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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

فارسی

معنای "حریف" در کدام گزینه متفاوت است؟1

رنجـــورم و در دل از تو دارم صد غم            بی لعل لبـــت حریف دردم همه دم (1

ـا و غــــزل خوان و حریـف            شوخ و شنگول و سبک روح و ظریف باده پیمــ (2

مویی که فلک حریف نازش نشده است            این نشانه هنوز دلنوازش نشده است (3

ـاه روم و ری با حریـــف سفلـه نتــــوان خورد می            گـر چــه باشد پادشـــ (4

ترتیِب توالی ابیات، به لحاظ داشتِن آرایه های: "استعاره، کنایه، حس آمیزی، جناس و تناقض"، کدام است؟2

الف- ز کویش نسیم صبا بوی برد                    به بویش دلم پی بدان کوی برد

ب- غریب نیست ز من گر غریب شهر خودم                 که کرد عشق تو بیگانه آشنایان را

ج- با باد بوده همره بوی تو در سحرگه              گل ها شنیده بویت خود را به باد داده

د- تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد               هرکه خاک در میخانه به رخساره نُرفت

هـ- خواهی نکند خطش از دایره بیرونت                       هر حکم که فرماید سر بر خط فرمان باش

د، الف، هـ، ج، ب (2 الف، هـ، ج، ب، د (1

هـ، ج، ب، الف، د (4 د، هـ، ج، الف، ب (3

در كدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟3

سمت نغز عهد بدان پیوست و دشمنایگی در موضع دوستی و وحشت به جای الفت قرار گرفت. (1

اهل مروت فرض متوجه و فرض متعین شناسد، چه هركه حجت مرده پوشیده گرداند، روز قیامت حجت خویش فراموش (2

كند.

چندین بشیر و نذیر بر در تو آمدند، تو بدان پند نپذیرفتی و چندین حكم محكم و قضای مبرم به سر تو رسید، اعتبار نگرفتی. (3

آن كه به خمول راضی گردد اگرچه چون برگ سرو دیر پاید به نزدیک تر اهل فضل و مروت وزنی نیارد. (4

بیت "چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است            روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم" با همۀ ابیات به استثنای4

............ تناسب معنایی دارد.

دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سوبه سو            نعره زنان کان اصل کو؟ جامه دران اندر وفا (1

من طایر آزاده ام در دام خاک افتاده ام            باید که بر بام فلک زین خاکدان پّریدنم (2

تو مرغ چارپری تا بر آسمان پّری            تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا؟ (3

خشم یاران فرع باشد اصلشان عشق نوست            از برای خشم فرعی، اصل را رانی چرا؟ (4

www.alirezaafshar.org۱۴۰۲ پیش ازمون عمومی یازدهم کلیه رشته هاکنکور ۱۴۰۱ و

مرکز مشاوره علیرضا افشار
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2لرنیتو 1400 /17

در کدام گزینه ابیات دارای غلط امالیی به درستی ذکر شده است؟5

الف) کیست که هر ساعت پنجاه بار           بستۀ آن طّرۀ چون شست، نیست

ب) از شیوۀ غریب نوازی مدار دست           جان قریب تا دو سه روزی اسیر توست

ج) چون حالل دولت این ظالمان شد بدر تام           هر شبی نقصان پذیرد ماه روزافزون عدل

د) خود هنوزت پستۀ خندان عقیقین نقطه ای است           باش تا ِگردش قضا، پرگار مینایی کشد

ه) ملک یا چشمۀ نوری، پری یا لعبت حوری           که بر گلبن، گل صوری چنین زیبا نمی باشد

الف - د - ه (2 ب - ج - ه (1

ب - د - ج (4 الف - ب - ج (3

تعداد وابسته های پیشین و پسین عبارت زیر به ترتیب کدام است؟6

"آثار او با مطالعات ساختارشناسی در ادبیات پیوند داشت. طرح مسئلۀ تمایزها در بررسی و مطالعۀ زبان و در صدر همۀ آن ها، تمایز

گفتار و زبان، تمایز دال و مدلول و بررسی محور جانشینی و همنشینی از مهم ترین سرفصل های نظریات اوست."

16 - 1 (2 14 - 1 (1

16 - 2 (4 14 - 2 (3

تمام معانی مقابل کدام واژه ها، درست است؟7

الف) مقرون: پیوسته، قرینه

کیدشده، استوار ب) مؤّکد: تأ

ج) مّتفق: موافق، همگرا

د) تمّکن: توانگر، ثروت

هـ) محجوب: پنهان، مستور

ب، د (2 الف، هـ (1

ج، ب (4 ب، هـ (3

در کدام گزینه آرایۀ تضمین به کار نرفته است؟8

ـار ـا عـــذاب النــ ـا ربـنـــ ـار            و قنــ ـار از قــریــــن بــــد زینـهـــ زینهـــ (1

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت            متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را (2

ـاء عنـدی الطالق ـا منـه انــــدر فــــراق            ابغـــض االشیــ ـا تــــوانی پــ تــ (3

به شهر عشـــق منـم شهریار و چون حافظ            منم که دیده نیالوده ام به بد دیـدن (4

کدام گزینه با بیت "به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم             بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا" قرابت9

مفهومی دارد؟

جای حرف از لب عرق از جبهه می ریزم به خاک            شرمساری فارغ از عذر گناهم کرده است (1

گر نمی پویم ره دیدار عذرم ظاهر است            بس که در زنجیر غم ماندم ز پا افتاده ام (2

گو تشنگان بادیه را جان به لب رسید            تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری (3

مرا مگوی که خاموش باش و دم درکش            که در چمن نتوان گفت مرغ را که خموش (4

www.alirezaafshar.org
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از میان ترکیب های زیر چند تركیب "وصفی" است؟10

"حور مه پیكر - یوسف گم گشته - دریای بی پایاب - رؤیای خفتگان - لباس قدیمی - چراغ مجلس - گدای مسكین - راز عاشق - ماه

نیمروزی"

هفت (2 چهار (1

شش (4 پنج (3

مفهوم کدام بیت، در مقابل آن "غلط" آمده است؟11

مجنون نتوان بود به ژولیدگی موی            مستی به پریشانی دستار نباشد (اهمیت توجه به حقیقت و باطن عرفان) (1

به زور بردباری ها به خود هموار می سازم            درشتی می کند چون آسیا هرکس که در کارم (مدارا و سازش) (2

گر به خاکم بگذری ای نوبهار زندگی           استخوانم همچو شاخ گل سراپا بشکفد (دوام و پایداری عشق) (3

از اثر دور نکونامان نمی گردد تمام            در جهان از فیض جام آوازۀ جمشید ماند (ناپایداری دنیا) (4

تعداد نقش های تبعی در کدام بیت متفاوت است؟12

سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم            دست از سر آبی که جهان جمله سراب است (1

خونم بریز و بر سر خاکم گذار کن            کاین رنج و سختی ام همه پیش اندکی شود (2

موج از شکست روی نمی تابد از محیط            اخالص ما به جور و جفا کم نمی شود (3

تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی            به افسون کدامین شعر در دام من افتادی (4

بیت زیر با کدام بیت غرابت مفهومی دارد؟13

ـاشد          پـــس من چگــونه گویــم کایـن درد را دوا کن" ـان را دوا نبــ "دردی اســـت غیــر مـــردن کـ

چارۀ درد "هاللی" است بالی غم عشق            عشق را درد مگویی که بالیی بودست    (1

2) اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند         درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

به درد عشق بساز و خوش کن حافظ             رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول (3

خدای پهلوی هر درد دوایی بنهاد                چو درد عشق قدیمست ماند بی ز دوا (4

مترادف واژه های "نقض، هیبت، شاب، غمگسار، نقل" به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟14

ـازه و برنا الف) هر طبع كه پژمرده و پیر است ز هجرش            از دوستـــی خواجـــه شـــود ت

ـانــه می گفــت و بـــس ـاویـــز افس ـاغ و قفـــس            شبـ ـان بــ ب) بخــفتــنـــد مرغــ

ج) در گذر از پیكر خاكی كه كشتی در محیط            تا نیارد رو به ساحل از شكستن ایمن است

د) غیرتــم كشــت كه محبوب جهانی لیكـن            روز و شب عربده با خلــق خـدا نتوان كرد

ه) آسمان گو مفروش این عظمت كاندر عشق            خرمن مه به جوی، خوشۀ پرویـن به جـوی

د، ج، هـ، الف، ب (2 ج، الف، هـ، ب، د (1

ج، هـ، الف، د، ب (4 الف، ج، د، ب، هـ (3
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در همه ابیات به جز بیت ............ آرایه متناقض نما وجود دارد.15

ـان گردیدن جان است قاصـد دیده ها            پردۀ چشـــم جهان بین است پیدایی تـو را آن چن (1

ـاره بـــرد آرام را ـا دالرامـی مـــرا خاطــر خــوش اســت            كـــز دلـــــم یـــک بــ ب (2

مرهم ز چه سازیم كه این درد كه ما راست            دانیــم كــه از درد تـــوان ُجســت دوا را (3

تو مثـل آفتابی كه حضور و غیبــت افتــد            دگران روند و آیند و تو همچنان كه هستی (4

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟16

ـا" ـان و آب سـرد و اسـتسـق "به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم            بیابان بود و تابـست

