
) بر کوچک و حقیر بودن «مرگ» نزد شهدا و جانبازان اشاره دارد. بیت دوم رباعی و بیت گزینۀ ( گزینه 4  . 1
امارت - بگزارند درست است. گزینه 2  . 2

حافظ شیخ را به طنز پاك دامن شمرده ، یعنی کسی که دامنش به می عشق آلوده نشده است. گزینه 3  . 3

ب) از بحر  از بهر (براي)   گزینه 4  . 4

و) گزارند  گذارند (اجازه دهند)
ویژگی «سهِل و ممتنع» این است که سخنی به ظاهر بسیار سهل و آسان باشد، اما چنان استادانه بیان شده باشد که نوشتن و سرودن همانند آن دشوار باشد. گزینه 2  . 5

تشخیص: غالم بودن «طوبی» و «قّد صنوبر» تشخیص هستند.   گزینه 1  . 6
مراعات نظیر: صنوبر، طوبی و قد
تناقض: زیر سایه بودن خورشید

تشبیه: چو شام
صفت هاي پیشین: «همۀ» صفت مبهم (همۀ بی رحمی) - «هر» صفت مبهم (هر روز) - «هر» صفت مبهم (هر شب)  گزینه 2  . 7

صفت هاي پسین: آشفته (درون آشفته) - ترسان (خاطر ترسان) - بی  آرام (خاطر بی آرام)  
«آن که» در اینجا حرف ربط است. 

- از نظر افتاده)  - افتاده؛  ابهام  ج: بیفتاده ( گزینه 1  . 8

پارادوکس  د: اگر نیک نامی می خواهی، نام (آبرو) را از دست بده. 

مجاز  الف: پیکان، مجازًا تیر 

تلمیح  ب: آب زندگی (اشاره دارد به آب حیات یا آب خضر، که چشمه اي است که پیشینیان گمان می کردند که در ناحیه اي از کرة زمین به نام ظلمات وجود دارد و اگر کسی آن چشمه را بیابد و
از آِب آن بنوشد، هرگز پیر نمی شود و عمر جاویدان می یابد. اسکندر به  طلِب این چشمه رفت و نیافت، لیک خضِر پیغمبر، رفت و یافت و نوشید و عمر جاویدان پیدا کرد. در ادب فارسی، عشق را به

آب حیات همانند دانسته اند چرا که عشق نیز جاودانگی می بخشد. 

- قّصه هاي ایرانی  - قّصه هاي اصیل  - نخستین بار  ترکیب هاي وصفی:  گزینه 1  . 9

- عالم افسانه ها - مادرم (مادِر من)  - زبان مادر  - زبان خاله  ترکیب هاي اضافی: 
در سایر گزینه ها به ملکوتی بودن انسان اشاره دارد.  گزینه 4  . 10

معناي کامل واژه ها: تمّکن: توانگري، ثروت / شاب: برنا و جوان / شائبه: شک و گمان / مسّرت: شادي و خوشی گزینه 2  . 11

- گوشه نشینی عاشق - عشق سبب ارزشمندي می شود.   : مفهوم گزینۀ  گزینه 1  . 12

) عشق، عاشق را رسوا می کند و این عشق آشکار می شود. ) ،( ) ،( مفهوم گزینه هاي (
نغمه مفعول است. در سایر گزینه ها واژه هاي مرهم، خموشی و خموش «مسند» هستند. گزینه 3  . 13

(اجتماعی - الغا - بیندیش - صالح) درست است. گزینه 3  . 14

در بیت گزینۀ  «تلمیح» وجود ندارد / تناقض: وجوِد حاضِر غایب  گزینه 2  . 15
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تناسب: مجاز و استعاره / تناقض: اي حقیقی ترین مجاز  گزینۀ «

»: تناسب: بیابان و استسقا / واج آرایی: تکرار صامت / س/  گزینۀ «

- ساحل (قابل قبول نیست امّا با لنگر و کشتی تناسب دارد.) - پهلو (قابل قبول است)  »: تشبیه: کشتی عشق: اضافۀ تشبیهی / ایهام تناسب: کنار  گزینۀ «
گزینه 4  . 16

درخشان صفت است.
بررسی سایر گزینه ها:

حیران: صفت ساده است.
پنهان: نقش مسند دارد.
لرزان: نقش مسند دارد.

