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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

فارسی

در همۀ گزینه ها به جز ............ غلط امالیی وجود دارد.1

آن دو بت که از پس ملک بخاستند و پیش او فرود آمدند، دو اسب باشد که از جهت شاه هدیه آرند. (1

چون بخواند همگنان خیره ماندند و بر او ثناها گفت و ایزد را بر سهل گردانیدن این غرض، شکرها گزارد. (2

پدر من چون طعمه بیافتی، او را مطربان خوش زخمه از کجا بودندی که بر سر خان غزل های خسروانی زدندی. (3

و نیز منزلتی نو نمی جویم و در طلب زیادتی قدم نمی گذارم که به حرص و گرم شکمی منصوب شوم و امیدوارم به منزلت (4

خود بازرسم.

مفهوم همۀ ابیات به استثنای ............ یکسان است.2

چشم حیران گر شود چون زلف سر تا پای من            نیست صائب سیری از نّظارۀ رویش مرا (1

اگر بسیار بندیشی خرد باشد از او عاجز            کجا بر آسمان تاند (=تواند) شد آن کو نردبان دارد؟ (2

در ذات لطیف تو حیران شده فکرت ها            بر علم قدیم تو پیدا شده پنهان ها (3

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی            نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی (4

بیت "این مّدعیان در طلبش بی خبران اند         آن را که خبر شد، خبری بازنیامد" با تمام ابیات زیر تناسب معنایی دارد؛ به جز گزینۀ3

................

دم نتوان زد به مجلسی که در آنجا           ُمهر خموشی زدند بر لب قائل (=گوینده) (1

گهی مهرش به لب زنند چو خال دهان یار            آن را که می دهند ز اسرار آ (2

عاشق سوخته دل زنده به جانی دگر است               زین جهانش چه خبر؟ کو به جهانی دگر است (3

هرکه را اسرار حق آموختند            ُمهر کردند و دهانش سوختند (4

کاربرد "را" در کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟4

طبع تو سیر آمد از من جای دیگر دل نهاد            من که را جویم که چون تو طبع هرجا�م نیست (1

گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم            منعی که می رود گنه از باغبان توست (2

دانند عاقالن که مجانین عشق را            پروای قول ناصح و پند ادیب نیست (3

چرا و چون نرسد بندگان مخلص را            رواست گر همه بد می کنی بکن که نکوست (4

www.alirezaafshar.org۱۴۰۲ عمومی کلیه رشته ها 24 دیکنکور ۱۴۰۱ و
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2لرنیتو 1400 /16

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ مناظره وجود دارد.5

گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است                     گفتا تو خود حجابی ور نه رخم عیان است (1

به گفت وگو نرود کار عشق پیش و مرا               نمی کشد دل غمگین به گفت وگوی دگر (2

پرسید از چنار که تو چندروزه ای        گفتا چنار: ُعمر من افزون تر از دویست (3

گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی                    گفتم منم غریبی از شهر آشنایی (4

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟6

چون روباه ضخامت ُجّثه بدید و مهابت آواز بشنید، طمع دربست که گوشت و پوست فراخور آواز باشد. دریافت که هرکجا (1

جثه ضخیم تر و آواز آن هایل تر، منفعت آن کمتر.

سیمرغ قدم به نشاط در کار نهاد. مرغان به معونت و مظاهرت او قوی دل گشتند و عظیمت بر کین و انتقام مصمم گردانیدند. (2

گین کند و گاه شود که از عالم قدس، نسیمی از نسیم های انس به دل های صاحبان عالیق بوزد و مشام ارواحشان را عطرآ (3

روح حقیقت را در اشباحشان بدمد.

خدای را مردانند که از غایت عظمت و غیرت حق روی ننمایند، اّما طالبان را به مقصودهای خطیر برسانند و موهبت کنند، (4

این چنین شاهان عظیم نادرند و نازنین.

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است.7

بلبل اگرنه مسِت گل است این ترانه چیست؟                   گر نیست عشق، زمزمۀ عاشقانه چیست؟ (1

هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند                       بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار (2

توحید تو خواند به سحر مرغ سحرخوان             تسبیح تو گوید به چمن بلبل گویا (3

چه فاخته در گلشن چه جغد به ویرانه              دارند نهان هریک حمد تو در افغان ها (4

در عبارات کدام گزینه غلط   امالیی وجود دارد؟8

الف) گفت: جویندۀ این جهان همیشه در زّل معصیت است و جوینده آن جهان همیشه در عّز طاعت.

ب) عاقالن بنای کار خود و از آن دشمن بر قاعدۀ صواب نهند و سخن خصم به سمع تم�ز شنوند.

ج) و آنگاه بر کران چشمه ای رفت که در او غوکان بودند و ملک کامگار و متاع داشتند.

د) و طالبان کرامت به او قربت جویند و خود را به فضیلت منسوب دارند.