ـالـــم بــه چــشـم چـشــمـۀ آب ـایـــد انـــدر خـــواب            هـمــه عـ ـان را نــمـ تــشــنــگـ (1

ـال ـا خــر دّج ـالـح اسـت ی ـایــن شـتــر ص ـافـت نپـرسد            ک چــون سـِگ دّرنــده، گـوشــت ی (2

ـاشا            در هـمـه شـهـر دلـی نـیـست که دیگر بربایی روز صـحـرا و سـماع است و لب جوی و تم (3

ـان انـدیـشد ـاور نـکـنـد کـز رمــضـ ـالــی بـرخـوان            عـقـل بـ ـانـۀ خ مـلـحـد گـرسـنـه در خ (4

در کدام گزینه هر دو بیت غلط امالیی دارد؟17

الف) فصل بهار بسته جهانی به عیش دل  جامی و درد عشق و ز عیش جهان فراق

ب) با درد خود گذار من خاکسار را  از روی گردباد میفشان غبار را

ج) تا به کی باشدت برای معاش  با غذا جنگ و با قدر پرخاش

د) صفیر قمری و بانگ شباویز  زمانی دلکش و گاهی غم انگیز

ب -  ج (2 الف -  ج (1

الف -  د (4 ج -  د (3

نقِش واژه هاِی مشخص شده به ترتیب، در ابیاِت زیر کدام است؟18

"به روز مرگ چو تابوت من روان باشد            گمان مبر که م  را درد این جهان باشد

برای من مگری و مگو دریغ! دریغ! به دام دیو درافتی دریغ آن باشد"

متمم، مفعول، متمم، نهاد (2 نهاد، مضاف الیه، متمم، مسند (1

نهاد، مضاف الیه، مفعول، مسند (4 نهاد، مضاف الیه، مفعول، نهاد (3

نقش "تبعی" در كدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟19

امیر از آن جهان آمده، به خیمه فروآمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و برنشست. (1

گفت: بونصر را بگوی كه امروز درستم و در این دو سه روز، بار داده آید كه عّلت و تب تمامی زایل شد. (2

این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط، قلم در نهاد. تا نزدیك نماز پیشین از این مهّمات فارغ شده بود. (3

امیر را یافتم آنجا بر زَبر تخت نشسته مخنقه در گردن، عقدی همه كافور و بوالعالی طبیب آنجا نشسته بود. (4

www.alirezaafshar.org
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در متن زیر چند تركیب وصفی و چند تركیب اضافی وجود دارد؟20

"امروز كار بسزا این است كه با یكدیگر عهد كنیم هرچه در آینده برای ما پیش آید، جانب دوستی را نگاه داشته، از كمك به یكدیگر

فروگذاری ننما�م و برای اینكه این عهد هرگز از خاطر ما نرود، باید به شكل بدیهی، میثاق امروزی را مؤكد سازیم."

پنج - سه (2 پنج - دو (1

چهار - دو (4 چهار - سه (3

عربی

"در ترازو چیزی سنگین  تر از خوی نیکو نیست!". عّین الّصحیح:21

في میزان الشيء لیس ثقیل مثل حسن األخالق! (2 لیس الشيء في میزان أثَقل من ُحسن الخلق! (1

لیس شيٌء أثقل في المیزان من الُخلق الَحسن! (4 في المیزان لیس شيء ثقیل من األخالق الحسن! (3

عّین الخطأ:22

إن فقدُت مکان بذوري اّلتي بذرتها یومًا،: اگر روزی مکان بذرهایی که آن را کاشته ام گم شد، (1

سیخبرني المطر اّلذي ُیمطر علی األرض أین قد زرعتها،: بارانی که بر زمین می بارد به من خبر خواهد داد که آن را کجا (2

کاشته ام،

لذا ألبذر الخیر فوق أّی أرض و تحت أي سماء،: بنابراین باید بر فراز هر زمینی و زیر هر آسمانی خیر بکارم، (3

ألّنني ال أعلم أین و متی سأجده: زیرا من نمی دانم آن را کجا و کی خواهم یافت! (4

"یا أّیها اّلذین آَمنوا اجتِنبوا کثیرًا ِمن الّظّن إّن بعض الّظّن إثٌم": ای کسانی که ............23

ایمان آورده اید، از گمان های فراوان دوری کنید که قسمتی از آن ها گناه است! (1

ایمان آوردند، از بسیاری از گمان ها پرهیز کردند، همانا بعضی از گمان، گناه است! (2

ایمان آورده اید، از زیادی گمان اجتناب کردید، چراکه نیمی از گمان ها معصیت دارد! (3

ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید؛ قطعًا بعضی از گمان ها، گناه است! (4

عّین الخطأ فی الترجمة:24

گاه تر است! إّن َرّبک ُهَو أعَلُم ِبَمْن َضلَّ عن َسبیله: قطعًا پروردگارت به کسی که از راهش گمراه شد، آ (1

و ِإذا خاطَبُهم الجاِهلوَن قالوا َسالمًا: و هرگاه که نادان ها، آنان را خطاب قرار دهند سخنی آرام می گویند! (2

َلیَلُة الَقدِر خیٌر ِمْن ألِف َشهٍر: شب قدر بهتر از هزار ماه است! (3

گاه است! و ما ُتنِفقوا ِمْن َخیٍر فإنَّ اَهللا بِه َعلیٌم: و چه چیزی از خیر انفاق می کنید که قطعًا خدا به آن آ (4
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بوا ُزَمالَئُکم بألقاٍب قبیحٍة َعسی أن َیکونوا خیرًا منُکم!":25 "ال ُتَلقِّ

به هم کالسی هایتان لقب های زشت ندهید، شاید که بهتر از شما باشند! (1

لقب های زشت دوستانتان را بازگو نکنید، شاید که بهتر از شما باشند! (2

به هم کالسی هایتان لقب های زشت ندهید، شاید که بهتر از شما شوند! (3

لقب های زشت به هم کالسی هایتان ندهید، زیرا که بهتر از شما هستند! (4

عین الخطأ فی أسلوب الشرط و جوابه:26

من یمدح إنسانًا بغیر ما فیه ال تنتظر منه عمًال صالحًا! (1

إن تحترم من هو أصغر منک یحترمک الناس کثیرًا! (2

إن ُتحاول األم فی تربیة ولدها تعترف بأن هذا العمل شاّق! (3

إن تغرِب الشمس تظهر أشعة القمر المضیئة! (4

عّین وزن "أفعل" لیس اسم تفضیل:27

هذه الّسورة أعظم الّسور في القرآن الکریم! (2 الّسکوت أبلغ کالٍم مقابل الجاهل! (1

الِغنی األکبر الیأُس من کّل ما في أیدي اآلخرین! (4 َمن أحسن إلیک فأحِسن إلیه، و هذا العمل حسٌن! (3

"عالم  ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!". عّین الّصحیح:28

أعلم الّناس َمن َجمع علَم الّناس إلی علمه! (1

األعلم الّناس َمن قد یجمع علی علمه علَم الّناس! (2

األعلم من الّناس الذي یجمع علَم الّناس إلی علمه! (3

أعلم من الّناس هو اّلذي قد جمع إلی علمه علم الّناس! (4

عین الخطأ فی اسلوب الشرط:29

من یؤمن باهللا الیخف من أحٍد! (2 متی تدخل مجلسًا ُأسکت و استمع! (1

إن عصیت أمری ال تنلک محّبتی! (4 من ینصره اهللا هو المنتصر! (3

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:30

ِق ِنصُف اّلدیِن! ُحسُن الُخل (2 الّسرواُل النسائیُّ ِبَخمسة و تسعیَن ألَف توماٍن! (1

تًا! العاَلُم َحیٌّ و إْن کاَن َمیِّ (4 َعداوة العاِقِل خیٌر ِمن صداقة الجاهِل! (3

ن کلمة "الخیر" لیست اسم التفضیل:31 عیِّ

خیر الناس من ُیجبر نفسه على الخیر! (2 الخیر فی ما وقع! (1

أحب أن أقوم بخیر األعمال فی الحیاة! (4 خیر األعمال أوسُطها! (3
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"صدیقک هو الشخص اّلذي َیعرف َنغماِت قلبک و َیستطیع أن ُیغّنیها لک إن کنَت نسیَت کلمات ها!":32

دوستت همان کس است که آوازهای قلب تو را می دانست و هرگاه کلمات آن فراموشت شد دوباره برایت می خواند! (1

دوستت کسی است که نغمه های قلبت را بداند و بتواند آن را برایت دوباره بخواند هر زمان که کلماتش را فراموش کرده (2

باشی!

دوست تو است آن کسی که آوازهای قلبت را می شناسد و می تواند آن را به خاطر تو بخواند آنگاه که کلماتت را فراموش (3

کرده ای!

دوست تو همان کسی است که نغمه های قلب تو را می شناسد و می تواند آن را برای تو بخواند اگر کلمات آن را فراموش (4

کرده باشی!

"الُفرص الّذهبّیة تحصل لجمیع الناس، و لکّن الّناجحین هم اّلذین یقتنصونها!":33

فرصت هایی طالئی وجود دارد که برای همۀ مردم پیش می آید، ولی تنها پیروزمندان هستند که موّفق به شکار آن ها (1

می شوند!

