
تازي : اسب اصیل عربی/ کرند : اسب زرد بور  گزینه 4

) :  قندیل : چراغ – چراغدان/ تشر: خشونت، سرزنش  بررسی سایر گزینه ها:  گزینۀ (

) : حمایل : بند شمشیر و محافظ و نگهدارنده   گزینۀ (

) : ارتفاع والیت : عایدات و درآمدهاي مملکت  گزینۀ (

1

1

2

3

واژة «عقیق» نوعی سنگ قیمتی است و با «قدح و باده» تناسبی ندارد. گزینه 1 2

امالي واژة «سریر» درست است که به معنی تخت است و در کنار واژه سلطنت آمده است. تخت سلطنت گزینه 3 3

شرح    حادثه در روز اتفاق افتاده است.  گزینه 4

و در آتش دمیدند و روز از سیاهی دود مثل شب تاریک شد. 

44←

«دیدن» در معناي «پنداشتن و تصور کردن» از افعال «مسند» پذیر است. ولی در معنی اصلی خود قید می پذیرد.  گزینه 1

رخ شاه کاووس را دید: معناي اصلی/ پرشرم: قید 
سخن گفتنش با پسر نرم دید: پنداشت، تصور کرد/ نرم: مسند 

5

«یکی»نهاد است – را به معنی (براي - به )  گزینه 4
یکی به دیگري مژده داد. 

نهاد

6

گزینۀ    ترتیب اجزاي جمله به شیؤه عادي است. گزینه 3 73←

دوزخ براي من خوار گشت   متمم  گزینه 1

نه گردد مرا دل نه روشن روان   دِل من   مضاف الیه 

سر پر ز شرم و بهایی مراست   براِي من   متمم 

فرود آمد از باره بردش نماز   به او نماز برد   متمم 

8←

←←

←←

←←

بیت سؤال   توجه به زیردستان باعث خدمت آنهاست.  گزینه 1

گزینۀ    خدمتکاران خود را نیکی کن. 

گزینه هاي دیگر :  ) از به کار گرفتن لشکریان نافرمان باید دوري کرد. 

) بخشنده باش. 

) توصیه به رفتار متعادل. 

9←

1←

2

3

4

وجود اسلوب معادله در گزینه هاي  و  آن دو را رد می کند، زیرا در هیچ یک از این دو بیت، یک مصراع، مثاِل مصراع دیگر نیست (شرط اصلی اسلوب معادله برقرار نیست)  در گزینه 2

این بیت، هیچ نوع جناسی یافت نمی شود  گزینۀ نخست هم رد می شود  گزینۀ  را باید انتخاب کرد. 
معناي بیت: تو با زیبایی ات بازار همۀ زیبارویان را کساد کرده اي (تو از همۀ زیبارویان زیباتري) و اصًال این امکان را از میان برده اي که کسی از مقابل تو بگذرد و از آن پس، به خوب رویاِن دیگر

توجهی کند. 
ـ / در ابتداي بیت، واج آرایی پدید آورده است.  ـِ نغمۀ حروف (واج آرایی): تکرار صامت / س / در کل بیت و مصوت / ـ

. با توجه به معناي بیت، «خریدار» در اینجا استعارة مصرحه از عاشق است. . حسن و زیبایی، کاالیی فرض شده است که بازارش می تواند کساد شود  استعارة َمکنیه  استعاره: 
کنایه: «شکستن بازار» کنایه از کسادکردن و از رونق انداختن است. «ره نیست» نیز در معناي کنایی «امکان ندارد» به کار رفته است. 

حسن تعلیل: درمعناي ظاهري، شاعر می گوید: چون بازار سایر رقیبانت را ویران کرده اي، بقیۀ راه ها بسته شده است و هیچ کس چاره اي ندارد جز آنکه به بازار تو سر بزند و خریدار حسن و جمال

تو باشد!  براي بی همتایی یار، علّتی شاعرانه و غیرواقعی آورده است  حسن تعلیل 
تلمیح: ُخب، خریدن زیبارویان شما را به یاد کدام داستان می اندازد؟ بله، داستان حضرت یوسف در قرآن. 