ب، د (2 الف، ب (1

ج، الف (4 د، ج (3

آرایه  های ذکرشده در مقابل کدام بیت کامًال درست است؟9

خوش می رود این پسر که برخاست         سرویست چنین که می رود راست (تشبیه و ایهام) (1

از درون سوزناک و چشم تر            نیمه ای در آتشم، نیمی در آب (تناقض و تضاد) (2

شربت از دست دالرام چه شیرین و چه تلخ            بده  ای دوست که مستسقی از آن تشنه تر است (حس آمیزی، تناسب) (3

از هجر تو چیست جز مالمت ما را            کرده ست در این شهر عالمت ما را (مجاز و جناس) (4
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟10

بنازم به بزم محّبت که آنجا                   گدایی به شاهی مقابل نشیند (1

شاه را درویش می سازد، گدا را پادشاه                عالمی چون عالم خوش انقالب عشق نیست (2

عشق یکسان ناز درویش و توانگر می کشد                     این ترازو سنگ و گوهر را برابر می کشد (3

ای دل به طریق عاشقی راه یکی است                در کشور عشق بنده و شاه یکی است (4

ابیات کدام گزینه به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟11

گاه نیست         در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست الف) زاهد ظاهرپرست از حال ما آ

ب) هرچند غم عشقت پوشیده همی دارم          هرکس که مرا بیند داند که غمی دارم

ج) آن را که غمی چون غم من نیست چه داند           کز شوق توام دیده چه شب می گذراند؟

د) زاهد خام که انکار می و جام کند                           پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

گاهی از اسرار عشق                 نقد دین بی قیمت افتاده ست در بازار عشق هـ) نیست اهل زهد را آ

ج - د - هـ (2 الف - ج - هـ (1

ج - د - الف (4 الف - ب - هـ (3

معنی چند واژه از واژه های زیر نادرست بیان شده است؟12

َسموم: بادهای بسیار گرم و زیان رساننده / سفله: نادان / شرزه: خشم / غاشیه: خطرناک / چریغ آفتاب: طلوع آفتاب / بیگاه شدن:

فرارسیدن هنگام غروب یا شب

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

در همۀ مصراع ها "نهاد + مفعول + مسند + فعل" است؛ به جز:13

خداوند زر برکند چشم دیو (2 درون فروماندگان شاد کن (1

مژگان تو دل را هدف تیر ستم ساخت (4 کرم خوانده ام سیرت سروران (3

در متِن زیر چند "غلط امالیی" یافت می  شود؟14

"غافلی ضعیف که بر خواری کشیدن خو دارد و به هیچ تأویل منظور و محترم و متاع و مکّرم نگردد که در معرض حسد و عداوت

افتد، بباید دانست که عاقل همیشه محروم است و محسود و من از این طبقه نیستم و نه آزی قالب است که خیانت کنم."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

معنای واژۀ "هّمت" در کدام بیت متفاوت است؟15

من همه هّمت بر اسباب سفر دارم مرا            از حضر ساز مهّیا برنتابد بیش از این (1

هرکه را یک ذّره هّمت داد دست            کرد او خورشید را ز آن ذّره، پست (2

هّمت از صاحبدلی کن التماس            پس به صاحب  دولتی کن التجا (3

هّمت بلند دار که با هّمت بلند            هرجا روی به توسن گردون سواره ای (4
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باتوّجه به ابیاِت زیر، کدام مورد از دیدگاه زباِن فارسی "غلط" است؟16

"عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد             دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

به روزگار سالمت سالح جنگ بساز              وگرنه سیل چو بگرفت سد نشاید بست"

در کل ابیات چهار مفعول وجود دارد. (1

دو جملۀ غیرساده در ابیات یافت می  شود. (2

اجزای مصراع سوم "نهاد + مفعول + متمم + فعل" است. (3

ابیات فاقد ترکیب وصفی و دارای سه ترکیب اضافی است. (4

نقش ضمیر مشّخص شده در کدام گزینه مضاف الیه نیست؟17

با محتسب  م عیب مگو�د که او نیز                    پیوسته چو ما در طلب شرب مدام است (1

دست  م نداد قّوت رفتن به پیش دوست                  چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم (2

تا رفتن  ش ببینم و گفتنش بشنوم                       از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم (3

گه نیستی کز سر در افتاد  ت کاله             گفت در سر عقل باید بی کالهی عار نیست گفت آ (4

کدام گزینه از جنبۀ تاریخ ادبیات نادرست است؟18

محمدتقی بهار، شعر دماوندیه را در سال 13۰1 هجری شمسی سرود. (1

شعر "خوان هشتم" از مجموعه شعر "آخر شاهنامه" از آثار مهدی اخوان ثالث است. (2

کتاب "فی حقیقة العشق" از شهاب الدین سهروردی و کتاب "تمهیدات" از عین القضاة همدانی است. (3