فرصت های طالئی برای تمامی مردم حاصل می گردد، ولی انسان های موّفق همان کسانی هستند که آن ها را شکار می کنند! (2

فرصت های زّرین برای همۀ انسان ها حاصل شدنی است، اّما تنها افراد پیروز هستند که شکارش می کنند! (3

برای تمامی مردمان فرصت هایی زّرین به دست می  آید، ولی فقط افراد موّفق به شکار آن نایل می شوند! (4

ُکَل َلْحَم اخیه َمّیتًا﴾34 عّین الصحیح فی الترجمة: ﴿أُیِحبُّ َاَحُدُکم َاْن َیأ

آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادران مرده اش را بخورد؟ (1

چه کسی دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ (2

آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (3

کیست که دوست داشته باشد گوشت برادرش را که می میرد، بخورد؟ (4

فضیِل:35 ز ما فیه اسُم التَّ َمیِّ

! َاْلِکْذُب ِمفتاٌح ِلُکلِّ َشرٍّ (1

ُه ُمجاَلسُتُه ِلُفْحِشِه! ِإنَّ ِمْن َشرِّ ِعباِد اِهللا َمْن ُتْکَر (2

َواْحِمني َواْحِم ِبالدي ِمْن ُشروِر الحادثاِت! (3

ِب َشرِّ اآلِلَهِة! ُم الَقرابیَن ِلَتَجنُّ نساُن اْلُخراِفيُّ ُیَقدِّ کاَن اْإلِ (4
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عّین الّصحیح:36

نحن النقدر أن ُنغّیر الماضي أبدًا،: ما نمی توانیم تغ�ری در گذشته به وجود بیاوریم! (1

هم،: اگر دانشمندان همۀ جهان را کمک کنیم، إن ساَعَدنا علماُء العالم کلُّ (2

النستطیع أن ُنصلح خطًأ قدارتکبناه أمس،: نخواهیم توانست خطایی را که دیروز انجام دادم اصالح کنیم، (3

إن الماضي للتعّلم و اکتساب التجربة ال للمالمة و الحزن!: گذشته برای آموختن و کسب تجربه است نه برای سرزنش و غم (4

خوردن!

"إن نؤمن بأّن الباطل سیکون زهوًقا، فلن نیأس من سیطرة الّظالمین!":37

اگر ایمان بیاوریم که باطل از بین رفتنی خواهد بود، از مسّلط شدن ظالمان ناامید نخواهیم شد! (1

چنانچه ایمان بیاوریم که باطل نابودشدنی است، از اینکه ظالمان مسّلط شوند ناامید نمی شویم! (2

چنانچه ایمان داشته باشیم که باطل از بین خواهد رفت، از مسّلط شدن ظالمان نومید نخواهیم شد! (3

اگر به اینکه باطل از بین رفتنی است، ایمان داشته باشیم، از اینکه ظالمان مسّلط شوند نومید نمی شویم! (4

ن الّصحیح:38 َعیِّ

ي!: بهتریِن هم کالسی من کسی است که عیب هایم را به من هدیه کند و من خیُر ُزمالئي َمن أهدی إليَّ عیوبي و ال َیسَخْر منِّ (1

را ریشخند نکند!

ِبئَس اإلثم الّتناُبُز باأللقاِب و َقطُع الّتواصِل بیَن الّناِس!: لقب های زشت به یکدیگر دادن و قطع ارتباط بین مردم اسم بدی (2

است!

حوَم بأسعاٍر غالیٍة و ُنعطیها الفقراَء!: گاهی گوشت ها را با قیمت های گران می خریم و آن ها را به فقرا می دهیم! قد َنشتِري اللُّ (3

ُه لآلَخریَن ما َیکرُهُه ِلنفِسه!: بهترین مردم کسی است که از خدا می ترسد و آنچه را برای خود قي اَهللا و َیکَر أفضُل الّناِس َمن یتَّ (4

می پسندد برای دیگران هم می پسندد!

َل هدٌف":39 " ِجئنا إلی الملعب في الّساعة الّسابعة إّال ربعًا و بعَد َخمس دقائق ِمن بداية المباراة ُسجِّ

ساعت هفت و ربع به ورزشگاهی رفتيم و دقيقه پنجم پس از شروع مسابقه گلی به ثبت رسيد! (1

ساعت یک ربع به هفت و پنج دقيقه بعد از شروع مسابقات به ورزشگاه آمديم پس گلی به ثمر رسانده شد! (2

ساعت يک ربع به هفت به ورزشگاه آمديم و بعد از پنج دقيقه از شروع مسابقه گلی به ثمر رسانده شد! (3

ساعت يک ربع به هفت به ورزشگاه آمديم و پس از شروع مسابقه و در دقيقه پنجم گلی را به ثبت رساندم! (4

عّین ما فیه اسم التفضیل:40

إّن اهللا غّفاٌر و یعفو عن الّسیئات. (2 الحاکم أعطی الفقیر دینارًا. (1

کبر بیوت هذا الشارع. بیتنا أ (4 أنزل اهللا سکینته علی المؤمنین. (3

www.alirezaafshar.org



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

9/17لرنیتو 1400

دین و زندگی

سوَل َو ُاوِلی اَالمِر ِمنُکم...﴾ کدام مفهوم دریافت می گردد؟ (با41 ذیَن آَمنوا َاطیُعوا اَهللا َو َاطیُعوا الرَّ َها الَّ از دقت در پیام آیۀ  شریفۀ  ﴿یا َایُّ

تغ�ر)

نزول این آیه و اعالم والیت حضرت علی (علیه السالم) از جانب رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله و سلم)، برای آن بود که مردم (1

با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.  

اطاعت از پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سلم) هم رتبه و در کنار اطاعت از خدا بوده و به همان میزان پاداش خواهد (2

داشت.  

اطاعت از خدا و پیامبر و فرمانروایان بر حق، یک فریضۀ  همیشه ماندگار است.   (3

اطاعت از خدا و پیامبر و فرمانروایان بر حق، امری مطلق و آزاد از هر قید در هر زمان است.   (4

باتوجه به آیات شریفه قرآن: "مسئولیت ایمان پنداران در مورد حکمیت و داوری بردن نزد طاغوت"، چیست؟42

﴿یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت﴾ (2 ﴿بما انزل الیک و ما انزل من قبلک﴾ (1

﴿یرید الشیطان ان یضلهم ضالال بعیدا﴾ (4 ﴿وقد امروا ان یکفروا به﴾ (3

مطابق حديث جابر چه کسانی بر اعتقاد به امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف باقی خواهند ماند و جابر در هنگام پیری به43

کدام امام بزرگوار از جانب پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم سالم رساند؟

افرادی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند - امام پنجم علیه السالم (1

افرادی که ایمان راسخ دارند - امام پنجم علیه السالم (2

افرادی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند - امام ششم علیه السالم (3

افرادی که ایمان راسخ دارند  - امام ششم علیه السالم (4

کدام دسته از فرشتگان الهی در برابر درخواست تخفیف دوزخیان از خدا، می گویند: "مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟"44

و بر مبنای کدام آیه با انسان ها برخورد می کنند؟

ناِت﴾ نگهبانان جهنم - ﴿َلَقد َأرَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبيِّ (2 ناِت﴾ مأموران عذاب - ﴿َلَقد َأرَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبيِّ (1

ُسُل﴾ مأموران عذاب - ﴿َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ (4 ُسُل﴾ نگهبانان جهنم - ﴿َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ (3

آنجا که پیامبر (ص) اخوت و وصایت و خالفت امام علی (ع) را مطرح می کند، کدام آیه به ذهن انسان جست وجوگر خطور45

می کند؟

"اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم..." (2 "اّنما ولّیکم اهللا و رسوله و اّلذین آمنوا..." (1

"و انذر عشیرتک االقربین" (4 "اّنما یرید اهللا لیذهب عنکم الّرجس..." (3
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کدام عناوین، با عبارت  های مربوط به خود مناسبت دارند؟46

الف) انتخاب شیوۀ درست مبارزه ← اقدام مربوط به مرجعیت دینی

ب) معرفی خویش به  عنوان امام برحق ← مجاهده در راستای والیت ظاهری

ج) تالش برای برقراری عدالت ← اصول کلی امامان در مبارزه

د) سخت  کوشی و دلسوزی در هدایت مردم ← سیرۀ پیامبر در رهبری جامعه

الف - د (2 الف - ج (1

ب - د (4 ب - ج (3

کدام قسمت حدیث ثقلین جدایی ناپذیری قرآن و عترت از یکدیگر را بیان می کند، این حدیث چه چیزی را ثابت می کند و کدام47

قسمت آن حدیث به سرچشمه مصونیت همیشگی اهل ایمان از کج روی در مسیر هدایت اشاره دارد؟

کُتم ِبِهما" ُهما َلن َیفَتِرقا" - شباهت قرآن و عترت در عصمت - "ما ِان َتَمسَّ "َو ِانَّ (1

" - شباهت قرآن و عترت در عصمت - "َحّتی َیِردا َعَلیَّ الَحوَض" "َلن َتِضّلوا َاَبدًا (2

ُهما َلن َیفَتِرقا" - تداوم امامت تا قیامت - "َحّتی َیِردا َعَلیَّ الَحوَض" "َو ِانَّ (3