1034←

←⇐2

1←2

←⇐

- ِاستاد / اُستاد  - یاد / باد                    - یاد / زاد                        گزینه 2 11134

گزینۀ  بیت اول به اطالع ضحاك از دشمنی فریدون با او و بیت دوم به شورش کاوه علیه ضحاك اشاره دارد.  گزینه 2

گزینۀ  هر دو بیت به اسارت و  شکنجه ضحاك توسط فریدون اشاره دارد. 

گزینۀ  بیت اول در مفهوم طوالنی بودن عمر ضحاك و بیت دوم هراس ضحاك از فریدون 

گزینۀ  بیت اول دعوت به آرامش کاوه و بیت دوم توصیف فریدون 

12← 1

← 2

← 3

← 4

: شجاعت: متضاد سهم (ترس) در گزینۀ  گزینه 1 132

1



: برهنه: متضاد پوشیده  در گزینۀ 

: نو: متضاد ژنده (یکی از معانی ژنده کهنه است) در گزینۀ 

3

4

بخوایید  بخایید (فشردن) گزینه 4 14
← −−

درست

ضحاك به فریب ابلیس، پدرش، مرداس را در چاه می افکند و او را به قتل می رساند تا خود بر تخت سلطنت بنشیند.  گزینه 3 15

گزینه 2

     

16
دارد حالتی

– مفعول–––
مھربانی
– نھاد–––––

را دارد رنگصبح 
– مفعول–––

استعاره: الله و باغ: استعاره از شهید و ایران / خموشند و فریاد می زنند (پارادوکس) / تناسب: الله - باغ گزینه 3 17

بیت اول: نالۀ جان سوز - گریۀ مستانه  گزینه 3
بیت دوم: زاهد غافل - کودك نادان 

بیت سوم: شمع لرزان 
بیت چهارم: چشم نابینا - اسرار پنهانی

18

معناي گبر (زره جنگ، زرتشتی)، نفیر(فریاد)، َگرزه (نوع مار خطرناك) و برافراختن (بلند کردن) اشتباه آمده است.  گزینه 4

(آویختن = برآویختن: گالویز شدن است. // آهیختن = برآهیختن: بیرون کشیدن و باالي سر گرفتن سالح)
19

مفهوم محوري تست: چیرگی نابخردان.  گزینه 1

اما در بیت اول، شاعر می گوید که من مورد خشم و اهانت مردم نادان واقع می شوم. زیرا مانند آنها نادان نیستم و این نشانۀ جنگ و دشمنی افراد نادان با افراد داناست؛ نه لزومًا چیرگی و تسلّط
نابخردان. 

معناي بیت چهارم: انسان هاي پست و ناالیق صدرنشین و صاحب قدرهستند و براي انسا ن هاي دانشمند و شایسته - به خاطر رسم و راهی غلط - امکان ورود به دایرة قدرت وجود ندارد. 

20

در این سؤال «مستثنی منه» حذف شده است که در اصل خبر بوده است به همین دلیل اعراب مستثنی که پس از الّا آمده است باید مرفوع باشد و مبتداي آن «جزاُء» است.  گزینه 3 21

: ترجمۀ مناسبی براي عبارت است و بقیۀ ترجمه ها مطابقت کامل ندارند.  گزینۀ  گزینه 4 224

ترجمۀ گزینۀ درست: سکوت طال و سخن نقره است.  گزینه 1
بررسی سایر گزینه ها: 

»: عقاد زیبایی را جز در آزادي نمی دید و در زندگی اش با وجود شرایط سختش فقط فعالیت می بینیم.  گزینۀ «

»: زندگی دنیوي چیزي جز بازي و سرگرمی نیست.   گزنۀ «

»: هر چیزي ارزان می شود اگر زیاد شود مگر ادب پس آن هرگاه زیاد شد گران می شود. گزینۀ «

23

2

3

4

زیرا در این گزینه «اسلوب حصر» است.  گزینه 1
گزینه هاي دیگر اسلوب استثناء هستند و داراي «مستثنی منه» می باشند.

24

» مستثنی منه  (اْلُکُتَب)  حذف نشده است، پس در جملۀ اسلوب استثناء دارد.  در گزینۀ « گزینه 4

ترجمۀ عبارت: فروشندة کتاب جز کتاب تاریخ، کتاب هایی را که خریده بودم نفرستاد. 
در گزینه هاي دیگر مستثنی منه حذف شده است و در عبارت ها اسلوب حصر مشاهده می شود. 