با توجه به واژة «مهد»، «مهمل: کالم بیهوده و سست» نادرست و «محمل: کجاوه که بر شتر بندند» درست است.  گزینه 2  . 17
واژة «کیش» در بیت فقط یک معنا دارد، یعنی «تیردان»، بنابراین ایهام ندارد.   گزینه 2  . 18

- تیردان - قربانی      قربان  ایهام تناسب 
شاعر معتقد است اگر گناهی انجام داده به دلیل فراهم بودن زمینه هاي گناه است، به همین دلیل امید به کرم و بخشایش خدا دارد.  گزینه 1  . 19

در هر دو گزینه نقش «تنها» مسند است. در گزینه هاي دیگر نقش قیدي دارد.  گزینه 4  . 20
مفهوم دقیق عبارت صورت سؤال این است که  «گویا راضی کردن همه ي مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود» و این معنی، تنها با مفهوم گزینه ي چهارم ، مطابقت دارد. گزینه 4  . 21

کلمات کلیدي: «فی انتهاء ممّر مدرستنا»/ «نافذٌة ُتفتح»  گزینه 2  . 22
بررسی گزینه ها: 

 ( «فی انتهاء مَمّر مدرستنا»: در انتهاي راهروي مدرسۀ ما: ترکیب اضافی هستند که پشت سر هم باید ترجمه شوند. (رّد گزینه  هاي   و
« نافذٌه ُتفتح»: پنجره  اي است که باز می  شود؛ اوًال «تفتح» جملۀ وصفیه است و قبل از آن «که» می  آید؛ ثانیًا فعل مضارع است. (رّد سایر گزینه  ها) 
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«الُمزارعون» معرفه به ال و نقش آن فاعل است.  گزینه 3  . 23
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «الّطبیعۀ» مضاف إلیه است.  گزینۀ «

»: «الُخبز» و «الُمحیط» مضاف إلیه هستند.  گزینۀ «

»: «العاَلِم» مضاف إلیه است.   گزینۀ «
«االغراُق» خبر و معرفه به «أل» است.  گزینه 4  . 24

» (الُحْمِق) معرفه است که با بقیۀ گزینه ها که نکره هستند، متفاوت است.  فقط گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «َجنَّۀ»  گزینۀ «

»: «خیٌر»    گزینۀ «

»: «خیٌر» نکره می باشد  گزینۀ «

ترجمۀ پرسش: ترجمۀ دقیق عبارت زیر را معین کنید.  گزینه 3  . 25
لـ + مضارع را می توان به صورت مصدر هم ترجمه کرد. 

گزینۀ  از لحاظ ترجمه دقیق تر از گزینه هاي دیگر می باشد و در گزینۀ  زنده بماند غلط است، در گزینۀ  زنده بودن و قسمت دوم جمله غلط است، در گزینۀ  فعل هاي قسمت اول غلط می باشد.
«مشهد» معرفه به علم است.  گزینه 2  . 26

بررسی سایر گزینه ها: 

»: الّصحراء  گزینۀ « 

»:  للغابات  گزینۀ «

»:  العالم   گزینۀ «

) / شاَوَر: مشورت کند (رد سایر گزینه ها)، (فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.)  جمله شرطیه است، َمن: هرکه (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 27

) کلمۀ «هر» اضافی است.    فی أْمٍر: در امري (رد گزینۀ 
َقبَل أن َیْعِزَم: قبل از اینکه تصمیم بگیرد. (رد سایر گزینه ها) 

) ماضی نقلی است.  و  َفَقد ِاْنَتَفَع: سود برده است.(رد گزینه هاي 

»: حاکمی از کنار پیرمرد محترمی عبور کرد و با صدایی بلند صحبت  کرد که بشنود.   ترجمۀ گزینۀ « گزینه 1  . 28
بررسی سایر گزینه ها: 

بیعۀ (معرفه به أل)/ قدرة (معرفه به اضافه) / اهللا (معرفه به علم) »: پدیده هاي طبیعت یک حقیقت را ثابت می کنند و آن قدرت خداوند است. اسم هاي معرفه: َظواهر (معرفه به اضافه) / الطَّ گزینۀ «
(«هی» نیز از معارف است.) 