کُتم ِبِهما" " - تداوم امامت تا قیامت - "ما ِان َتَمسَّ "َلن َتِضّلوا َاَبدًا (4

اینکه تع�ن جانشینی رسول خدا (ص) با هدایت و راهنمایی خداوند بوده یعنی امامت چگونه مقامی است و این موضوع در کدام48

آیه مطرح شده است؟

منصبی الهی - "انما ولیکم اهللا و الرسوله و الذین یقیمون الصالة" (1

دارای والیت معنوی - "انما ولیکم اهللا و الرسوله و الذین یقیمون الصالة" (2

دارای والیت معنوی - "انت منی بمنزلة هارون من موسی اّال اّنه ال نبی من بعدی" (3

منصبی الهی - "انت منی بمنزلة هارون من موسی اّال اّنه ال نبی من بعدی" (4

ْرِض...﴾، آیندۀ انسان بر اساس چه چیزی رقم49 َماِء َواْألَ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ مطابق با قانون الهی ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

می خورد؟

ده برابر نیکوکاری هایی که پیشه کرده اند. (2 میزان ایمان و تقوای اجتماعی مردم (1

تالش و مجاهدتی که با اخالص همراه می کنند. (4 اعمالی که در گذشته مرتکب شده اند. (3

فرمودۀ رهبر کبیر انقالب اسالمی که روشنگرانه دربارۀ دور کردن آثار شرک از جامعه مسلمانان سخن می گوید، مؤید کدام دلیل50

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی است و کدام آیۀ شریفه با آن  هم آوایی دارد؟

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم - ﴿ لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب...﴾  (1

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم - ﴿ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک...﴾  (2

ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - ﴿ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک...﴾  (3

ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - ﴿ لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب...﴾  (4
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فعالیت در راستای ایجاد جامعۀ فاقد تبعیض، مربوط به کدام ُبعد از ویژگی   های پیامبر (ص) است و ایشان کدام روش و رفتار را در51

مقابل تض�ع حقوق افراد جامعه به کار می بست؟

تالش برای برقراری عدالت و برابری - با بردباری و مالیمت رفتار می کردند. (1

مبارزه با فقر و محرومیت - با بردباری و مالیمت رفتار می کردند. (2

تالش برای برقراری عدالت و برابری - می ایستاد و کوتاه نمی آمد. (3

مبارزه با فقر و محرومیت - می ایستاد و کوتاه نمی آمد. (4

از آیۀ شریفۀ ﴿یا اّیها الّرسول بّلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته و اهللا یعصمک من الناس اّن اهللا ال یهدی52

القوم الکافرین﴾ کدام موضوعات مستفاد می گردد؟

الف) اهمیت مأموریت ابالغ والیت هم وزن و به اندازۀ اهمیت اتمام رسالت پرفراز و فرود بیست سالۀ پیامبر (ص) است.

ب) انجام مأموریت پیامبر (ص) دارای خطرهایی است که خداوند حفظ جان آن حضرت را تضمین می کند.

ج) سخن و عمل اهل بیت معیار و مالک است چون ایشان از مقام عصمت برخوردارند.

د) بی نصیبی کافران از هدایت الهی امری مسّلم و اجتناب ناپذیر است.

ب -  ج (2 الف - ب (1

ب -  د (4 ج -  د (3

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وآله) برای امحاء عادات مرسوم مردم در نزدیک شدن به رهبر، به یاران خود چه دستوری می دادند؟53

بدی های یکدیگر را نزد ایشان بازگو نکنند. (2 بردباری و مالیمت داشته باشند. (1

در اجرای عدالت تبعیض روا ندارند. (4 فقیران و بینوایان را از خود دور نکنند. (3

کدام گزینه از ابعاد شگفت  انگیز امیرالمؤمنین (ع) است و ایشان راجع چه موضوعاتی ما را راهنمایی کردند؟54

عدالت بی مانند - هدایت و سعادت انسان (1

علم بی کران - مبارزه با تبعیض و برقراری عدالت (2

عدالت بی مانند - مبارزه با تبعیض و برقراری عدالت (3

علم بی کران - هدایت و سعادت انسان (4

"اّم سلمه همسر پیامبر اکرم (ص) شاهد نزول آیۀ تطهیر بوده و روایتی پیرامون آن نقل کرده است" مواردی مانند این قطعه از55

تاریخ اسالم بیانگر چیست؟

جایگاه واالی مقام زن (1

اهمیت خانواده و نحوۀ تربیت اعضای آن (2

منحصر نبودن تحصیل علم به طبقه یا قشری خاص (3

ممانعت علم و دانش از گسترش خرافه گرایی (4
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خواستۀ ایمان پنداران به استمرار وحی الهی علی رغم مأمور شدن به کفر به طاغوت و خواستۀ شیطان چیست؟56

ارجاع محاکمات به طاغوت - زیبا نشان دادن دنیا (1

اجابت دعوت خدا و پیامبر - زیبا نشان دادن دنیا (2

ارجاع محاکمات به طاغوت - کشاندن آنان به گمراهی دور (3

اجابت دعوت خدا و پیامبر - کشاندن آنان به گمراهی دور (4

فرمایش پدر مهربان مردم که: "کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد..."، بیانگر کدام ویژگی پیامبر (ص)57

و این فرد مشمول چه توصیفی از جانب پیامبر (ص) شده است؟

مبارزه با فقر و محرومیت - مسلمان نیست. (1

مبارزه با فقر و محرومیت - ایمان نیاورده است. (2

تالش برای برقراری عدالت و برابری - مسلمان نیست. (3

تالش برای برقراری عدالت و برابری - ایمان نیاورده است. (4

اگر از ما بپرسند: "چرا كلمۀ "مولي" در حديث غدير به معناي سرپرست است، نه دوست؟" مي گو�م: به اين دليل كه ............58

اين كلمه، فقط براي همين معني وضع شده است و عنوان حقيقت به خود گرفته است. (1

امامت و واليت، استمرار راه نبّوت است و قبول آن دو، ايجاب مي كند دريافت چنين معنايي را. (2

مستمسک پيامبر گرامي اسالم (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) در كاربرد اين كلمه، جملۀ: "من َاولي بالمؤمنين من انفسهم" بوده (3

است.

پيامبر گرامي اسالم (صّلی اهللا علیه و آله و سّلم) با توّجه دادن حاضران به آيۀ: ﴿اّنما ولّيكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا ... ﴾ (4

فرمود "من كنت مواله ..."

رفتار پیامبر گرامی اسالم صلی اهللا علیه و آله در مواردی که یاران در مورد "آخرت" و "امور روزمره" سخن می گفتند به ترتیب چگونه59

بود و متقابًال مردم ایشان را برای خود چگونه توصیف می کردند؟

معیت با آنان - هم سخنی با آنان - پدر مهربان (1

مصاحبت با آنان - همراهی با آنان - پدر مهربان (2

آنان را منع نمی کرد - آنان را منع می کرد - طبیب سیار (3

همراهی با آنان - آنان را منع می کرد - طبیب سیار (4
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مقدمۀ نزول کدام آیۀ مبارکه، این دعای پیامبر گرامی اسالم (ص) بود که به پیشگاه خدا عرضه داشت "خدایا، اینان اهل بیت60

من  اند، آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن" و تب�ن آن برای دیگران از چه طریقی صورت گرفت؟

﴿اّنما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا﴾ - بیان صبحگاهی پیامبر (ص) به مدت طوالنی (1

﴿اّنما ولّیکم اهللا و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزکاة﴾ - بیان صبحگاهی پیامبر (ص) به مدت طوالنی (2

﴿اّنما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا﴾ - ورود با شتاب پیامبر (ص) به مسجد و سؤال از مردم (3

﴿اّنما ولّیکم اهللا و رسوله واّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزکاة﴾ - ورود با شتاب پیامبر (ص) به مسجد و سؤال از (4

مردم

زبان انگلیسی

61 When people put on uniforms, their attitude becomes more confident and their ----------
more formal.

1) decision 2) measure

3) content 4) manner

 

Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Much of what we say to others is communicated not only through words, but also through
body language, this includes our posture, facial expression, and gestures. Because body
language plays such a significant role in communication, it's important to know what your
body is telling other people. You should also know how to interpret other people's body
language. Here are some examples of typical body language. A smile is usually a sign of
friendliness and interest. However, some people smile just to be polite. To get another clue
from people's faces, notice how they use their eyes. Friendliness and interest are expressed
when a person's eyes meet yours directly. If someone looks away for a moment and then
back again the person is probably paying attention to what you are saying. If this person
continues to look away while you're talking, he might not be interested, or could be shy.
People also use hand gestures during a conversation to describe the size of something or the
way someone acted. Finally, be aware that when someone keeps pointing at you while
talking, it could mean the person is angry or feels superior in some way.
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62 We understand from this passage that body language includes ---------- .

1) postures, gestures and facial expressions 2) significant roles in communication

3) the expression of friendliness 4) the interpretations of gestures

63 A smile can show friendliness, interest, and ---------- .

1) always happiness 2) perhaps shyness

3) often attention 4) sometimes politeness

64 Someone who points a finger directly at you may mean ---------- .

1) he is interested 2) he is shy

3) he is angry 4) he is attentive

65 The best title for this passage is "----------".

1) Friendliness 2) An Interesting Conversation

3) Communication 4) Body Language

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

 
The building company is building a new suburb in Shanghai, a city with a (66) -------- of more
than 15 million people. But this suburb is not like other parts of Shanghai. It is (67) --------
piece of England. The name of the new area is "English Town". The manager of the company,
says (68) -------- people in this area of China want to buy an English house and live in an
English town. Are there any cricket fields? "No, there aren't any places to play cricket
because (69) -------- in Shanghai can play this game. But there is a football stadium like those in
England. But there is one problem. The houses in this part of town (70) -------- a minimum of
$400,000!