»: براي کسی جز نیکی ها را نخواه.  گزینۀ «

»: جز برخی از دوستان کسی پیش ما نیامد.  گزینۀ «

»: طعم تلخ زندگی را نچشیده است مگر کسی که تمام عمر در فقر زندگی کرده است.  گزینۀ «

254

1

2

3

در سؤال از ما خواسته شده که خطا در استثناء را بیابیم.  گزینه 3

زمانی خطا رخ می دهد که تطابق بین مستثنی و مستثنی منه وجود نداشته باشد و معموًال مستثنی منه از مستثنی بزرگ تر است. و هم چنین اگر مستثنی و مستثنی منه هر دو (مثنّی) باشند، جمله بی معنی
است. اگر بعد از (ِالّا) فعل بیاید غلط است چون (مستثنی) حتمًا اسم است. در این عبارت مستثنی  و مستثنی منه هر دو مثنی هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ُزمالء (جمع) / طالبًا (مفرد مذکر)  تطابق وجود دارد.  گزینۀ «

»: َزمیالت (جمع مؤنث) / طالبتیِن (مثنی مؤنث)  تطابق وجود دارد.  گزینۀ «

»: َزمیلتان (مثنی مؤنث) / طالبًۀ (مفرد مؤنث)  تطابق وجود دارد.  گزینۀ «

26

1←

2←

4←

در این گزینه بعد از فعل «ال ییأُس» فاعل نیامده است بنابراین اسم بعد از «إّال» یعنی «القوُم"» فاعل می باشد که محصور شده است.  گزینه 1
بررسی سایر گزینه ها:

27

2
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»: اسلوب استثناء آمده است. الجمال: مستثنی منه و مفعول به است.  گزینۀ «

»: اسلوب حصر آمده است ولی خبر لیس (وسیلًۀ) محصور شده است.   گزینۀ «

»: اسلوب حصر آمده است و مفعول به (الماَل) محصور شده است.  گزینۀ «

2

3

4

ین» که مستثنی می باشد بخشی از «الّناس» محسوب می شود؛ بنابراین «الناس» مستثنی منه می باشد.  در این گزینه «الُمجدَّ گزینه 1
ترجمۀ گزینه: از میان مردم، جز تالشگران، از دانش هاي جدید سود نمی برند. 

در سایر گزینه ها مستثنی منه ذکر نشده است یعنی اسلوب حصر و اختصاص آمده است. 

28

سؤال شده است در کدام گزینه ارکان اصلی جمله قبل از «إّال» حذف نشده است. ال یعتبر: فعل و الزم است و نیازي به مفعوٌل به ندارد. / أحٌد: فاعل و الزم است و نیازي به مفعوٌل به گزینه 3
ندارد.  بنابراین عبارت قبل از إّال کامل محسوب می شود یعنی اسلوب استثناء به کار رفته است.  

ترجمه: کسی از تجربه هاي تالشگران عبرت نمی گیرد مگر عاقالن. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در عبارت قبل از إّال، فاعل نیامده است. (در این دنیا فقط تالشگران موفق می شوند.)  گزینۀ «

»: درعبارت قبل از إّال، مفعولٌ به نیامده است. (مردم در طبیعت فقط پدیدة رنگین کمان را دیدند.)  گزینۀ «

»: در عبارت قبل از إّال، اسم کاَن نیامده است. (آن روز در کتابخانۀ مدرسه جز دانش آموزي پرتالش نبود.)  گزینۀ «
بنابراین در این سه گزینه اسلوب حصر به کار رفته است. 