شعر "صبح ستاره باران" از کتاب "مثل درخت در شب باران" از "م. سرشک" است. (4

اجزای جمله  های کدام بیت، همانند اجزای جمله  های بیِت زیر است؟19

"حفظ آب روی خواهش کن که گردون خسیس                     نان خود را تر به آب روی سائل می  کند"

می  دهد از حسن عالم گیر مجنون را خبر              اینکه لیلی هر نفس تغ�ر محمل می  کند (1

خصم غالب را زبون، صبر و تحّمل می  کند                       از تواضع سیل را مغلوب خود پل می  کند (2

یوسف نداشت نعمت دیدار این  قدر                  حسن تو چشم آینه را سیر می  کند (3

تشنه  جانان را کجا سیراب ساغر می  کند؟             ریگ در یک آب خوردن بحر را بر می کند (4

بیت زیر با کدام  بیت تناسب معنایی دارد؟20

"باآنکه جیب و جام من از مال و می تهی است ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت"

با خیال او قناعت می کنم من کیستم            تا وصالش در دل امیدوارم بگذرد (1

خون به اکسیر قناعت مشک خالص می شود            این نصیحت را ز آهوی ختن داریم ما (2

دولت آن است که امکان فراغت باشد            تکیه بر بالش بی دوست نه بس تمکینی است (3

تو را فراغت ما گر بود و گر نبود            مرا به روی تو از هر که عالم است فراغ (4

www.alirezaafshar.org
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عربی

"فی الّسنن اإلیرانیة علینا أن نخرج مع الضیوف إلی باب الّدار.":21

بر ما واجب است که طبق سنت ایرانی با مهمان هایمان به سوی در خانه خارج شویم! (1

در سنت های ایران بر ماست که با مهمانان به سمت در خانه بیرون برویم! (2

بر ما الزم است که بر اساس سنت های ایرانی با مهمان به سمت در ورودی خارج شویم! (3

در سنت های ایرانی بر ما واجب است که با مهمانان به سمت در خانه بیرون بیا�م! (4

ن ما َلیَس فیه الحال:22 َعیِّ

ُه ُمقَتِدرًا. َأقَوي الّناِس َمْن َعفا عَدوَّ (2 َمن عاَش َبَوجَهیِن ماَت خاِسرًا (1

ِعنَد ُوقوِع الَمصاِئِب َتذَهُب الَعداَوُة َسریَعًة (4 ـًا فاِئزًا جوَن َفریَق ُع اْلُمَتَفرِّ ُیَشجِّ (3

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:23

هِم. ُض َنفسُه ِللتُّ َل في َموضوٍع ُیعرِّ َعَلیِه أْن ال َیَتدخَّ (1

ُسئَل الّنبّي (ص): أيُّ الماِل خیٌر؟ قاَل: َزْرٌع َزَرَعُه صاحبُه. (2

َح َسّیاَرَتهم. ح السّیاراِت ِلَکي ُیصلَّ ُد ُمسلمّي ِبصدیِقِه ُمصلَّ َصَل السیِّ ِاتَّ (3

رق َفأطاَعُه َکثیٌر ِمَن اُالَمِم و اسَتقَبلوُه لَعدالته. ساَر َمَع ُجیوشه َنحو الشَّ (4

عّین کلمة "حّیة" حاًال:24

کل الفرائس حّیة! کانت هذه السمة تحّب أ (2 کل فرائس حّیة! هذه السمکة تحّب حّبًا أن تأ (1

کل هذه السمکة الفرائس و هي حّیة! تأ (4 کلها السمکة حّیة! کانت الفرائس اّلتي تأ (3

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:25

ًة! عنَدما َتسُقُط الَحَشَرُة علی َسطِح الماِء َتبَلُعها َحیَّ (1

د ُمسِلمي ُمزارٌع َیسُکُن في قریٍة بُمحاَفَظِة مازندران! یِّ السَّ (2

َجرَّ الفّالُح السّیارَة بالَجّرارِة و أخَذها إلی موقِف تصلیح السّیاراِت! (3

ُل علی الّناِس! إذا َطَلبَت أن َتنَجَح َفُقم به وحیدًا و ال تتوکَّ (4

﴿إّن في ذلك آلیات لقوم یعقلون﴾:26

به راستی برای آیاتی که در آن است، گروهی تعّقل می ورزند! (1

همانا در آن نشانه هایی است برای قومی که تعّقل می ورزند! (2

همانا آیاتی که در آن است برای قومی است که خرد می ورزند! (3

به راستی نشانه هایی که در آن آیات وجود دارد برای قومی است خردمند! (4

www.alirezaafshar.org
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غار."27 عّین الخطأ للفراغ: ".......... األوالد الصَّ

