلمانان نیازمند اجراي برنامۀ دقیق هستیم تا دل هاي مسلمانان را با یکدیگر نزدیک کنیم و به بیان امام خمینی (ره) کوتاه کردن دست  43
خیانت ابرقدرت ها با موضوع «اجتماع و وحدت در سایۀ تعلیمات اسالم» امکان پذیر است و مسلمانان باید بر فرهنگ اسالم تکیه زنند و با غرب و غرب زدگی مبارزه کنند. 

با توجه به جمالت امام خمینی مسلمانان با وحدت و دوري از اختالفات و هواي نفسانی باید دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود دور سازند و این جمله اشاره  44
به نفی حاکمیت طاغوت دارد و عبارت  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت» بیانگر این است. 

هماوردطلبی یا همان دعوت به مبارزه در آیات  «فاتوا بسورة مثله» و «علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» ذکر شده است. و خداوند پس از دعوت به میارزه تأکید می کند  45
که هیچ گاه نمی توان همانند این کتاب را آورد: «ال یأتون بمثله».  

آیۀ  «والسماء بینناها باید و انا لموسعون» بیانگر اعجاز محتوایی قرآن و ذکر نکات علمی بی سابقه است.   46
رد گزینه هاي دیگر: 

: اشاره به اعجاز لفظی دارد.  گزینه هاي  و 

: موضوعاتی مانند علم دوستی مربوط به تأثیرناپذیري از عقاید جاهلی قرآن است و بی ارتباط با صورت سوال است.  گزینۀ 

با توجه به آیات سورة «والعصر» زیان و خسرانی که انسان را تهدید می کند، از دست دادن سرمایۀ عمر است و تنها راه جلوگیري از خسران التزام به  چهار شرط  47
«ایمان ، عمل صالح ، دعوت به حق و دعوت به صبر» می باشد.

از حدیث امام علی (ع) که می فرماید: «پیامبر طبیبی سیار بود، برخالف سایر طبیبان او خود به سراغ بیماران می رفت،...» به موضوع سختکوشی پیامبر در امر  48
هدایت مردم پی می بریم که آیۀ شریفۀ «لعلک باخع نفسک» به آن اشاره دارد. 

با توجه به آیۀ  سورة احزاب، پیامبر براي کسانی که به خدا و آخرت امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند اسوة نیکویی در مسائل فردي و اجتماعی و از جمله  49
جایگاه رهبري است. 

آیۀ شریفه به صورت زیر است:   50
ِحیُم»    نُوَب َجِمیًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ   «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اِهللا ِإنَّ اَهللا َیْغِفُر الذُّ

شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود.

در توبه همیشه باز است، توفیق توبه همواره فراهم نیست و تکرار توبه انسان را محبوب خدا می کند.  51
بَِّک اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین ...» می باشد. وجود خطر تهدید براي ْغ َما ُأنِزَل ِإَلْیَک ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ هدایت نکردن قوم کافر توسط خداوند مربوط به آیۀ تبلیغ: «َیا َأیَُّها الرَّ  52
پیامبر اکرم (ص) از دقت در عبارت «َواُهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس»  (و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند) برداشت می شود این عبارت نشان می دهد که در واقعۀ غدیر براي پیامبر (ص) تهدیدهایی

وجود داشته است و خداوند به پیامبر اطمینان قلبی می دهد که او را از سرکشی هاي منافقان حفظ خواهد کرد.

وقتی خداوند حضرت موسی را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور و پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار  53
دهد و خداوند درخواست موسی را پذیرفت. پیامبر بارها به علی (ع) فرمود تو براي من به منزلۀ هارون براي موسی هستی، با این تفاوت که پس از من پیامبري نیست. پس تفاوت منزلت هارون

براي موسی و امام علی (ع) براي پیامبر (ص) به دلیل خاتمیت پیامبر است. 
نکته: این حدیث عالوه بر این که به جانشینی حضرت علی اشاره دارد، به ختم نبوت نیز اشاره دارد.