29

1

2

4

هرگاه جملۀ قبل از «ِاّال» منفی و مستثنی  منه آن محذوف باشد حصر و اختصاص به کار می رود. در این گزینه «العدُل» به منظور اختصاص به کار رفته است و جمله به صورت «فقط «عدل» گزینه 2

رعیت را اصالح می کند» ترجمه می شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کشاورزان در این روستا به جّدیت کار می کنند به جز دو نفر از ایشان (إثنیِن مستثنی است و مستثنی منه الُمزارعوَن است)  گزینۀ «

»:برادر بزرگم همۀ مسابقات را در ورزشگاه مشاهده کرد به جز یکی از آنها را (واحدًة مستثنی است و جمیَع المسابقات مستثنی منه است)  گزینۀ «

دق مستثنی و کالمًا مستثنی منه است)  »: مؤمن سخنی به جز راست نمی گوید. (الصَّ گزینۀ «

30

1

3

4

در گزینۀ  «یطالع...»  جملۀ وصفیه ، در گزینۀ  «المریض» و در گزینۀ  «السریعۀ» صفت می باشند. گزینه 4 31123

بررسی  سایر گزینه ها: گزینه 1

: (الجمیلۀ) صفت مفرد گزینۀ 

: (لم نلتفت) جملۀ وصفیه براي (صورة) می باشد. گزینۀ 

: (لم یستطع) جملۀ وصفیه براي (مسألۀ) است. گزینۀ 

32

2

3

4

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 4

) جمله «َیلَعُب وحدُه» وصفیه است. ولی جمله  ) جملۀ  «َقد رأیُتُه فی المسِجِد» وصفیه است.      ) «تلمیذان» نکره است زیرا به صورت مثنی آمد. و جمله َیشترکان فی مباراة ُکَرُة الَقَدِم» وصفیه است.   
ُعنا على أداء الواجباِت المنزلیِّۀ.» در گزینۀ چهار خبر است.  «ُیَشجِّ

33

123

(عالٌم: مبتدا + ینتفُع: صفت (جملۀ وصفیه) + ِبعلم: جارومجرور + ه: مضاف الیه + خیٌر: خبر مفرد + ...)  گزینه 1

: فاعل، اسم ظاهر + شیء: مضاف الیه: حّتی الحوت: جارومجرور + ...)  ): (کاِتُم: مبتدا + العلم: مضاف الیه + یلُعن: خبر (جمله فعلیه) + ه: مفعول به + کلُّ بررسی گزینۀ (

): (َمن: مبتدا، از ادوات شرط + أخلَص: فعل شرط، خبر (جملۀ فعلیه) + ظهرت: جواب شرط، خبر دوم)  بررسی گزینۀ (

): (اُهللا: مبتدا + ال یغُفر: خبر (جملۀ فعلیه) + الشرَك: مفعول به + ه: اسم اّن + ظلٌم: خبر اّن + عظیٌم: صفت ...)  بررسی گزینۀ (
نکته: 

حروف مشبهۀ بالفعل (إّن - أّن - لعلَّ ...) اسم خود را منصوب و خبر را مرفوع نگه می دارند. 

34
2

3

4

دلیلی بر آینده ترجمه شدن هیچ فعلی وجود ندارد!(آِتنا: به ما بده / ِقنا: ما را دور نگه دار)  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

»: جواب شرط (الینجْح) می تواند آینده هم ترجمه شود.   گزینۀ «

»: (ظهرْت: جواب شرط و می تواند به صورت آینده ترجمه شود.«ظاهر خواهد شد»)  گزینۀ «

»: (لن + تنالوا : آینده منفی، دست نخواهید یافت.)  گزینۀ «

35

1

2

3

ترجمۀ گزینۀ درست: پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم دستور داده است؛ همانطور که به انجام وظایف دینی، دستور داده است.  گزینه 3
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: انسان راستگو با راستگویی اش به آن چیزهایی می رسد که دروغگو با حیله گري اش نمی رسد.  گزینۀ «

»: خواب برادر مرگ است.  گزینۀ «

»: از هر آنچه شنیده اي، با مردم سخن مگو.  گزینۀ «

36
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ترجمۀ جمله (بر همۀ مردم واجب است که از آنچه نزدشان است براي فقرا قطعًا انفاق کنند)  گزینه 1

» مناسب است.  با توجه به ترجمۀ جمله فقط فعل گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أنِفقوا: فعل امر: انفاق کنید)   گزینۀ «

» (ُتنِفقوَن: فعل مضارع مخاطب: انفاق می کنید)  گزینۀ «

»: (أنَفقوا: فعل ماضی: انفاق کردند)  گزینۀ «

37

1

2

3

4

کاَن ... َیأکلوَن: می خوردند (ماضی استمراري)  گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها: 

»: لفظ «ماست» در عبارت عربی معادل ندارد.  گزینۀ «

»: «یاد بدهد» صحیح است زیرا فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  گزینۀ «

»: «آزارش می داد» صحیح است زیرا ترکیب «کان + فعل مضارع» به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود. گزینۀ «

38

1

2

4

(تهربی) فعل صیغه مفرد مؤنث مخاطب است و نمی تواند بعد از (من: هر کس) بیاید.   گزینه 1
سایر گزینه ها: فعل هاي غائب به کار رفته است و صحیح است. 