إّنکم تؤّدبوَن (2 إّنهم یؤّدبوَن (1

إّنِک تؤّدُب (4 إّنها تؤّدُب (3

﴿َمن َعِمَل ِمنُکم سوءًا ِبَجهالٍة ُثّم تاَب ِمن َبعده و َأصَلَح فإّنُه َغفوٌر َرحیٌم﴾:28

هرکس از روی نادانی عمل زشتی را مرتکب شود، سپس توبه کند و صلح نماید پس قطعًا او بخشندۀ مهربان است! (1

هرکسی از شما که کار زشتی به نادانی کرد، بعدازآن توبه ای بی بازگشت کند، پس خداوند نسبت به او آمرزندۀ مهربان است! (2

هرکس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس بعدازآن توبه کرده و اصالح نماید چراکه او بسیار آمرزندۀ مهربان است! (3

کسانی که از روی نادانی عمل بدی را مرتکب می شوند و پس ازآن توبه می کنند و (مفاسد خود را) اصالح می کنند (بدانند) که (4

او بسیار آمرزندۀ مهربان است!

"إّن الّسعادة لیست الحصول علی ما النملک، بل هی أن ندرک قیمة ما نملک!":29

سعادت در آنچه که داریم نیست، بلکه آن است که ارزش آنچه را داریم بدانیم! (1

خوشبختی در آنچه نداریم نیست، بلکه درک آن چیزی است که مالک آن هستیم! (2

سعادت، دستیابی به آنچه نداریم نیست، بلکه آن است که ارزش آنچه را داریم درک کنیم! (3

خوشبختی به دست نیاوردن نداشته ها نیست، بلکه فهمیدن آن چیزی است که مالکش هستیم! (4

عّین الّصحیح في ضبط حرکات الکلمات:30

بیِّ في غاِر َحراَء! قرأُت في کتاٍب أْن ُأولی آیاِت الُقرآِن َنَزلْت علی النَّ (1

ِتی العزیزَة، أنِت َتعَلمیَن أنَّ ِرجلي ُتؤِلُمني ِجّدًا! ال یا ُبنیَّ (2

َة! َف َمَع َجمیِع أعضاِء األسرِة لزیارِة َمکَّ ي أن َأَتَشرَّ أنا أَتَمنِّ (3

الغاُر َیَقُع فوَق َجَبٍل ُمرَتَفٍع ال َیسَتطیُع صعوَدُه إّال األقویاُء! (4

عّين ما فیها الحال.31

ماَء َخالبًة. هِذه األلواُن َتجَعُل السَّ (2 َق اإلنساُن ضعیًفا. ُخِل (1

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا. َو َيُكوَن الرَّ (4 َرّب اجَعل هذا الَبلَد آِمنًا. (3

﴿َاِقْم َوْجَهَک ِلّلدیِن َحنیفًا و ال َتکوَننَّ ِمن الُمشرکیَن﴾:32

رویت را به سوی دین حق بازگردان. (2 به دین یکتاپرستی روی بیاور. (1

با یکتاپرستی به دین روی می  آوری. (4 با یکتاپرستی به دین روی آور. (3

ن المحّل اإلعرابیَّ ِللکلمَتیِن: "الّالعُب اإلیراّنی َرَجَع مَن الُمسابقٍة ُمبَتِسمًا."33 عیِّ

صفة - حال (2 مضاٌف الیه - حال (1

ٌق صفة - مفعوٌل مطل (4 مضاٌف إلیه - مفعوٌل مطلٌق (3
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عّین الخطأ فی المفهوم:34

کأنَّ إرضاَء الناِس غایٌة ال ُتْدَرک: خاطری چند اگر از تو شود شاد بس است            زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد (1

﴿أَیْحَسب اإلنساُن أن ُیترک ُسدًی﴾: هم آیا گمان کرده انسان که او            رها می شود بی هدف کوبه کو (2

ال خیر فی قوٍل ِاّال مع الفعل: گفتۀ خوش که بر زبان آید            مرغ و حلوای پخته زان زاید (3

ال کنَز أغنی من القناعِة: مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع            بسی پادشاهی کنم در گدایی (4

ُد ِمن ِخداِع العدّو و ابتعاده و إنقاذ حیاة َفرِخه، َیطیُر بغتًة!":35 کَّ "ِعندما کاَن الّطاِئُر یتأ

وقتی که این پرنده از فریب دشمن و دورشدنش و نجاِت زندگی جوجه هایش مطمئن می شود، ناگهان پرواز می کند! (1

زمانی که پرنده از ُخدعۀ دشمن و دور کردنش و نجاِت جوجه اش مطمئن شد، ناگهان پرواز کرد! (2

هنگامی که پرنده از فریب دشمن و دورشدنش و نجاِت زندگی جوجه اش مطمئن می شد، ناگهان پرواز می کرد! (3

هر وقت این پرنده از ُخدعۀ دشمنش و دور شدِن آن و نجاِت زندگی جوجه هایش مطمئن می شد، ناگهان پرواز می کرد! (4