66
1) intention 2) population

3) explanation 4) translation
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67 The cinema is a ---------- walk from the caf .

1) five minutes 2) five-minute

3) five-minutes 4) five minute

68 There are seven ---------- on the earth. Africa is one of them.

1) candles 2) countries

3) continents 4) communications

69 Mary takes a lot of ---------- whenever she wants to go on a trip.

1) bag 2) luggage

3) suitcase 4) thing
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70
Passage

Directions: Read the following passage and answer the questions.

Many studies about language learning ask the question: What makes a good language
learner? There are some things that good language learners do and some things they don't
do. Here are some of the most useful suggestions from studies.
Don't be afraid of making mistakes. People often get things wrong. Good language learners
notice their mistakes and learn from them.
Do group activities. People use language to communicate with other people. A good
language learner always looks for opportunities to talk with other students.
Make notes during every class. Notes help you to remember new language. Look at your
notes when you do your homework.
Use a dictionary. Good language learners often use dictionaries to check the meaning of
words they don't know. They also make their own vocabulary lists.
Think in the language you're learning outside the classroom. When you're shopping  or
walking down the street, remember useful words and phrases. Sometimes, when you're at
home, say new words to practice your pronunciation.
Do extra practice. Test and improve your language, reading and listening skills with self-
study material. You can find a lot of this online.
Imagine yourself speaking in the language. Many good language learners can see  and
hear themselves speaking in the language. This helps their motivation.
Enjoy the process. Good language learners have fun with the language. Watch a TV series
or film, listen to songs, play video games or read a book. It's never too late to become a
good language learner.

الف Good language learners write down the words and expressions they learn. True  False□
□

ب Good language learners don't make mistakes. True  False □ □
پ What does pronoun "their" in the passage refer to?

1) helps 2) language

3) motivation 4) language learner

ت Why do language learners use dictionary?
ث What are some extra exercises to improve language?
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71 No matter what size your group, we provide a quality presentation, because we've spoken in front of -----
----- .

1) ten thousands 2) tens of thousands

3) ten of thousand 4) one thousand ten

72 All English learning students should do ---------- every night.

1) lots of homeworks 2) homeworks

3) many homework 4) a lot of homework

Cloze
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.

Kawishana is a/an (73) --------- language with only one remaining speaker, who is a 78-year old
man named Raimundo Avelino who is (74) --------- in Limoeiro, a region of Japura in the state
of Amazons. It was once (75) --------- in a village near the banks of the Japura River (76) ---------
the Portuguese settlers took it over.

73
1) endangered 2) pleasant

3) clever 4) familiar

74
1) speaking 2) sleeping

3) living 4) playing

75
1) spoken 2) broken

3) ridden 4) taken

76
1) next to 2) to

3) with 4) until
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درسپایهمدرسه

دبیر

فارسی

گزینه 3 1

معنی حریف در گزینه های 1 و 2 و 4 "همدم و هم صحبت" است اما در گزینۀ "3" هماورد و رقیب

گزینه 3 2

د) استعاره: بوی محبت (اضافۀ استعاری) (زبان فارسی3، درس 14)

هـ) کنایه: سر بر خط کسی داشتن  تسلیم شدن، فرمان پذیر بودن، اطاعت کردن (ادبیات 2، درس 5)

ج) حس آمیزی: شنیدن بو (آمیختن دو حس شنوایی و بویایی) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) جناس: واژه های کوی و بوی جناس ناقص دارند. (ادبیات 3، درس 8)

ب) تناقض: بیگانه کردن آشنایان ترکیب متناقض نما است. (ادبیات 2، درس 17)

←

گزینه 1 3

امالی درست واژه : نقض عهد

گزینه 4 4

کید مفهوم مشترک بیت سؤال و سه بیت نخست، "بازگشت به اصل" است درحالی که بیت چهارم بر نادیده گرفتن خشم یاران تأ

دارد.

گزینه 1 5

ب) جان غریبه دو سه روزی اسیر توست.

ج) ِهالل ماه به بدر مبّدل می شود.

ه) گِل مربوط به سور و جشن

گزینه 4 6

- وابسته های پیشین = همۀ آن ها - مهم ترین سرفصل ها (2)

وابسته های پسین = آثار او - مطالعات ساختارشناسی - طرح مسئله - مسئلۀ تمایزها - بررسی زبان - مطالعۀ زبان - صدر آن ها -

تمایز گفتار - تمایز زبان - تمایز دال - تمایز مدلول - بررسی محور - محور جانشینی - محور هم نشینی - سرفصل های نظریات -

نظریات او (16)

www.alirezaafshar.org۱۴۰۲ پیش ازمون عمومی یازدهم کلیه رشته هاکنکور ۱۴۰۱ و

مرکز مشاوره علیرضا افشار
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گزینه 3 7

کیدشده، استوار / ج) متّفق: هم سو، هم عقیده، موافق / د) تمّکن: توانگری، ثروت / ه) الف) مقرون: پیوسته، همراه / ب) مؤّکد: تأ

محجوب: پنهان، مستور

گزینه 2 8

گزینۀ 1: تضمین آیۀ قرآن است

گزینۀ 3: تضمین حدیث است

گزینۀ 4: تضمین شعر حافظ در شعر شهریار است.

گزینه 4 9

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ "4": با وجود مهّیا بودن شرایط، پرهیزگاری و خودداری میّسر نیست.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": پشیمانی از گناه

گزینۀ "2": غم عشق و فراق، سبب ناتوانی عاشق برای طی کردن راه دیدار و وصال شده است.

گزینۀ "3": الزمۀ درک متقابل، داشتن درد و تجربۀ مشترک است.

گزینه 4 10

ترکیب های وصفی: حورمه پیكر - یوسف گم گشته - دریای بی پایاب - لباس قدیمی - گدای مسكین - ماه نیمروزی

گزینه 4 11

مفهوم اصلی این بیت، توصیه به "نام نیکو نهادن" است. (روزگار انسان های نیک نام، به سبب اثر نیکویی که با اعتبار و خوش نامی بر

جا می گذارند هرگز به سر نمی آید و جاودانه می گردند.)

گزینه 3 12

در بیت سوم "جفا" معطوف است درحالی که در ابیات دیگر دو نقش تبعی وجود دارد. بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "دشت" معطوف و "جمله" بدل است.

گزینۀ "2": "سختی" معطوف و "همه" بدل است.

گزینۀ "4": "خود" بدل و "پری" معطوف است.

گزینه 2 13

مفهوم بیت سؤال درمان ناپذیری عشق است و مفهوم مقابل آن درمان پذیری است که در گزینۀ "2" آمده است.

گزینۀ 1: غم عشق چارۀ درد عاشق است.

گزینۀ 3: هر کسی درد عشق را درک نمی کند. تقابل عشق با عقل

گزینۀ 4: درمان ناپذیری درد عشق
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گزینه 4 14

نقض: شكستن / هیبت: عظمت، شكوه / شاب: برنا، جوان / غمگسار: محبوب، غمخوار / نقل: قصه، افسانه، َسَمر

الف) شاب: برنا - جوان

ب) نقل: قصه، افسانه، سمر

ج) نقض: شكستن

د) غمگسار: محبوب، غمخوار

ه) هیبت: شكوه، عظمت

گزینه 4 15

گزینه 1: پیدایی تو پردۀ چشم جهان بین است.

گزینه 2: با كسی كه آرام دلم را برده دلم آرام است.

گزینه 3: دوا را از درد جستن

گزینه 4 16

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 4: فراهم بودن زمینۀ لغزش و گناه و ناگزیر بودن انسان از انجام دادن آن.

مفهوم ابیات سایر گزینه ها:

1) آرزو داشتن انسان نیازمند (شتر در خواب بیند پنبه دانه)

2) فقر و گرسنگی موجب لغزش و آلودگی است.

3) بیان زیبایی معشوق و دلربایی او

گزینه 1 17

امالی درست باتوجه به بافت معنایی ابیات:

جامی و درد عشق و فراغ داشتن از عیش جهان (فراغ: آسودگی / فراق: دوری) (اصطالح خاص از چیزی یا کسی فراغ داشتن را

یاد بگیرید)

تا به کی برای امور زندگی با قضا و قدر جنگ و پرخاش داری (قضا: تقدیر / غزا: جنگ / غذا: خوراکی)

گزینه 3 18

تابوت: نهاد / مرا (درد من): مضاف الیه (را: فک اضافه) / توجه: ضمیر "م" برخالف نظر طّراح متّمم است. / دریغ: مفعول / دریغ

(پایانی): نهاد

توجه: با خوانشی دیگر دریغ (در مصراع پایانی) می تواند مسند باشد: آن (به دام دیو درافتادن) دریغ باشد.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 19

نقش های تبعی عبارت اند از: "بدل، معطوف و تکرار"

در گزینه های "1، 2 و3" نقش تبعی معطوف به کاررفته اما در گزینۀ "4" نقش تبعی بدل.