39

) / «چگونه»: کیَف / «برایشان امکان دارد»: ُیمکن لهم، ُیمکنهم (رد ثت / «تا بدانند»: لیعلموا، حّتی یعلموا (رد گزینه هاي  و  «دوستانم»: أصدقانی ، زمالئی / «سخن گفتم»: تکلَّمُت، تحدُّ گزینه 3

) / «که موفق شوند»: أن َینجحوا (رد سایر گزینه ها)  ) / «برنامه هایشان»: برامجهم (رد گزینه هاي  و  گزینه هاي  و 

4024

2414

دقت کنید که قسمت هاي اول گزینۀ  و  آیه نیستند. / توبه به معناي قیام علیه موانع درونی یا همان نفس اماره است.  گزینه 4 4113

این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز  رایج بود و آنان که قماربازان ماهري بودند، بسیار  سود می کردند و آنان که شراب می فروختند، منفعت خوبی به چنگ می آوردند و گزینه 4

اقتصادشان رونق داشت. وقتی تازه مسلمانان شنیدند که پیامبر ابن دو عمل را حرام کرده نزد پبامبر آمدند و دراین باره از ایشان سؤال کردند.
42

این حیله شیطان (تسویف) بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود. به او می گوید که تو هنوز جوانی و فرصت توبه داري، باالخره در آینده می توانی توبه کنی. امّا این یک دام گزینه 3

است و سبب عادت جوان به گناه می شود؛ به طوري که ممکن است ترك گناه برایش سخت گردد. 
43

ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُکْم : ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ رایج شدن ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع (زنا)، نوعی بازگشت به جاهلیت است قرآن کریم در آیۀ « َوَما ُمَحمَّ گزینه 4

و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگري بودند، پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته (و آیین پیشین خود) باز نمی گردید،» به خطر بازگشت به جاهلیت هشدار
می دهد.

44

نتیجۀ اعتماد به غیر خدا یا عمل بر اساس خواسته هاي دل و... در آیۀ شریفۀ «َافمن اّسس بنیانه ... علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم واهللا ال یهدي القوم الظالمین»  بیان شده است و تعبیر گزینه 4

قرآنی «اثم کبیر: گناه کبیره» براي قمار و شراب در آیۀ  سورة بقره به کار رفته است.

45

219

دربارة توبۀ اجتماعی همۀ موارد صحیح است، فقط در مورد (ج) رباخواري و رشوه گرفتن و ظلم کردن و ظلم پذیري از گناهان اجتماعی است ولی «ترك نماز» گناه فردي است. گزینه 3 46

همۀ موارد دربارة توبه صحیح است. گزینه 4 47

مهم ترین راه اصالح جامعه انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شود، گناهان اجتماعی، قوي تر و محکم تر شده و در تمام سطوح گزینه 2
جامعه نفوذ می کند. از طرفی گناهان و انحرافات اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح شود تا گسترش نیابد و ماندگار نشود.

48

تسویف از ریشه سوف و به معناي امروز و فردا کردن و به تاخیر انداختن توبه است. این حیله بیشتر براي گمراه کردن جوانان بکار می رود. گزینه 3 49

توبه در اصطالح دینی به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست. (توبۀ عبد یا انسان) که این مفهوم در عبادت (التائب من الذنب کمن ال ذنب له) گزینه 3
آمده است. با بازگشت بندة گناهکار خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید. (توبه و بازگشت خداوند یا معبود)

50

بر عهده گرفتن زعامت فکري و فرهنگی جامعه توسط شخصیت هایی همچون کعب االحبار > تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث  گزینه 3

برجسته شدن افرادي به دور از معیار هاي اسالمی در جامعه بودند > ارائه الگو هاي نامناسب 
51

آیۀ شریفۀ «و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الّرسل ...» به این نکته اشاره می کند که مسلمانان نباید از مسیري که پیامبر (ص) برایشان ترسیم کرده منحرف شوند و به آداب و گزینه 4

رسوم جاهلی پیشین بازگردند و در واقع با عبارت «انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئا» به بازگشت کنندگان به جاهلیت انذار می دهد و با بیان «سیجزي اهللا الشاکرین» به
ثابت قدمان در راه رسول خدا بشارت جزاي اخروي می دهد.