عّین الحال:36

ِاشتغل في المزرعة رجًال نشیطًا! (2 رأیت أبناء فرحین في الغرفة حول المائدة! (1

عند وقوع المصائب تذهب العداوُة سریعًة! (4 تجتهد الطالبة في أداِء واجباتها دائمًا و ُتساعُد ُأّمها! (3

﴿یا َأَیتها الّنفس المطمئّنة، إْرِجعی إلی رّبک راضیًة﴾ عّین الّصحیح:37

ای نفسی که مطمئن هستی، با رضایت به سوی پروردگارت بازگرد. (1

ای نفس آرام، به سوی پروردگارت خشنود و راضی بازگرد. (2

ای نفس مطمئن به سوی پروردگار خود که از تو خشنود است بازگرد. (3

ای نفس آرام، به سوی پروردگار خود در حالی باید بازگردی که خشنود و راضی هستی. (4

ن "إن" من الحروف المشّبهة بالفعل:38 عیِّ

إن ال نشرک باهللا نقدر علی تحّقق أهدافنا. (2 إن تّتقوا اهللا یجعل لکم فرقانًا. (1

إن الّناس کانوا یعبدون آلهًة مختلفًة. (4 قال األستاذ إن تقفز خمسة أقدام فأنت فائٌز. (3

جون َفریَقُهُم الفائُز َفِرحیَن اْلَیوَم"39 ُع الُمَتَفرِّ عّین الصحیح ِفی الّترجَمة: "کاَن ُیَشجِّ

امروز تماشاچیان تیم برنده شان را با خوشحالی تشویق می کنند. (1

تماشاچیان امروز تیم برنده را تشویق می کردند درحالی که خوشحال بودند. (2

امروز تماشاچیان تیمی که برنده شد را با خوشحالی تشویق می کنند. (3

تماشاچیان، امروز تیم برندۀ خود را با خوشحالی تشویق می کردند. (4

www.alirezaafshar.org



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

8لرنیتو 1400 /16

﴿و ال َیْحُزنَک قولهم إّن العّزة هللا جمیعًا﴾:40

سخنشان تو را غمگین نسازد قطعًا بزرگواری همگی برای خدا است! (1

سخنان آن ها تو را غمگین نکند همانا عزت همگی برای پروردگار است! (2

سخن آنان باعث اندوه تو نخواهد شد قطعًا بزرگواری دقیقًا برای خدا است! (3

کالمشان تو را ناراحت نمی کند همانا بزرگواری ها از آن خدا است! (4

دین و زندگی

اینکه خداوند پیامبر اکرم (ص) را ولی انسان  ها معرفی می  کند به چه معنا است و کدام آیۀ شریفه، حاکی از آن است؟41

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأوِلیاَء چون والیت خداوند مطلق است، بخشی از والیت خود را به پیامبر (ص) واگذار کرده است - ﴿... ُقْل َأ َفاتَّ (1

ْنُفِسِهْم َنْفعًا َو َال َضّرًا﴾ َال َیْمِلُکوَن ِألَ

چون والیت خداوند مطلق است، بخشی از والیت خود را به پیامبر (ص) واگذار کرده است - ﴿... َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلیٍّ َو (2

َال ُیْشِرُک ِفي ُحْکِمِه َأَحدًا﴾

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه َأوِلیاَء َال خداوند پیامبر (ص) را واسطۀ والیت خود و رسانندۀ فرمان  هایش قرار داده است - ﴿... ُقْل َأ َفاتَّ (3

ْنُفِسِهْم َنْفعًا َو َال َضّرًا﴾ َیْمِلُکوَن ِألَ

خداوند پیامبر (ص) را واسطۀ والیت خود و رسانندۀ فرمان  هایش قرار داده است - ﴿... َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلیٍّ َو َال ُیْشِرُک (4

ِفي ُحْکِمِه َأَحدًا﴾

در چه صورتی زمینه برای رشد انسان ها و حرکت به سوی خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد و چگونه تفرقه و تضاد جامعه42

را فرامی گیرد؟

هرقدر افراد جامعه در راه رسیدن به جامعۀ توحیدی قانون مدارتر باشند -  اگر همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوی خود را (1

دنبال کنند.

هرقدر نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشد -  اگر امکان رشد و تعالی آحاد جامعه نادیده گرفته شود. (2

هرقدر افراد جامعه در راه رسیدن به جامعۀ توحیدی قانون مدارتر باشند -  اگر امکان رشد و تعالی آحاد جامعه نادیده گرفته (3

شود.