این آیۀ شریفۀ مؤید یکی از ابعاد اعجاز محتوایی قرآن کریم، یعنی «انسجام درونی در عین نزول تدریجی » است و در ادامۀ آیه، عبارت «لو کان من عند غیر اهللا»  54
(علیت از سوي خدا بودن) «لوجدوا فیه اختالفا کثیرا» (معلولیت عدم تعارض و ناسازگاري) را بیان می کند.
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با توجه به آیۀ شریفۀ «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا یعصمک من الناس ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین»، پیامبر اکرم (صلی اهللا  55
علیه و آله) در غدیر ُخم،فرمان الهی مبنی بر ابالغ جانشینی حضرت علی (علیه السالم) به مردم را گردن نهادند و خداوند ضمانت کرده ایشان را از مردمان حفظ  کند (واهللا یعصمک من الناس). 

بنابر این آیه خداوند کافران را هدایت نمی کند، یعنی کافران از هدایت الهی محروم هستند.

در ادامۀ آیه علت اینکه نباید براي داوري به طاغوت مراجعه کرد این گونه مطرح گردیده «... حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر ورزند و شیطان  56
 می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي بکشاند»  (ضالًال بعیداً)  

با توجه به آیۀ تطهیر، چون اهل بیت علیهم السالم «از جمله امام علی (علیه السالم)» معصوم هستند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و بیان کنندة دستورات الهی  57
است. پس علت، عصمت ایشان است و عصمت تنها از آیۀ تطهیر قابل برداشت است.

اگر کسی با زبان «استغفراهللا» بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد، چنین کسی توبه نکرده است و آیۀ شریفۀ «آنگاه که  مرگ یکی از آن ها فرا رسد می گوید:  58
پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم.»» نیز مؤید یکی از مصادیق مردود بودن توبه است.

ْبِر: ایمان آورده و کارهاي نیک انجام اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ خداوند در آیات سورة عصر انسان ها را زیانکار می داند به جز کسانی که: «آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  59
داده و یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند» پس در این آیه وظیفۀ مؤمنان نسبت به یکدیگر که همان دعوت به حق و صبر است، مشخص شده است. 

وقتی گفته شد خداوند یک دین براي پیامبران وضع کرده و از آنان خواسته تا آن را به پا دارند و در آن تفرقه نکنند، در واقع ما به دنبال آیه اي می گردیم که اسم  60
چند پیامبر در آن آمده باشد و خداوند همۀ آن ها را به ترویج یک دین دعوت کند. در آیۀ «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که ...» خداوند همۀ پیامبران را به اتحاد داشتن در دین دعوت

می کند. 

او بیش از  سال با هنرپیشه هاي بزرگ و رهبران سیاسی در برنامه رادیویی اش مصاحبه کرده است.    61

) تصور کردن ) مصاحبه کردن          )  پیشنهاد دادن          ) ترجمه کردن        

الف: "می تونیم چیزهایی که نیاز داریم، بخریم"؟ ب: "اینطور فکر می کنم. ما پول به اندازه کافی براي رفع نیازهایمان داریم".   62

) مواجه شدن  ) معنی دادن       ) مالقات کردن          ) ساختن         
به ترکیب «meet the needs» به معناي برطرف کردن نیازها توجه کنید. 

دانه هاي زیادي کاشتند اما تعداد کمی گیاه رشد کرد.   63

 plants یک اسم قابل شمارش جمع است، پس گزینه ي  و  را حذف می کنیم، چون مفهوم منفی دارد و تعداد کم از few استفاده می کنیم.

الف: ترافیک بسیار سنگین است. دیر خواهیم رسید. ب: بله، تعداد افرادي که رانندگی می کنند غیر قابل باور است. هرگز این تعداد ماشین را ندیده ام.   64

 کلمه ي traffic یک اسم غیر قابل شمارش است، پس گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. people یک اسم جمع است در حالی که amount براي غیر قابل شمارش به کار می رود. بنابراین 
بهترین جواب است.

متأسفانه، تعداد زیادي از دانش آموزان فقط شب قبل از امتحان کار می کنند.    65

کلمه ي students یک اسم قابل شمارش جمع است. گزینه هاي  و  باید of داشته باشند. گزینه ي  براي جمالت منفی است.  
توجه کنید که در حالت رسمی از a lot of / lots of در جمالت مثبت و much / many در جمالت منفی و سوالی استفاده می شود.