»: استادي در مورد قاره اي از قاره ها صحبت می کرد و آن آسیا بود. اسم هاي معرفه: القاّرات (معرفه به أل) / آسیا (معرفه به علم)  گزینۀ «

»: جنگل هاي زیبایی در استان ایالم هست. اسم هاي معرفه: ُمحافظۀ (معرفه به اضافه) / إیالم (معرفه به علم)  گزینۀ «

) / آن اسب ها: «األفراس» (معرفه است) (رد سایر گزینه ها) / کنار صاحبشان بودند: «کاَنت ...» جنب اسب هایی را دیدم (اسب هایی نکره است) / «رأیُت أفراسًا» (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 29

( صاحبها (صاحب مفرد است) (رد گزینه هاي  و 
رد سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 30

»: «مدت» معادلی در جملۀ عربی ندارد.  گزینۀ «

»: توقف نمی کنند  دنباله روي نمی کنند  گزینۀ «

»: آرامش  آرامشش، خدا خدایش  گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 31

»: (أن یمتلئ: پر شود) صحیح است.  گزینۀ «

»: (أوامر: دستورات) صحیح است.  گزینۀ «

»: (سیاج: پرچینی) صحیح است.(اسم نکره)  گزینۀ «

) / َیفتخُر: می بالید (رأیت ... + فعل مضارع: جملۀ وصفیه به صورت ماضی استمرار ترجمه می شود) (رد سایر گزینه ها) / مالبس: إن رأیَت َرجًال: اگر مردي را دیدي (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 32

 ( ) /  تکلَّْم حّتی أراك: سخن بگو تا تو را ببینم (بشناسم) (رد گزینه هاي  و  لباس ها (رد گزینه هاي  و 
در این گزینه  فائزاٌت خبر مفرد است که داراي صفت نمی باشد، پس می توان آن را به شکل معرفه ترجمه کرد.   گزینه 4  . 33

ترجمه عبارت: «آن دانش  آموزان در مسابقه ي والیبال برنده هستند.» 
در دیگر گزینه ها، اسم هاي نکره، به شکل نکره ترجمه می شوند؛ یعنی با "ي" نکره همراه می گردند.

«محّمٌد» اسم َعَلم مذکر عربی است که تنوین را می پذیرد و معرفه نیز می باشد.  گزینه 3  . 34
*نکته : اسم علم غیر عربی و اسم هاي َعَلم مؤنث عربی  و غیر عربی، معرفه هستند ولی تنوین را نمی پذیرند. مانند: یوسف، داوود، اسماعیل،فاطمۀ، مازندران، شیراز، ایران و... . 

) واحدة، در دیگر گزینه ها یک صفت وجود دارد:  ) العجیبۀ  در این گزینه  دو صفت دیده می شود:  گزینه 4  . 35
بررسی سایر گزینه ها:
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»: المائّیۀ   گزینۀ «

»: الخانقۀ   گزینۀ «

دین   »: الُمجَّ گزینۀ «

  ( هؤالِء الّرجاُل: این مردان (رّد گزینه هاي  و  گزینه 1  . 36
َمجلسهم: جایگاه شان، مکان خود. أبیهم: پدرشان. المعلّمین: معلّمان و إْن: هرچند. کانوا: باشند (فعل شرط است.) 

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 معرفه به ال است.  گزینه 3  . 37
بررسی سایر گزینه ها: 

»: علمًا نکره است.  گزینۀ «

»: جوزًة و شجرًة  نکره است.  گزینۀ «

»: قلمًا نکره است.  گزینۀ «

» می گوید: چیزي که در زمین کاشته می شود تا یک درخت شود: دانه، هسته که صحیح است.  گزینه ي « گزینه 1  . 38

» می گوید: جمع شدن و چرخیدن به دور چیزي دیگر: نهال. که غلط است و شکل صحیح آن التفاف: پیچیدن است.  گزینه ي «

» می گوید: کسی را که خداوند عمري طوالنی دهد: جوان. که غلط است و درست آن الُمَعمَّر: کهنسال است.  گزینه ي «

» می گوید: از داخل شدن حیوان به مزرعه جلوگیري می کند. که السیاج کلمه ي مناسب است.  گزینه ي «

) /  الجوزة: گردو (رد ) / َیستفیدوَن: استفاده می کنند. (رد گزینۀ  ) /  یأکلوَن: می خورند (رد گزینۀ  ) /  الُقري: روستاها ( جمع القرَیۀ ) (رد گزینۀ  و  گزینه 3 ِمَن الناس: از مردم (رد گزینه هاي   . 39

 ( گزینه هاي  و 

در این گزینه خبر (اإلغراُق) است که معرفه محسوب می شود.  گزینه 1  . 40
سایر گزینه ها: (جنٌّۀ / أقوي / خیٌر) خبر هستند ولی نکره می باشند.