هرقدر نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشد -  اگر همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند. (4

جمله امام علی (ع) در خصوص گرفتاری انسان با احسان پیاپی خداوند یادآور کدام آیه و سّنت الهی است؟43

﴿کّال نمّد هؤالء و هؤالء...﴾ - امداد خاص الهی (2 ﴿کّال نمّد هؤالء و هؤالء...﴾ - امداد عام الهی (1

﴿و اّلذین کّذبوا بایاتنا...﴾ - استدراج (4 ﴿ولکن کّذبوا فاخذناهم...﴾ - امالء و امهال (3
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گاه چیست؟44 ماواِت َو اَالرِض﴾ با کدام گزینه در ارتباط است و باالترین تجلی گاه معرفت عمیق در انسان آ عبارت قرآنی ﴿َاُهللا نوُر السَّ

خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ درنتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید - (1

نیازمندی به خدا در پیدایش

هر موجودی در حّد خودش تجّلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است - مشهود یافتن (2

خداوند در نظام هستی.

خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ درنتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید - مشهود (3

یافتن خداوند در نظام هستی.

هر موجودی در حّد خودش تجّلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است - نیازمندی به (4

خدا در پیدایش

معاهدۀ الهی با بشر، جهت جلب خشنودی خداوند کدام است و از آن به چه عنوانی در قرآن کریم یاد شده است؟45

﴿َاِن اعُبدونی﴾ - ﴿ذِلَک ِمن َعزِم اُالموِر﴾ (2 ﴿َان َتقوموا ِلّلِه﴾ - ﴿ذِلَک ِمن َعزِم اُالموِر﴾ (1

﴿َان َتقوموا ِلّلِه﴾ - ﴿هذا ِصراٌط ُمسَتقیٌم﴾ (4 ﴿َاِن اعُبدونی﴾ - ﴿هذا ِصراٌط ُمسَتقیٌم﴾ (3

" تعداد نفرات نقش اصلی را در قیام خالصانه برای خداوند ندارد."  این پیام از کدام آیۀ شریفه، بر جان رهرو کالم وحی می نشیند؟46

ْيَطاَن﴾ ﴿َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ (1

﴿َو َأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ (2

َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة...﴾ ﴿ُقْل ِإنَّ (3

ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن﴾ ﴿ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َو ُنُسِكي َو َمْحَياَي َو َمَماِتي ِللَّ (4

خداوند متعال هنگامی  که ببیند که شخص توبه  کار تالش خود را کرده تا حقوق الهی را جبران نماید اما نتوانسته همۀ گناهان را47

جبران کند، سایر موارد را خود می  بخشد. باتوجه به این موضوع کدام سنت الهی به ذهن متبادر می  گردد و نشان  دهندۀ کدام

صفت الهی است؟

تأثیر اعمال انسان در زندگی او - ﴿ اّن اهللا یحّب الّتوابین﴾   (1

تأثیر اعمال انسان در زندگی او - ﴿ اّنه هو الغفور الرحیم﴾   (2

سبقت رحمت بر غضب - ﴿ اّنه هو الغفور الرحیم﴾   (3

سبقت رحمت بر غضب - ﴿ اّن اهللا یحّب الّتوابین﴾   (4

اثرگذاری به طور مستقل و منتقل کردن تأثیر خود به عامل بعدی به ترتیب ویژگی کدام یک از موارد زیر است؟48

علل طولی - علل عرضی (2 علل عرضی - علل طولی (1

علل طولی - علل طولی (4 علل عرضی - علل عرضی (3
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محدود و ناقص بودن که لوازم ............. است، زمانی این استدالل باطل می گردد که ............49

تصور چندین خالق برای جهان ـ خدایان مذکور فاقد كماالت مشابه باشد. (1

تصور چندین خالق برای جهان - خدایان مذکور واجد کماالت مشابه باشد. (2

اداره چند خالق برای جهان است - خدایان مذکور فاقد كماالت مشابه باشد. (3

اداره چند خالق برای جهان است - خدایان مذکور واجد كماالت مشابه باشد. (4

براساس آیۀ نورانی ﴿اهللا نور الّسماوات و االرض...﴾ خداوند چه نقشی در آسمان ها و زمین دارد و موجودات جهان در قیاس با خدای50

تعالی چه جایگاهی دارند؟

پیدا و آشکارکنندۀ مخلوقات - تجلی بخش صفات الهی (1

پیدا و آشکارکنندۀ مخلوقات - نشانگر اسماء و چیستی خداوند (2

برطرف کنندۀ نیازهای مخلوقات - تجلی بخش صفات الهی (3

برطرف کنندۀ نیازهای مخلوقات - نشانگر اسماء و چیستی خداوند (4

افزایش ایمان یا لجاجت و کفر در برابر استماع آیات قرآن کریم از رسول خدا (ص) در زمان ایشان بیانگر کدام جنبه از سّنت های51

الهی است؟

جلوه های سّنت امداد عام (2 جلوه های سّنت امداد خاص (1

تأثیر عوامل درونی بر سّنت امداد عام (4 تأثیر عوامل درونی بر سّنت امداد خاص (3

از منظر پیامبر خوبی ها صلی اهللا علیه و آله و سلم، انسان چگونه به عامل بازدارندۀ از لغزش ها و تباهی ها دست می یابد و برای از52