«جک» خوشحال است زیرا اشتباهات زیادي را در امتحان زبان انگلیسی نداشته.   66

 mistakes یک اسم جمع قابل شمارش است پس گزینه ي  غلط است. گزینه ي  نیز کًال غلط است. چون جمله منفی است بین گزینه ي  و  گزینه ي  را انتخاب می کنیم. 
توجه کنید که در حالت رسمی از a lot of / lots of در جمالت مثبت و much / many در جمالت منفی و سوالی استفاده می شود.

وقتی در حال یادگیري یک زبان خارجی هستیم، اغلب فکر می کنیم که فهمیدن هر آنچه که می شنویم اهمیت دارد. اما وقتی به شخصی که به زبان مادري شما صحبت می کند گوش می کنید، احتماًال

 درصد و به طور کامل گوش نمی دهید یا این که نیازي به این کار نمی بینید. 
بنابراین یک قاعدة مهم در ارتقاي سطح درك شما از افراد بومی انگلیسی زبان این است که انتظار نداشته باشید هر آنچه را که آن ها می گویند بفهمید. من و همسرم هر دو اهل توکیو در ژاپن

هستیم. وقتی ما سریال هاي تلویزیونی به زبان انگلیسی را تماشا می کنیم، از زیرنویس استفاده می کنیم. وقتی سریالی زیرنویس ندارد، حدود  درصد از آنچه را که [در سریال] گفته می شود، را

از دست می دهیم. با این حال، حتی اگر قابلیت زیرنویس را فعال نکنیم و  درصد مکالمات را از دست بدهیم، هنوز به اندازة دنبال کردن داستان متوجه می شویم.  
فهم به اندازة دنبال کردن داستان اصلی نیز می بایست هدف شما باشد. «داستان اصلی» یعنی مکالمه اي در رستوران، یک سخنرانی رسمی، یک تماس تلفنی.  

درمناسبت هایی که علمی و تخصصی نیستند، غالبًا مکالمات بیشتر وسیله اي براي با هم بودن است. یک رویداد فرهنگی اجتماعی است که روابط را شکل می دهد و نه فرصتی براي تبادل اطالعات.
بیشتر اوقات، آنچه که گفته می شود ممکن است کامًال غیرمرتبط باشند. در اغلب موارد صحبت کردن خود هدف نهایی است. وقتی براي شام با دوستان بیرون می رویم، هدف اصلی جمع آوري

اطالعات مفید نیست، بلکه صرفًا قصد تعامل با افراد همراهمان را داریم و سعی داریم از مصاحبت با یکدیگر لذت ببریم. 

»)؟ چرا نویسنده  به تجربۀ صحبت کردن به زبان مادري اشاره می کند (پاراگراف «  67

) تا ثابت کنید یادگیري زبان جدید آسان نیست. 

) تا نشان دهد دانش ما در زبان بومی مان عالی است. 

) تا از نکته اصلی که در جملۀ قبل تري در همان پاراگراف حمایت کند. 

) تا بیان کند که تالش ذهنی شما براي فهمیدن صحبت دیگران با شما بیشتر از تالش ذهنی شما در زمانی است که خودتان صحبت می کنید. 
نویسنده براي تأیید این که نیاز نیست همه چیز را در یک مکالمه بفهمیم به  موقعیت هاي مشابه در زبان مادري اشاره می کند. 

» وقتی کسی فیلمی را که به یک زبان خارجی است تماشا می کند، .................. .  براساس پاراگراف «  68

) اگر از فرد انتظار می رود که بتواند جریان اصلی داستان را به طور کافی و عالی دنبال کند، از زیرنویس باید استفاده شود. 

) حتی اگر فرد هر آنچه را که شخصیت هاي فیلم می گویند متوجه نشود، می تواند داستان آن را متوجه شود و از آن لذت ببرد. 

) اگر فرد فیلم با زیرنویس می بیند، به احتمال خیلی زیاد  درصد محتواي فیلم را از دست می دهد.
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) کافی است فرد  درصد صحبت هاي شخصیت هاي فیلم را متوجه شود تا نکات کلی فیلم را بفهمد. 