52

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) موجب شد تا حافظه سپاري رواج یابد. نگهداري این شیوه نتایج نامطلوبی داشت از جمله بسیاري از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت گزینه 3
بی بهره ماندند و به ناچار سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند. 

53

اِلُحوَن  ْرَض َیِرُثها ِعباِدَي الصَّ ْکِر (تورات) َأنَّ اْألَ بُوِر ِمْن َبْعِد الذِّ گزینه 2 َو َلَقْد َکَتْبنا ِفی الزَّ 54
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با توجه به آیۀ شریفۀ: ذلک باّن اهللا لم یک مغیرا نعمۀ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان اهللا سمیع علیم: خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است، تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها، گزینه 1

خود وضع خود را تغییر دهند. همانا خداوند شنوا و داناست»، تغییر نعمت هاي الهی وابسته به خود انسان هاست و به دلیل غایب بودن حضرت مهدي ( عجل اهللا تعالی فرجه الشریف )، بهره مندي از
ایشان در عصر غییبت کاهش می یابد. از این رو آن حضرت خود را به خورشید پشت ابر تشبیه کرده اند.

55

مطابق آیۀ شریفۀ: « ذلک بان اهللا لم یک مغیرا نعمه انعمها »، تغییر نعمت بازتاب قدرنشناسی از نعمت و نافرمانی است، نه پیش بینی نافرمانی. گزینه 4 56

امامان مطابق با مرجعیت دینی سخنان پیامبر را به فرزندان خود آموزش می دادند و از آنان می خواستند به امامان بعد خود منتقل کنند؛ همچنین مطابق وظیفۀ والیت ظاهري، روش گزینه 4

زندگی امامان به نسل هاي آینده معرفی می شد.
57

قرآن کریم می فرماید :«وعداهللا الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی  االرض کما استخلف الذین من قبلهم ...: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام گزینه 4

داده اند، وعده داده است که حتمًا آنان را جانشین در زمین قرار دهد، همان طور که قبل از آنان کسانی را جانشین قرار داد.» 
بر اساس آیۀ شریفۀ : «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادي الصالحون: به راستی در زبور، پس از ذکر (تورات) نوشته ایم که زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند» موضوع

موعود و منجی در ادیان مطرح می گردد که پیامبران الهی، براي تحقق این وعدة الهی یعنی پیروزي حق بر باطل در آیندة تاریخ از یک طرح الهی سخن گفته اند. 

58

تالش ائمه علیهم السالم در راستاي مرجعیت دینی سبب شد که حقیقت اسالم براي جویندگان حقیقت پوشیده نماند و کسانی که طالب حقیقت هستند، بتوانند در میان انبوه تحریفات به گزینه 2
تعلیمات اصیل اسالم دست یابند و راه حق را از باطل تشخیص دهند.

59

مشکل «ممنوعیت نوشتن احادیث» در زمان ائمه رخ داد ولی سال ها بعد، این ممنوعیت برداشته شد (درستی الف)، امامان با وجود تمام مشکالت موجود در جامعه، قدرت الزم براي گزینه 3

ایفاي برخی از نقش هاي خود را داشتند (نه اینکه هیچ قدرتی نداشته باشند) (نادرستی ب) و انزواي شخصیت هاي باتقوا، تابع تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت می باشد (نادرستی ج). 
60

مادر از معلم درخواست کرد وي را از روند پیشرفت فرزند خود در مدرسه مطلع سازد.  گزینه 1

» صحیح است.  باتوجه به معناي جمله تنها گزینۀ «
ترجمۀ گزینه ها: 