دست ندادن زندگی پاک و بانشاط دنيا و حيات سرشار از شادکامی آخرت باید چه کرد؟

دوری از گناهان به منظور نیل به اعال درجۀ اخالص - بهره مندی از کمک های الهی (1

دوری از گناهان به منظور نیل به اعال درجۀ اخالص - پیش روی در اخالص (2

انجام خالصانه کارهای خود برای خدا به مدت چهل روز - پیش روی در اخالص (3

انجام خالصانه کارهای خود برای خدا به مدت چهل روز - بهره مندی از کمک های الهی (4

کدام گزینه بیانگر شروط نظام توحیدی در ُبعد اجتماعی توحید است؟53

حرکت تمامی ارگان های جامعۀ توحیدی به سوی اجرای فرامین الهی (1

تبّری از دشمنان خدا و مسلمانان (2

تالش حاکم جامع الشرایط در جهت اجرای قوانین الهی در جامعه (3

مبارزه با ظلم و ظالم و نفی طاغوت (4

کدام یک از ابعاد نظم جهان آفرینش مقدم بر دیگری است و چه ویژگی در این قواعد، زمینه ساز کار اختیاری برای انسان می شود؟54

قضا - قابل شناخت و به کارگیری بودن (2 قدر - قابل شناخت و به کارگیری بودن (1

قضا - اتصال به خداوند به واسطه علل طولی (4 قدر - اتصال به خداوند به واسطه علل طولی (3
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مخاطب نهی قرآنی ﴿التتخدوا عدوی و عدوکم اولیاء...﴾ چه افرادی هستند و علت دشمن شمرده شدن اینان برای خدا در کدام55

عبارت قرآنی تجّلی دارد؟

                        

                    

مردم - ﴿قدکفروا بما جاءکم من الحق﴾ (2 مردم - ﴿تلقون الیهم المودة﴾ (1

مؤمنان - ﴿تلقون الیهم المودة﴾ (4 مؤمنان - ﴿قدکفروا بما جاءکم من الحق﴾ (3

خدایابی انسان چگونه است و اگر بگو�م چیزهایی که شیرین نیستند؛ برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش56

شیرین باشد، به کدام مقدمۀ استدالل نیازمندی جهان در پیدایش خود به آفریننده، اشاره  کرده ایم؟

استداللی - پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست ضرورتًا برای موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش (1

پدیده نباشد و وجودش از خودش باشد.

فطری - پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست ضرورتًا برای موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش (2

پدیده نباشد و وجودش از خودش باشد.

فطری - هرگاه به خود نظر می کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده است. (3

استداللی - هرگاه به خود نظر می کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده است. (4

کدام نوع شناخت سبب آشنایی انسان و نگرش درست او نسبت به عوامل شکست ها و موفقیت ها در زندگی می شود و در رابطه57

انسان با خدا، با خودش و با دیگران تأثیر به سزایی دارد؟ کدام مفهوم در اصطالح دینی، سنت های خداوندی، به معنای "امتحان"

به کار رفته است؟

قوانین و دستورات الهی - امالء (2 قوانین حاکم بر زندگی انسان ها - ابتالء (1

قوانین و دستورات الهی - ابتالء (4 قوانین حاکم بر زندگی انسان ها - امالء (3

از آیۀ شریفۀ ﴿یسأله من فی السماوات و االرض کلَّ یوم هو فی شأن﴾ کدام موضوع مستفاد می  گردد؟58

فقط انسان  ها هستند که دائمًا دست نیاز به سوی خداوند دارند و از او درخواست می کنند. (1

جهان هرلحظه و پیوسته محتاج خداوند است و این احتیاج دائمی است و هیچ گاه قطع و کم نمی گردد. (2

شرط فیض  بخشی خداوند به مخلوقات، درخواست پیوستۀ    آنان از خداوند متعال است. (3

خداوند تنها دست  اندرکار امور مخلوقاتی است که از او مطالبۀ    دائمی داشته باشند. (4

سخت ترین و بی مانندترین نوع امتحان الهی، مطابق کالم علوی در کدام آیۀ شریفه ترسیم شده است و کدام عامل برای شخص59

گرفتار در این قانون الهی، ممکن است موجب خودشیفتگی شود؟

رِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنة﴾ - ستایشگری مردم ﴿َنْبُلوُكْم ِبالشَّ (2 رِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنة﴾ - احسان پیاپی خدا ﴿َنْبُلوُكْم ِبالشَّ (1

﴿َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾ - احسان پیاپی خدا (4 ﴿َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾ - ستایشگری مردم (3
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درک مفهوم اینکه "زارع حقیقی و پرورش دهنده اصلی زراعِت او خداست"، مفهوم تمام عبارت های قرآنی زیر است به جز .............60

"کل یوٍم هو فی شأن" (2 "قل ا غیر اهللا ابغی رّبا" (1

"و ال یشرک فی حکمه احدا" (4 "قل من رب السماوات و االرض" (3

زبان انگلیسی

61 Jane woke up early in the morning ---------- made us a perfect breakfast.

1) but Jane 2) and Jane

3) but 4) and

62 When a winner makes a mistake, she/he says I was ----------, but when a loser makes a
mistake, she/he says it wasn't my fault.