تشریح گزینه ها:

1) حرف "و" در ترکیب "تر و تباه" حرف عطف است و "تباه" نقش تبعی معطوف دارد. سه حرف "واو" دیگر که بعد از فعل آمده

است، حرف ربط محسوب می شود و نقش معطوف نمی سازد.

2) حرف "و" در ترکیب "علت و تب" حرف عطف است و "تب" معطوف است. حرف "و" که بعد از "رستم" آمده است، حرف ربط

است.

3) حرف "و" به کاررفته در این گزینه، حرف عطف است و "دبیر" معطوف است.

4) "عقدی همه کافور" بدل "مخنقه" است. (بر زبر تخت هم می تواند بدل "آنجا" باشد.) حرف "و" به کاررفته در این گزینه بعد از

"کافور" حرف ربط است، چراکه بعد از "کافور" فعل "داشت" به قرینۀ معنوی حذف شده است.

نکته: حرف عطف بین دو کلمه، اما حرف ربط بین دو جمله می آید.

(زبان فارسی3، درس13)

گزینه 1 20

تركیب وصفی: كار بسزا - هرچه - این عهد - شكل بدیهی - میثاق امروزی

تركیب اضافی: جانب دوستی - خاطر ما

عربی

گزینه 4 21

با واژۀ "سنگین  تر" که اسم تفضیل است دو گزینۀ 2 و 3 خارج می  شوند و ترازو نیز معرفه است که در گزینه  های 1 و 2 به  صورت نکره

"میزان" آمده است.

"چیزی" نکره است که در گزینه  های 1 و 2 به  صورت معرفه "الشيء" آمده است.

خوی ← مفرد است = ُخلق ← در گزینه  های 2 و 3 به  صورت اخالق و جمع آمده است.

گزینه 1 22

"إن فقدت": اگر گم کردم که در اینجا "گم شد" نادرست است.

در سایر گزینه ها:

َسُیخِبُر: خبر خواهد داد - ُیمِطُر: می بارد - قد زرعُت: کاشته ام

ِألبذر: باید بکارم - أي أرٍض: هر زمینی - أّي سماء: هر آسمانی / فوَق: بر فراز - تحت: زیر

ال أعَلُم: نمی دانم - أین: کجا - َمتی: چه وقت، کی - َسأِجُد: خواهم یافت

گزینه 4 23

"یا أّیها اّلذین آَمنوا": ای کسانی که ایمان آورده اید (رد گزینه 2)، "ِاجتِنبوا": دوری کنید / بپرهیزید (رد گزینه های 2 و 3)، "کثیرًا ِمن

الّظّن": بسیاری از گمان ها (رد گزینه های 1 و 3)؛ "بعض الّظّن": بعضی از گمان ها (رد گزینه های 1 و 3)
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گزینه 4 24

ترجمه درست: و آنچه از خیر انفاق کنید پس...

گزینه 1 25

ال تلّقبوا زمالئکم بألقاب قبیحة: به هم کالسی هایتان لقب های زشت ندهید (رد گزینۀ "۲") / عسی: شاید (رد گزینۀ "۴") / أن

یکونوا: که باشند (رد گزینه های "۳" و "۴") / خیرًا منکم: بهتر از شما

گزینه 1 26

در این گزینه "فالتنتظر" که فعل نهی است باید همراه "ف" بیاید. سایر گزینه ها صحیح و بدون اشکال هستند.

گزینه 3 27

در گزینۀ 3 ← َأْحَسن / أْحِسْن ← فعل امر باب افعال است و اسم تفضیل نیست.

گزینه 1 28

َاْعَلم الّناِس ← داناترین مردم ← ترکیب اضافی است و مضاف "الـ" نمی  پذیرد. ← گزینه  های 2 و 3 غلط هستند.

عالم  ترین ← صفت تفضیلی است و چون هم صفت تفضیلی است و هم با "الناس" ترکیب اضافی، بین آن حرف "ِمْن" غلط است.

← گزینه  های 3 و 4 غلط هستند.

گزینه 3 29

درصورتی که جواب شرط جمله اسمیه باشد، باید با حرف "فـ" جزاء شرط به شکل "فهو المنتصر" همراه شود. سایر گزینه ها صحیح

هستند.

گزینه 4 30

العاَلُم (در اینجا به معنای دانشمند است پس باید "العاِلم" باشد)

گزینه 1 31

"خیر" زمانی اسم تفضیل است که به معنای خوب یا خوب ترین باشد اما در گزینه 1 مصدر بوده و به معنای خوبی است.

گزینه 4 32

"َیْعرف: می شناسد" که در گزینه های 1 و 2 نادرست ترجمه شده است.

"نغمات قلبک" نغمه های قلب تو/ َیْستطیع: می تواند (رّد گزینه های 1 و 2) / "َأْن ُیغّنیها" آن را بخواند (رّد گزینه 1) / لک: برایت /

إن ُکْنَت َنَسْیَت: اگر فراموش کرده باشی.

کلمات ها ← کلمه هایش ← رّد گزینه "3"

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 33

ة، تحصل، َیقَتِنصوَنها): َهبیَّ بررسی کلمه های کلیدی (الفرص الذَّ

ة": "فرصت های طالیی"  معرفه است نه نکره  رد گزینه های 1 و 4 َهبیَّ 1) "الفرص الذَّ

2) "تحصل": "حاصل می گردد"  فعل مضارع اخباری  رد گزینه های 1 و 3

3) "َیقَتِنصوَنها": "آن را شکار می کنند"

ترجمۀ نادرست سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "موّفق به شکار آن ها می شوند"

گزینۀ "3": "شکارش می کنند"

گزینۀ "4": "به شکار آن  نایل می شوند"

←←

←←

گزینه 3 34

رد گزینه های اشتباه:

گزینه 1: "َاْخ" مفرد است به معنای "برادر"

گزینه 2: "أ" به معنای "آیا" نادرست ترجمه شده و "َاَحُدکم" به معنای "یکی از شما" ترجمه نشده است.

گزینه 4:

1- "أ" به معنای "آیا" نادرست ترجمه شده است.

" فعل مضارع است، حال آنکه در این گزینه ماضی ترجمه شده است. 2- "ُیِحبُّ

" اسم است به معنای "ُمرده"، درحالی که در این گزینه به صورت فعل ترجمه شده است. تًا 3- "َمیِّ

گزینه 2 35

در گزینه های "1، 3 و 4" شّر به معنی بدی، آسیب و زیان است ولی در گزینۀ 2 به معنی بدترین بوده و اسم تفضیل به حساب

می آید و مخّفف (أشّر یعنی َأشَرر) است.

گزینه 4 36

دالیل رد سایر گزینه ها:

": به معنای "هرگز" ← که در این گزینه ترجمه نشده است. گزینۀ 1: "أبدًا

گزینه 2: "ساَعَدنا": "ما را کمک کنند" / "علماء العالم": "دانشمندان جهان" ← ترکیب اضافی

گزینه 3: "النستطیُع": به معنای "نمی توانیم" ← فعل مضارع / "قدأرتکبناُه": "آن را انجام داده ایم" ← فعل ماضی نقلی ← در باب

"إفتعال"

گزینه 1 37

بررسی سایر گزینه ها:

"سیطره الظالمین" ترکیب اضافی است و باید به صورت مضاف و مضاف الیه در فارسی ترجمه شود. "مسلط شدن ظالمان" ← رد

گزینه های 2 و 4

"لن نیاس" معادل آینده منفی ترجمه می شود. "نخواهیم شد" ← رد گزینه های 2 و 4

" اسم است به معنای "از بین رفتنی" و نباید به صورت فعل ترجمه شود. ← رد گزینه 3 "زهوقًا

"سیکون" معادل آینده ترجمه می شود. "خواهد بود" ← رد گزینه های 2 و 3 و 4

www.alirezaafshar.org
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گزینه 3 38

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": زمالئي: هم کالسی های من، به اشتباه به  صورت مفرد ترجمه شده است.

گزینۀ "۲": اإلثم: گناه، به اشتباه "اسم" ترجمه شده است.

گزینۀ "۴": یکره: نمی پسندد، به اشتباه به  صورت مثبت ترجمه شده است.

گزینه 3 39

بررسی:

گزينه 1: هفت و ربع نادرست است و صحيح آن " يک ربع به هفت" . " الَملَعب"  معرفه است به معنای " ورزشگاه" . " َخمس"  عدد

اصلی است به معنای " پنج" .

گزينه 2: فعل " به ورزشگاه آمديم"  در جای مناسبش نيامده است. " ُمباراة: مسابقه" . " پس"  اضافه است.

َل: فعل مجهول است به معنای: به ثمر رسانده شد" . گزينه 4: " َخمس"  عدد اصلی است به معنای " پنج" . " ُسجَّ

گزینه 4 40

کبر: بزرگ تر" اسم تفضیل است. در سایر گزینه ها اسم تفضیل نیامده.`` (پورمهدی) (درس اول ـ قواعد) (آسان) در این گزینه "أ

 -36         

دین و زندگی

گزینه 3 41

سوَل َو ُاوِلی اَالمِر ِمنُکم...﴾: "ای مؤمنان، از خدا اطاعت کنید و از رسول و ولّی امرتان ذیَن آَمنوا َاطیُعوا اَهللا َو َاطیُعوا الرَّ َها الَّ ﴿یا َایُّ

اطاعت کنید..." دالیل نادرستی سایر گزینه ها: گزینۀ  1: در رابطه با آیۀ  والیت بوده و ارتباطی با آیۀ  اطاعت ندارد. گزینۀ  2: اطاعت از

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سلم) هم رتبه و در کنار اطاعت از خدا نیست (رابطۀ  طولی دارند و نه رابطۀ  عرضی) گزینۀ  4:

اطاعت از خدا و پیامبر و فرمانروایان بر حق، امری مطلق و آزاد از هر قید در هر زمان نیست و بلکه مشروط به داشتن ایمان است.