سخن «علی با قرآن و قرآن با علی است» با حدیث ثقلین ِانّی تارُك فیکم الثقلیِن ... ارتباط معنایی دارد. گزینه 3  . 41

حدیث ثقلین  همیشگی بودن امامت؛  گزینه 1  . 42

 عبارت «واهللا یعصمک من الناس»  در ارتباط با حدیث غدیر  

 عبارت راسخان بر عقیده به امام عصر (عج)  در حدیث جابر آمده است.

ْمِر ِمْنُکْم: اي کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و صاحبان امر را که از شمایند، اطاعت ُسوَل َوُأوِلی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ آیه ي  سورة نساء: « یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ گزینه 2  . 43
کنید.»، اطاعت از خدا و رسول و اولواالمر را واجب می کند. روشن است که بعد از رحلت رسول خدا (ص)، باید به جانشینان ایشان که بر مبناي کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) حکم می کنند و رأي
می دهند، مراجعه شود؛ بنابراین، طرح و برنامه ي خداوند براي جامعه ي اسالمی، پس از رحلت رسول خدا (ص) و تداوم رسالت و اجراي احکام الهی در همه ي زمان ها، این است که پس از ایشان،

کسانی که از علم و عصمت برخوردارند، و همان امامان می باشند، این مسئولیت را بر عهده بگیرند. 

با ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص)، شرایط مناسب براي جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض هاي شخصی به جعل یا تحریف حدیث پرداختند، یا به نفع حاکمان گزینه 3  . 44
ستمگر از نقل برخی احادیث خودداري کردند. 

گزینه 3  . 45

 ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص)   دخالت دادن سلیقه هاي شخصی در احکام دینی  

 تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث   تعلیم و تفسیر قرآن و معارف اسالمی مطابق با افکار و منافع قدرتمندان  

 ارائۀ الگوهاي نامناسب   به انزوا کشیده شدن شخصیت هاي اصیل اسالمی  

جملۀ «من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم» مقدمۀ طرح حدیث «َمْن ُکنُت موالُه َفهذا َعلیٌّ َموالُه» بود تا پیام آیۀ شریفۀ تبلیغ: « یا اّیها الّرسول َبلَّغ ما اُنِزَل ِالیک ِمْن َربَِّک » ابالغ گردد. گزینه 1  . 46

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 پیامبر می داند و گزینه 2  . 47
سرنوشت کسانی که والیت حضرت علی را نپذیرفتند از دقت در عبارت «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین» مفهوم می گردد.

با توجه به آیۀ تبلیغ، کسانی که از فرمان خدا سرپیچی کنند و والیت حضرت علی (ع) را نپذیرند از هدایت بی نصیب می شوند این جملۀ پیامبر که از مردم پرسید: «من اولی الناس گزینه 3  . 48
بالمؤمنین من انفسهم» زمینه ساز اجراي حدیث غدیر شد. 

جابربن عبداللّه انصاري در کنار پیامبر بود و می گوید: «حضرت علی وارد شد و پیامبر فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و کسانی که از او پیروي می کنند گزینه 2  . 49
رستگارند و سپس صفات حضرت علی (ع) را برشمرد که آیۀ  «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات» بیانگر آن است. 

منزوي شدن شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت پیامبر (ص) مربوط به ارائۀ الگو هاي نامناسب است و در نتیجۀ این اقدام، افرادي که در اندیشه و عمل به دور از معیار هاي اسالمی گزینه 3  . 50
بودند، قرب و منزلت یافتند. 

با توجه به سخنان امام علی (ع):  گزینه 3  . 51
«شامیان بر شما پیروز خواهند شد نه از آن جهت که به راه حق نزدیکتر ند بلکه به آن جهت که در فرمانبرداري از زمامدارشان متحد ند.»

حدیث منزلت و روایت پیامبر (ص) هر دو به وزیر بودن حضرت علی (ع) براي پیامبر (ص) اشاره دارند.  گزینه 1  . 52

شکل درست جمالت غلط به صورت زیر است:  گزینه 3  . 53
الف)  تشخیص عصمت تنها توسط خداوند صورت می گیرد نه حتی پیامبر (ص) 

ج) امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر اکرم جزء دریافت و ابالغ وحی را دارد. 
ه) حضرت فاطمۀ زهرا (س) جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده، اما داراي علم و عصمت کامل است. 
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امام حسن مجتبی امام دوم و امام حسن عسکري امام یازدهم به نام مشترك حسن بن علی و امام محمد  باقر و امام جواد (ع) به نام محمد بن علی نام برده شده است. گزینه 1  . 54