) مطلع از 

) عالقه مند به

) محتاط دربارة 

) صمیمی با 

61

1

1

2

3

4

اگر ما همچنان به کاهش منابع طبیعی زمین ادامه دهیم. آسیب جدي به محیط زیست وارد می کنیم.  گزینه 4

- مسئولیت  - مقدار           - مکان          
62

123

وقتی ما به سینما رفتیم، فیلم شروع شده بود. گزینه 1 63

ریشه (بافت) فرهنگی نیز می تواند بر امید به زندگی زنان و مردان تأثیر بگذارد (امید به زندگی، طول عمر مورد  انتظار یک فرد محسوب می شود). به عنوان مثال، به طور معمول بانوان کمتر از آقایان
سیگار می کشند، که ثابت شده  است باعث بسیاري از معضالت سالمت و کوتاهی عمر می شود. عامل دیگري که بر زندگی زنان تاثیر دارد، کمبود استرس است. استرس به کوتاه کنندة مدت زمان
زندگی معروف است. تا همین اواخر، زنانی که شاغل بودند (کار می کردند)، معموًال داراي مسئولیت کمتر و موقعیت شغلی با استرس کمتري بودند. خانه داري در منزل، منجر می شود زنان در
شرایط فیزیکی بهتري نسبت به مردان قرار بگیرند. این شرایط فیزیکی بهتر یک عامل دیگر براي زندگی طوالنی تر زنان است. این عوامل فرهنگی نقش مهمی براي زنانی بازي می کند که اکنون در
حال پیر شدن هستند. اما عادت هاي اجتماعی زنان در حال تغییر است. زنان جوان نسبت به بانوانی که قبًال سیگار می کشیدند، سیگار بیشتري مصرف می کنند. هم اکنون زنان بیشتري در حال
کار کردن هستند و عهده دار موقعیت هاي معتبري هستند. این تغییرات ممکن است به این معنا باشد که بافت فرهنگی دیگر به زنان کمک چندانی نخواهد کرد تا سالم تر زندگی کنند. با این وجود،

زنان به دلیل برخی عوامل مشخص دیگر، به زندگی طوالنی تر نسبت به مردان ادامه خواهد داد. 

ترجمۀ جمله:  گزینه 3
به احتمال زیاد متن با بحث در مورد .................. ادامه می یابد. 

"عوامل دیگري به غیر از عوامل فرهنگی مرتبط با طوالنی تر بودن طول  عمر زنان نسبت به مردان" 

64

ترجمۀ جمله:  گزینه 4
از متن اینگونه برداشت می شود که نویسنده سیگار کشیدن را .................. در نظر گرفته است.  

"عادت مربوط به فرهنگ"

65

ترجمۀ جمله:  گزینه 1
از متن این گونه برداشت می شود که مردان می توانند شرایط فیزیکی را بهبود  دهند از طریق ..................  

"انجام کارهاي خانه"

66

ترجمۀ جمله:  گزینه 2

مطابق با متن، کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟ 
"تفاوت در امید به زندگی بین زنان و مردان احتماًال در حال کمتر شدن است"

67
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او یکبار در سال  در برلین بوده است قبل از اینکه در  به آنجا نقل مکان کند.  گزینه 1

توضیح: براي اشاره به عملی که در گذشته قبل از عمل دیگري انجام شده باشد (بودن در برلین) از فعل ماضی بعید استفاده می شود. 
 .(had + P.P) یادآوري: طرز ساخت فعل بعید

6820132018

Changing waste to ساخته میشود. از طرفی با توجه به مفهوم جمله، عبارت be+ pp با (modals) با توجه به مفهوم جمله باید از ساختار مجهول استفاده کنیم و مجهول افعال ناقص گزینه 1

energy درست است، یعنی تبدیل زباله به انرژي. 
ترجمه: تبدیل زباله به انرژي را می توان به عنوان یکی از مفیدترین راهها براي ذخیرة منابع زمین درنظر گرفت. 