 

گزینه 3 42

وظیفه و مسئولیت ایمان پنداران آن است که نسبت به طاغوت کافر شوند.

گزینه 2 43

افرادی که ایمان راسخ دارند بر عقیده به امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف باقی خواهند ماند.

- سالم ایشان را به امام محمد بن على (باقر) یعنی امام پنجم رساند.
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گزینه 2 44

دوزخیان به نگهبانان جهنم روی می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند. ولی فرشتگان می گویند: "مگر پیامبران برای

شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان می گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای آن ها را نمی پذیرند و درخواستشان را بیجا می دانند. دالیل

اُس ِباْلِقْسِط﴾ اشاره شده است. َناِت َو َأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َو اْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّ روشن انبیای الهی در آیۀ ﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيِّ

گزینه 4 45

حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای پیامبر (ص) آمد: "و انذر عشیرتک االقربین": "خویشان

نزدیکت را انذار کن" که پیامبر (ص) در ماجرای دعوت از خویشان این جمله را فرمودند: "همانا این، برادر من (اخوت)، وصی من

(وصایت) و جانشین من (خالفت) در میان شما خواهد بود".

گزینه 4 46

انتخاب شیوۀ درست مبارزه ← مجاهده در راستای والیت ظاهری

معرفی خویش به  عنوان امام برحق ← مجاهده در راستای والیت ظاهری

تالش برای برقراری عدالت ← عّلت و جهت مبارزۀ امامان با حاکمان

سخت  کوشی و دلسوزی در هدایت مردم ← سیرۀ پیامبر در رهبری جامعه

گزینه 1 47

حدیث ثقلین:

قَلین کتاب اِهللا و عترتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدًا لن یفترقا حّتی یردا علّی الحوض": "من در میان شما "اّنی تارٌک فیکم الثِّ

دو چیز گران بها می گذارم: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را. اگر به این دو تمسک جو�د هرگز گمراه نمی شوید و این دو هیچ گاه از

هم جدا نمی شوند تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند."

همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت نیز همواره باهم اند. همان طور که قرآن همیشگی است، وجود

معصوم نیز در کنار آن همیشگی است. در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که از هر دو ثقل پیروی کنند. همان طور که قرآن از هر

خطایی مصون است اهل بیت نیز باید معصوم باشند تا تمسک جستن به آن ها مصونیت همیشگی اهل ایمان را به دنبال داشته

باشد. دقت کنیم که تمسک جستن به ثقلین سرچشمۀ مصونیت همیشگی از گمراهی است.

گزینه 1 48

تع�ن جانشینی رسول خدا (ص) با هدایت و راهنمایی خدا بوده است این بدین معنی است که امامت منصبی الهی است و

خداوند آن را معین می کند و آیۀ والیت مؤید آن است.

نکته: عبارت "انت منی به منزلة هارون..." حدیث است نه آیه.

گزینه 3 49

رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که آیندۀ زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد

بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشتۀ او، اعم از رفتارهای خوب یا بد است. این مفهوم، تحت عنوان سنت تأثیر اعمال انسان در

ُبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ ْرِض َوَلِكْن َكذَّ َماِء َواْألَ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ زندگی او، در آیۀ ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

تب�ن شده است؛ یعنی مطابق با قانون الهی، آیندۀ انسان بر اساس اعمال و رفتار نیک و بد گذشتۀ خودش رقم می خورد.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 3 50

امام خمینی(ره) می فرماید: "به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسالمی، نظامی شرک آمیز است چون حاکمش "طاغوت" است،

ما موظفیم آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم" که این موضوع به "ضرورت پذیرش والیت الهی

و نفی حاکمیت طاغوت" از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد و آیۀ شریفه ﴿ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا ...

یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ...﴾  با آن ارتباط مفهومی دارد.

گزینه 3 51

فعالیت پیامبر (ص) برای ایجاد جامعه  ای بدون تبعیض و یکسان در برابر قانون در قالب تالش برای برقراری عدالت و برابری بیان

می شود و ایشان در برابر نادیده گرفتن حقوق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد.

گزینه 4 52

موارد (ب و د) صحیح است زیرا اهمیت مأموریت ابالغ والیت به اندازۀ اهمیت رسالت ﴿و ان لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ و انجام

این مأموریت خطرهایی را به دنبال دارد که خداوند حفظ جان را تضمین کرده است ﴿و اهللا یعصمک من الناس﴾ و بی نصیبی

کافران از هدایت امری مسّلم است ﴿ان اهللا ال یهدی القوم الکافرین﴾. باید دقت کنیم مورد (ج) از این آیه برداشت نمی شود بلکه از

آیۀ تطهیر برداشت می شود.

در رابطه با مورد (الف) دقت کنید که رسالت پیامبر بیست وسه ساله بود نه بیست ساله.

گزینه 2 53

معموًال اطرافیان یک رهبر برای اینکه خود را به او نزدیک کنند، عیب دیگران را نزد او بازگو می کنند.

گزینه 4 54

یکی از ابعاد شگفت انگیز شخصیت امام علی (ع) علم و معرفت وی بود و ایشان در جهان  شناسی و انسان شناسی و... سایر

موضوعات موردنیاز هدایت و سعادت انسان ها سخن گفته و ما را راهنمایی کرده است.

گزینه 3 55

یکی از ویژگی فرهنگ علمی دورۀ اسالمی منحصر نبودن تحصیل علم به طبقه یا قشری خاص بود. در آن زمان برخی از همسران

رسول خدا (ص) جزء راویان حدیث به شمار می رفتند.

گزینه 3 56

پاسخ سؤال از توجه به آیه ی زیر به دست می آید :

اُغوِت َوَقْد ُأِمُروْا َأن َیْکُفُروْا ِبِه َوُیِریُد َل ِإَلْیَک َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَک ُیِریُدوَن َأن َیَتَحاَکُموْا ِإَلی الطَّ ُهْم آَمُنوْا ِبَما ُأنِز ِذیَن َیْزُعُموَن َأنَّ ﴿الم تر ِإَلی الَّ

ُهْم َضَالًال َبِعیًدا﴾ ْیَطاُن َأن ُیِضلَّ الشَّ

"آیا ندیده ای کسانی که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند داوری به

نزد طاغوت برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دورودرازی

بکشاند."

www.alirezaafshar.org
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گزینه 2 57

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله در راه "مبارزه با فقر و محرومیت" می فرماید: "به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم

سیر بخوابد و همسایه  اش گرسنه باشد."

گزینه 3 58

در حدیث غدیر پیامبر پیش از گفتن جمله "من کنت مواله فهذا علی مواله" این عبارت را عنوان کرد: "من اولی الناس بالمؤمنین

من انفسهم" که در این جمله رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله و سّلم) از مردم سؤال می کند که چه کسی برای مؤمنان از خودشان

برای سرپرستی ایشان سزاوارتر است. لذا در جملۀ بعد نیز باید تناسبی بین این دو کلمه وجود داشته باشد. بنابراین جملۀ "من اولی

الّناس بالمؤمنین من انفسهم" علت معنای سرپرست برای کلمه مولی در حدیث غدیر است.

گزینه 1 59

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله هنگامی که یاران دربارۀ آخرت حرف می زدند با آنان همراهی می کرد و اگر دربارۀ خوردنی و

آشامیدنی و سایر امور روزمره سخن می گفتند از روی لطف و مهربانی با آنان هم سخن می شد...

رفتار رسول خدا صلی اهللا علیه و آله با مردم به قدری محبت آمیز بود که مردم ایشان را پدر مهربان خود می دانستند.

گزینه 1 60

پس از دعای پیامبر (ص)، "خدایا! اینان اهل بیت من اند. آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن." آیۀ شریفۀ تطهیر نازل شد و

ایشان برای آن که مردم از مصداق اهل بیت مطلع شوند (تب�ن) مدت ها هرروز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانۀ فاطمه (س)

می گذشت و اهل خانه را اهل بیت صدا می زد و آیۀ تطهیر را می خواند.

زبان انگلیسی

گزینه 4 61

ترجمۀ جمله: وقتی مردم لباس فرم می پوشند، طرز برخوردشان مطمئن تر و رفتارشان رسمی تر می شود.