در مقابل تعصبات قومی و قبیله اي ایستادن  تالش براي برقراري عدالت و برابري  گزینه 3  . 55

ثروت را مالك برتري نشمردن  مبارزه با فقر و محرومیت 

آیۀ شریفۀ : «وما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل» مبین آن است که پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص)، جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. گزینه 2  . 56
این تغییر مسیر، جامعۀ مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم (ص) را به جامعه اي راحت طلب، تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم (ص) تبدیل کرد. این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمۀ اطهار

(ع) با مشکالت زیادي رو به رو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه کنند.

امیرالمومنین علی (علیه السالم) آیندة سرپیچی از دستورات امام و اختالف و تفرقه میان مسلمانان را که موجب سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت بود، می دید و آنان را از چنین گزینه 4  . 57
روزي بیم می داد: 

«به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگري و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نماند جز آنکه حالل شمارند.... تا آنکه در حکومتشان دو دسته بگریند: دسته اي بر دین خود که آن را از دست داده اند
و دسته اي براي دنیاي خود که به آن نرسیده اند.» 

پس از رحلت رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) ، حوادثى رخ داد  که رهبرى امت را از مسیري که پیامبر اسالم (ص)  برنامه ریزى کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتیجه گزینه 3  . 58
نظام حکومت اسالمى که بر مبناى «امامت» طراحى شده بود، تحقق نیافت و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براى اجراى همه جانبۀ مسئولیت هاى خود شدند.

کشف راه درست زندگی یا چگونه زیستن، دغدغۀ دیگر انسان فکور و خردمند است. این دغدغه از آن رو دغدغه اي جدي است که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی گزینه 2  . 59
در دنیا را تجربه می کند. بنابراین در این فرصت تکرارنشدنی، باید از میان همۀ راه هایی که پیش روي اوست، راهی را براي خود انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و این ابیات هم به آن اشاره دارد. 

با توجه به حدیث ثقلین پیامبر اکرم می فرماید: من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را.  گزینه 4  . 60
آیۀ  «و لو کان من عند غیر اهللا... »  اشاره به قرآن و آیۀ «ان الذین آمنوا... خیر البریۀ» اشاره به اهل بیت (ع) دارد. 

من در اروپا زیاد سفر کرده ام، و در سال  به آفریقا رفتم.  گزینه 3  . 61
در این جمله تفاوت وجود زمان در جمله به وضوح مشخص است. جمله اول زمان ندارد پس حال کامل است. (یعنی یک تجربه در گذشته بدون مشخص کردن زمان که اثر آن به زمان حال میرسد.) 

 اما جمله دوم زمان دارد پس باید با گذشته ساده بیان شود. 

"چه مدت است که در تهران هستید؟" "به مدت یک سال".  گزینه 1  . 62
از ساختار have been to زمانی استفاده می کنیم که شخصی جایی را دیده و به مکان اول خود بازگشته، اما اگر شخصی در جایی زندگی می کند و اقامت دارد از ساختار have been in استفاده می 

کنیم. 

دماي هوا اینجا در بندرعباس به ندرت به دماي زیر یخبندان می رسد.  گزینه 3  . 63

. فقط  . به ندرت                      . زود                       . به سادگی                     

او هنگامیکه "هلن" در مقابل مادرش بد رفتار کرد، ناراحت شد.  گزینه 4  . 64

. رفتار کرد  . تصور کرد                   . تغییر کرد                 . توضیح داد                  

سیگار کشیدن و مشروب خواري زیاد در یک دوره چند ماهه یا چند ساله، به سیستم عصبی آسیب وارد می کند.  گزینه 2  . 65

. علمی  . خال                   . عصبی                   . نگران                  

ما در آخرین بازدید از شرکت، مشکالت را با جزئیات مورد بحث قرار دادیم.  گزینه 1  . 66

) شجاع            ) بسیار کوچک  ) بادقت               ) اخیر، آخرین          

پزشکان موافق اند که یک رژیم غذایی متعادل و ورزش روزانه کلیدي براي یک سبک زندگی سالم است.  گزینه 1  . 67

) موضوعی از  ) نکته اي براي           ) کلیدي از            ) کلیدي براي            
 (of و نه) .استفاده می کنیم to از حرف اضافۀ keys دقت کنید که همیشه بعد از