69

این گونه متوجه شده اند که به جاي انجام یک کار به دفعات، بهتر است که این عمل را به طور مداوم تغییر دهید.  گزینه 3

) به دلیل   ) به جاي                               ) با استفاده                        ) درخصوص                   

70

1234

اگر پدرم در روستا مزرعه اي می داشت، تعدادي حیوان می توانستند در آن  جا پرورش داده شوند.  گزینه 2
این جمله یک جملۀ شرطی نوع دوم است زیرا جملۀ شرط به زمان گذشتۀ ساده (had) بیان شده است، در نتیجه باید در جملۀ نتیجۀ شرط از would/could/might استفاده کنیم یعنی یکی از

گزینه هاي  یا  می توانند پاسخ درست باشند. در ضمن دقت کنید که جملۀ نتیجۀ شرط مجهول است زیرا حیوان «پرورش داده می شود» و «پرورش نمی دهد» پس ساختار فعل آن باید شامل شکلی

از to be به همراه قسمت سوم فعل باشد یعنی گزینۀ  درست است.

71

23

2

من این کتاب را وقتی به کالس آمدم پیدا کردم. باید توسط یکی از دانش آموزان کالس قبلی جا گذاشته شده باشد.  گزینه 3

این جمله مجهول است چون فاعل جمله مشخص نیست، پس ساختار فعل آن باید شامل شکلی از to be به همراه قسمت سوم فعل باشد یعنی یکی از گزینه هاي  یا  می توانند درست باشند. حال

آن که یکی از کاربردهاي must نتیجه گیري و استنتاج است و پاسخ درست گزینۀ  است. (بر اساس این که قبًال کالسی در این اتاق تشکیل شده نتیجه می گیریم که البُد کتاب از آن کالس روي میز
به جا مانده است.)

72

34

3

گزینه 3 آنا مانند بسیاري از دختران دیگر همیشه به دنبال راهنمایی از مادرش بود،زیرا می  دانست دو فکر بهتر از یک فکر است. 

)کبوتر با کبوتر، باز با باز/ کند هم  جنس با هم  جنس پرواز ) دو فکر بهتر از یک فکر است.  ) آشپز که دوتا شد، آش یا شور می  شود یا بی  نمک.  ) کار نیکو کردن از پر کردن است. 

73

1234

لطف می کنید در را نبندید؟ اینجا گرم است.   گزینه 3
بعد از فعل mind فعل به شکل اسم مصدر یا ing دار به کار می رود. یادمان باشد اگر بخواهیم فعل دوم را منفی کنیم، باید یک not قبل از فعل دوم بیاوریم. 

74

نزدیک به  درصد از آمریکایی ها فکر می کنند که تلویزیون براي جامعه و مخصوصا بچه ها مضر است.  گزینه 3

. دردناك  . مضر                      . قدرتمند                      . ماهر                     

7580

1234

گزارش آن تحقیق هیجان انگیز روي تعدادي از داروهاي ضد سرطان در مجله معروف پزشکی، منتشر شد.  گزینه 4

. پزشکی  . سنتی                   . تاریخی                   . فرهنگی                  

76

1234

کلمه ناهماهنگ را انتخاب کنید.  گزینه 3

. مهمتر از همه  . عموما                   . مخصوصا                   . بخصوص                  
77

1234

با وجود این حقیقت که مشکالت بزرگ زیادي پیش روي ماست، مطمئنم که می توانیم در بوجود آوردن شغل هاي بیشتر موفق باشیم.  گزینه 3

) نزدیک  ) پیش رو            ) دور، اطراف           ) کنار         

78

1234

با توجه به کلمۀ since به معنی «از زماِن» متوجه می شویم که باید از حال کامل استفاده کنیم.  گزینه 2
معنی جمله: پاسخ به این سؤال که انسان را از زمان هاي باستانی عالقمند کرده است هنوز نامشخص مانده است. 

79

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

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

8060

1234

مأموریت آن ها رفتن به جنگل هاي بارانی براي مطالعۀ استفاده دارویی ممکن در مورد گیاهان آن جا است.  گزینه 4

- مأموریت - وزن             - خنده           - احساس          

81

1234

در اینجا فاعل جمله یک عبارت مفرد است، پس باید از فعل مفرد بعد از آن استفاده کنیم و همینطور یکی از کاربردهاي فعل ing تکمیل کردن مفهوم جمله است.   گزینه 4 82

رسانه ها به ویژه تلویزیون در تأثیر روي سبک زندگی افراد نقش مهمی را ایفا می کنند.  گزینه 2

) پخش کردن (خبر) 

) تأثیر گذاشتن 

) مبادله کردن 

) ناپدید شدن 

83
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