1) تصمیم

2) اندازه، اقدام

3) محتوا

4) رفتار، شیوه
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ترجمۀ درک مطلب:

بیشتر آنچه به دیگران می گو�م نه تنها از طریق کلمات بلکه از طریق زبان بدن منتقل می شود که وضعیت بدن، حالت

چهره و حرکات سر و دست ما را شامل می شود. ازآنجایی که زبان بدن نقش بسیار مهمی را در برقراری ارتباط ایفا

می کند، دانستن آن چه بدنتان به سایر افراد می گوید اهمیت دارد. شما همچنین باید بدانید که چگونه زبان بدن سایرین

را تفسیر نما�د. در اینجا به چند مثال در مورد زبان بدن نمادین اشاره می کنیم. لبخند معموًال نشانه دوستی و عالقه

است. با این حال برخی افراد تنها برای مؤدب بودن لبخند می زنند. برای درک سرنخی دیگر از چهره افراد، توجه کنید که

آن ها چطور از چشمانشان استفاده می کنند. دوستی و عالقه زمانی ابراز می شوند که چشمان یک فرد مستقیمًا با

چشمان شما تالقی می کنند. اگر کسی برای یک لحظه نگاهش را برگیرد و مجددًا به شما نگاه کند، آن فرد احتماًال به

صحبت های شما توجه می کند. چنانچه این فرد حین گفتمان همچنان نگاهش را برگیرد ممکن است عالقه مند نباشد یا

اینکه خجالتی باشد. مردم برای توصیف اندازه چیزی یا طرز رفتار یک نفر در طول یک مکالمه از حرکات دست نیز

استفاده می کنند. در پایان آگاه باشید که وقتی شخصی حین حرف زدن مرتبًا به شما اشاره می کند، این می تواند به این

معنی باشد که آن شخص عصبانی است یا اینکه به طریقی احساس برتری می کند.

گزینه 1 62

ترجمۀ جمله: ما از متن در می یابیم که زبان بدن شامل وضعیت بدن، حرکات سر و دست و حاالت چهره می کند.

1) وضعیت بدن، حرکات سر و دست و حاالت چهره

2) نقش های مهم در برقراری ارتباط

3) ابراز صمیمیت

4) تفسیر های حرکات سر و دست

گزینه 4 63

ترجمۀ جمله: یک لبخند می تواند نشانه دوستی، عالقه و گاهی ادب باشد.

1) همیشه خوشحالی

2) احتماًال خجالت

3) اغلب توجه

4) گاهی ادب

گزینه 3 64

ترجمۀ جمله: کسی که انگشتش را مستقیمًا به سمت شما می گیرد احتماًال منظورش این است که او عصبانی است.

1) او عالقه مند است.

2) او خجالتی است.

3) او عصبانی است.

4) او توجه می کند.

www.alirezaafshar.org
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گزینه 4 65

ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای این متن زبان بدن می باشد.

1) دوستی

2) یک مکالمه جدید

3) ارتباط

4) زبان بدن

ترجمۀ متن:

شرکت ساختمان سازی درحال ساخت حومه (محله ای در اطراف شهر) جدیدی در شانگ های (شهری در چین) است،

شهری با جمعیت پانزده میلیون نفر. اما این حومه مانند بخش های دیگر شانگ های نیست. این یک تکه کوچک از

انگلستان است. مدیر کمپانی می گوید خیلی از مردم در این قسمت از چین می خواهند که یک خانه انگلیسی بخرند و در

یک شهرک انگلیسی زندگی کنند. آیا زمین بازی کریکت در آن جا وجود دارد؟ "خیر، هیچ محلی برای بازی کریکت نیست

به خاطر اینکه هیچ کس در شانگ های نمی تواند این بازی را بازی کند. ولی یک استادیوم فوتبال مثل همان هایی که در

انگلستان وجود دارد هست." ولی تنها یک مشکل هست. خانه های این قسمت از شهر حداقل چهارصدهزار دالر هزینه

دارند.

گزینه 2 66

1) قصد

2) جمعیت

3) توضیحات

4) ترجمه

گزینه 2 67

ترجمۀ جمله: فاصله سینما تا کافه پنج دقیقه است.

نکتۀ درسی: صفت جمع بسته نمی شود؛ ضمنًا عدد به همراه اسم باید خط فاصله داشته باشد، باتوجه به دو نکتۀ گفته

شده گزینۀ 2 صحیح است.

گزینه 3 68

ترجمۀ جمله: هفت قاره بر روی كره زمین وجود دارد. آفریقا یكی از آن ها است.

1) شمع ها

2) قرن ها

3) قاره ها

4) ارتباطات

www.alirezaafshar.org



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

13/15لرنیتو 1400

گزینه 2 69

همان طور كه مشاهده می كنید تمامی اسامی به شكل مفرد به كار برده شده اند و بعد از a lot of اسامی به شكل جمع

به كار برده می شوند مگر آنكه یك اسم غیر قابل شمارش باشد به همین دلیل luggage تنها اسم غیر قابل شمارش در

بین دیگر گزینه ها است.

ترجمۀ درک مطلب:70

بسیاری از تحقیقات درباره زبان آموزی این سؤال را می پرسد: چه چیزی یک زبان آموز خوب را می سازد؟ چیزهایی

هست که زبان آموزان خوب انجام می دهند و چیزهایی هست که انجام نمی دهند. در زیر برخی از مفیدترین

پیشنهادها از مطالعات آورده شده است.

از اشتباه کردن نترسید. مردم معموًال موضوعات را اشتباه متوجه می شوند. زبان آموزان خوب اشتباهاتشان را متوجه

می شوند و از آن ها می آموزند.

فعالیت های گروهی انجام بدهید. مردم از زبان برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر استفاده می کنند. یک زبان آموز

خوب همیشه به دنبال موقعیت هایی برای صحبت کردن با دیگر زبان آموزان می گردند.

در طول هر کالس نت برداری کنید. نت ها به شما کمک می کنند تا زبان جدید را به خاطر بسپارید. هنگام انجام دادن

تکالیفتان به نت هایتان نگاه کنید.

از یک لغت نامه استفاده کنید. زبان آموزان خوب معموًال از لغت نامه ها استفاده می کنند تا معنای کلماتی را که

نمی دانند بیابند. آن ها همچنین لیست لغت های خود را می سازند.

خارج از کالس به زبانی که آن را می آموزید فکر کنید. هنگامی که در حال خرید کردن یا قدم زدن در خیابان هستید،

کلمات و عبارات مفید را به یاد آورید. گاهی هنگامی که در خانه هستید، کلمات جدید را بگو�د تا تلفظ خود را

تمرین کنید.

تمرینات اضافی انجام دهید. آزمون بدهید و سطح زبان خود را باال ببرید، مهارت های خواندن و شنیدار با روش های

خودآموزی. شما می توانید بسیاری از این ها را آنالین پیدا کنید.

خودتان را در حال صحبت کردن تصور کنید. بسیاری از زبان آموزان خوب می توانند خودشان را هنگام صحبت کردن

آن زبان ببینند و بشنوند... این به انگیزه شان کمک می کند.

از فرایند لذت ببرید. زبان آموزان خوب با زبان تفریح می کنند. فیلم یا سریال ببینید، به ترانه ها گوش دهید، بازی های

ویدیویی انجام دهید و یا کتابی بخوانید. هیچ وقت دیر نیست تا به یک زبان آموز خوب تبدیل شوید.

ترجمۀ جمله: زبان آموزان خوب کلمات و اصطالحاتی را که یاد می گیرند می نویسند. (درست)الف

ترجمۀ جمله: زبان آموزان خوب اشتباه نمی کنند. (نادرست)ب

گزینه 4 پ

ترجمۀ جمله: Their در متن به چه چیزی برمی گردد؟

"زبان آموزان"

.Good language learners often use dictionaries to check the meaning of words they don't knowت

.Test and improve your language, reading and listening skills with self-study materialث

www.alirezaafshar.org



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

14/15لرنیتو 1400

گزینه 2 71

ترجمۀ جمله: فارغ از اینکه گروه شما چه اندازه است، ما اجرای باکیفیتی ارائه می دهیم، چون ما در برابر ده ها هزار نفر

حرف زده ایم. (اجرا داشته ایم)

اعداد "ده، صد، هزار، میلیون، میلیارد، ..." می توانند به عنوان ضمیر جمع و با استفاده از of یه یک اسم جمع متصل

شوند. در غیر این صورت، هرگز نمی توانیم یک عدد انگلیسی را به شکل جمع بیان کنیم.

گزینه 4 72

home work یك اسم غیر قابل شمارش است پس به شكل جمع به كار نمی رود درنتیجه گزینه های "1" و "2" صحیح

نمی باشد. از طرف دیگر many به همراه اسامی قابل شمارش به كار برده می شود. درنتیجه گزینه "4" جواب صحیح

است.

ترجمۀ متن:

کیواشانا یک زبان در معرض خطر است که یک گویش ور از آن باقی مانده است که یک مرد 78 ساله به نام ریموندو

آولینو که در لیمرو منطقه ای از جاپورا در آمازون زندگی می کند. آن (زبان) زمانی در یک روستا نزدیک حاشیۀ رودخانۀ

جاپورا صحبت می شد تا این که ساکنان پرتغالی آن را اشغال کردند.

گزینه 1 73

ترجمۀ گزینه ها:

1- در معرض خطر

2- خوشایند

3- باهوش

4- آشنا

گزینه 3 74

ترجمۀ گزینه ها:

صحبت کردن

خوابیدن

زندگی کردن

بازی کردن

گزینه 1 75

ترجمۀ گزینه ها:

1- صحبت کردن

2- شکستن

3- سوار شدن

4- بردن
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گزینه 4 76

1- کنار

2- به

3- با

4- تا
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