میلیون بشکه نفت تولید کند.   کشور ما قادر است روزانه بیشتر از  گزینه 4  . 68

) تولید کردن   ) بهبود یافتن         ) کشف کردن          ) اختراع کردن            

کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟  گزینه 4  . 69

) اغلب  ) به سختی، به ندرت      ) بسختی، به ندرت        ) به سختی،به ندرت       

تصادف ناگوار اتوبوس در تهران، باعث شده است که تعدادي از مسافران دچار جراحات جدي شوند.  گزینه 2  . 70

- درمان کردن  - حمله کردن             - دریافت کردن، دچار شدن             - صدمه زدن            

آن ها آدم  هاي بسیار عجیبی هستند. آن ها همیشه در حال کار کردن هستند. ده سال است که سفري نداشته  اند.  گزینه 2  . 71
اگر بخواهیم به کاري در گذشته اشاره کنیم که تا زمان حال کشیده شده باشد، از زمان حال کامل استفاده می  کنیم. در ضمن وجود قید for در انتهاي جمله بر حال کامل بودن جمله تأکید دارد. 

خوشبختانه، پدر از رابطه اش با مدیر استفاده کرد تا من در یک پروژة جدید در یک کمپانی بزرگ شرکت کنم.  گزینه 1  . 72

) شرکت کردن گزینۀ 

) رها کردن، ترك کردن  گزینۀ 

) حضور یافتن، شرکت کردن گزینۀ 

) خلق کردن گزینۀ 

فعل attend به حرف اضافه نیاز ندارد پس با توجه به وجود in بعد از جاي خالی گزینۀ  غلط می شود.
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ترجمۀ جمله: «پدربزرگ من در هنگام صبح به طور منظم ورزش می کند. اگر چه بیش تر از  سال سن دارد، او از سالمتی کامل برخوردار است.»  گزینه 3  . 73

) جلوگیري کردن، مانع شدن       ) لذت  بردن، برخوردار بودن           ) تقویت  کردن، بهبود بخشیدن           ) ترجیح دادن          

این فرآیند زیاد با روش شارژي که شما دستگاه قابل حمل خود را که هر روزه جابجا می کنید تفاوت نمی کند.  گزینه 3  . 74

) مقایسه کردن (اختالف ها) ) حمل کردن                                ) مقایسه کردن                              ) ساختن                          

مردم عمومًا فکر می کنند زن ها احساساتی تر از مردها هستند، اما بر اساس تجربۀ من اغلب این طور نیست.  گزینه 3  . 75

- ضروري - احساساتی         - بی خانمان         - ممنوع            

ترجمۀ جمله: بعضی از دانشمندان پیش بینی می کنند که دماي زمین حدود  سال آینده تا مقدار  درجه افزایش می یابد.  گزینه 4  . 76
معنی گزینه ها: 

) پیش بینی کردن  ) پذیرفتن            ) تصور کردن           ) لذت بردن           

ترجمۀ جمله: باشه. من باید بپذیرم که فیلم یک شاهکار بود. حق با تو بود! (تو بردي!)  گزینه 2  . 77

از تمام بیمارانی که در طی زمان جمع آوري اطالعات از داروي جدید استفاده کرده بودند، خواسته شد در آن مطالعه (تحقیق) شرکت کنند.  گزینه 3  . 78

) حضور یافتن 

) خلق کردن، ایجاد کردن 

) شرکت کردن 

) تأثیر گذاشتن 

نکته: دقت کنید که گزینۀ  نمی تواند درست باشد زیرا بعد از آن حرف اضافۀ in به کار نمی رود. 

طبق برنامه، به هر عضو یک ورزش خاص روتین داده می شود که مناسب سن و نیازهاي او است.  گزینه 1  . 79

) مناسب 

) محبوب 

) صبور 

) محتمل 

فوتبال بازي کردن در وقت آزادم و گشت وگذار در اینترنت آن چیزهایی هستند که از آن ها خیلی لذت می برم.  گزینه 4  . 80

توضیح: در زبان انگلیسی اگر دو کلمه یا عبارت با کلمۀ ربط and به هم مرتبط شوند، باید از یک جنس باشند، در این جمله Playing اسم مصدر است، پس باید یکی از گزینه هاي  یا  را انتخاب
کنیم که اسم مصدر هستند. از طرفی چون دو اسم مصدر با کلمۀ ربط and به هم مرتبط شده اند، جمع محسوب می شوند و بعد از آن ها باید از are استفاده کنیم. 
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