« : جملۀ آخر پاراگراف «

در کدام پاراگراف نویسنده از ارائۀ مثال براي بهتر رساندن منظور خود استفاده کرده است؟ هردو پاراگراف  و    69
در پاراگراف دوم (دیدن فیلم بدون زیرنویس با همسر خود) و پاراگراف چهارم (مکالمۀ دوستان هنگام بیرون رفتن براي شام) 

» را از این اصلی سه پاراگراف اول متفاوت می کند این است که این پاراگراف بیشتر با نقش زبان در ........ مرتبط است.  آنچه که موضوع اصلی پاراگراف «  70

) فعالیت هاي مرتبط با تحقیقات (پژوهش)  ) در کنار هم آوردن افراد                      

) پیشرفت فرهنگی در جهان  ) بهبود دادن دستاوردهاي علمی              

» در حقیقت بیشتر به نقش زبان در روابط اجتماعی داللت دارد.  پاراگراف چهارم جمله «

W.H.O شکل کوتاه، مخفف سازمان بهداشت جهانی است.   71

. مخفف 

. شکل کوتاه 

. نشان دهنده  

. تمام موارد

ببخشید که دیر وقت مزاحم شدم، ماشینم از کار افتاده و فکر می کردم امکانش هست از ماشین شما استفاده کنم؟   72

. درخواست کردن 

. جستجو کردن 

. معرفی کردن 

. فکر کردن

شما نمی توانید چنین دستمزد کمی را به کسی که مهارت باالیی دارد پیشنهاد دهید. آن توهین محسوب می شود.  73

این بخش به سه کامپیوتر بیشتر نیازدارد تا به طور مؤثري کار کند.  74

به نظر می رسد توانایی ارتباطی نهنگ بسیار توسعه یافته است.  75

ترجمۀ جمله: «او بازیگري است که داراي استعداد و مهارت واقعی است و توانایی این را دارد که تأثیري واقعی و ماندگار را در باالترین حد بگذارد.»   76

) مهارت   ) کمک، یاري           ) نظر، عقیده           ) دسترسی          

الف: می بخشید! می شود کمک کنید؟   77
ب: حتمًا. چه کمکی از دستم برمی آید؟ 

) چه کمکی از دستم برمی آید؟  ) لطفًا از خودتان پذیرایی کنید.                      

) فکر خوبی است.  ) شما چه پیشنهادي می دهید؟                      

«من از این متنفر هستم که برادرم از کنترل تلویزیون براي گشتن کانال ها بدون توقف استفاده می کند.»   78

) ترجمه کردن ) گشتن، جست وجو کردن     ) توانمندسازي     ) ارزیابی کردن    

اولین فرهنگ لغت فارسی  سال پیش گردآوري شد.   79

) آسایش دادن   ) ترکیب کردن                         ) رقابت کردن                       ) گردآوري کردن (تألیف کردن)                    

با توجه به all my life بعد از جاي خالی نیاز به زمان حال کامل داریم. ضمنًا در جملۀ دوم با توجه به since در جمله، قبل از since زمان حال کامل و بعد از  80
since زمان گذشتۀ ساده به کار می بریم.  

یک پرتقال و دو تکۀ بزرگ کیک در روي میز هستند.   81

توضیح: با توجه به این که کلمۀ orange اسم مفرد است، گزینه هاي  و  حذف می شوند (زیرا some یعنی تعدادي و a lot of یعنی تعداد زیادي که بعد از آن ها اسم جمع به کار می رود). در

نقطه چین دوم نیز بعد از two باید اسم جمع به کار برود، در نتیجۀ گزینۀ  نیزحذف می شود. 

کدام جمله از لحاظ گرامري درست است؟   82
 توضیح: شکل درست گزینه هاي دیگر به صورت زیر است: 

. Nora feels very sad. She has only a few friends.

.The gray mice are eating the cheese in the box.

.These jeans are three hundred dollars.
 ترجمۀ گزینه ها: 

) او تجربۀ کمی داشت، پس ما او را استخدام نکردیم. 

) نورا بسیار ناراحت است، او فقط تعداد کمی دوست دارد. 

) آن موش طوسی دارد در جعبه پنیر می خورد. 

) این جین ها سیصد دالر است. 

ترجمه سوال: پس از تأخیري قابل توجه، دولت موافقت کرده است که توصیه هاي برخی از شهروندان را بپذیرد.   83
 ترجمه گزینه ها:
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»: تلفظ ها  گزینه «

»: اختصارها  گزینه «

»: توصیه ها، پیشنهادها  گزینه «

»: تصورها گزینه «

1

2

3

4

7

ت
عمومی دوازدهم -شبیه ساز 21 بهمن قلمچی-سخ

آتوسا آذریان