1) wrong 2) honest

3) serious 4) angry

63 A new fun park ---------- in town now.

1) is being made 2) is making

3) made 4) was made

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

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

We have nine planets in our Solar System. These planets circle around the sun; this is called
orbits. A lot of astronomy people like to think of the Solar System been made up in two
parts. We have the Inner Solar System which has Mercury, Venus, Earth and not forgetting
Mars. These are closet to the sun and are called the terrestrial planets simply because they
have solid rocky surfaces. The Outer Solar System has Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.
These are sometimes called the gas giants. Outermost planet- Pluto, which many any don't
this as a planet anymore. Our Solar system also contains comets, asteroids, moons, dust, gas
and some minor planets. The sun has such powerful gravity it tries to pull the planets towards
it. There are 140 moons that orbit the eight planets in the solar system. The moons don't
orbit the sun; they orbit the planet they are nearest to.

www.alirezaafshar.org
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64 The best title for the above passage is -----------.

1) Terrestrial Planets 2) The Solar System

3) The Gas Giants 4) Minor Planets

65 According to the passage, which of the following is NOT true?

1) Only Jupiter and Earth have asteroids and moons.

2) The orbits of the planets should be actually different from each other.

3) The moons orbit the nearest planets to.

4) Outer Solar System is farther than Inner Solar System to the sun.

66 The underlined word "terrestrial" in the passage is closest in meaning to -----------.

1) orbital 2) icy

3) earthly 4) circular

67 We find all following things in our Solar System EXCEPT ----------.

1) icy surface 2) gas

3) comet 4) minor planets

68 If my father -------- pick me up, I'll take the bus home.

1)  didn't  2)   doesn't 

3)  won't  4)  isn't

69 Aida burst ---------- tears when she saw her score.

1) into 2) on

3) up 4) over
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70 متن زیر را بخوانید و به سؤاالت داده شده هر قسمت پاسخ دهید.

It is very important for students to know how to use a dictionary because a dictionary
gives the users a lot of information. Here you can find some helpful tips to use a dictionary
well.
Choose the right Dictionary. There are many different types of dictionaries such as
learner's dictionaries, general dictionaries and etc. therefore, first identify your needs.
Without choosing the right one you cannot meet your language needs.
Reed the Definitions. Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word,
its pronunciation, part of speech, synonyms, antonyms, and probably its origin.
Learn the Abbreviations. Different types of abbreviations are often used in the definitions
for a word. This can be confusing if you do not know what the abbreviations stand for.

الف According to the passage, there is only one type of good dictionary. a) True  b)
False 

□
□

ب Dictionary users should know their needs. a) True  b) False □ □
پ You can find the exact meaning of a word when you find its ----------

1) learner's dictionary 2) entry

3) part of speech 4) origin

ت If the user does not know what the abbreviations stand for, it will be ---------- to
understand it.

1) confusing 2) boring

3) surprising 4) easy

71 Not being able to speak the language of the country ---------- we were visiting, we naturally had difficulty
making ourselves understood.

1) which 2) in which

3) in there 4) in where
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

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

If a person uses two languages in everyday life, he or she is said to be bilingual. Only a few
people whom we would call bilingual can speak, read, or write both languages equally well.
We call those who can do this "balanced bilinguals". But most bilinguals have a preferred
language, which they use most of the time, and then a second language, the level and use of
which will vary considerably from one person to another. Children raised bilingually from a
very early age are most likely to have an equal command of both.
There are bilingual communities in many parts of the world. Members of these communities
use two (or more) languages as a matter of course. South Africa, Belgium, Wales, Ireland, and
Canada are some examples of countries where such communities exist. (This does not mean
that everyone living in these countries is bilingual.) Bilingualism also occurs in other areas of
the world where immigrant groups have settled but have remained not fully absorbed into the
society around them. They want to keep up many of their own customs and continue to
speak their own language at home. The following examples are taken from a long list: Chinese
and Italians in Australia; Turkish migrant workers in Germany; Asians in Great Britain; and
Spanish speakers in the United States. In many cases, the bilinguals are not themselves
immigrants, but people whose parents, or even grandparents, moved to the country in
question and have continued to speak to their children in their own mother tongue.

72 According to the passage, a balanced bilingual is a person who ---------- .

1) can use two languages in everyday life

2) has been raised bilingually and can read and write only his own language in two countries

3) can use a second language in a context where another language is spoken

4) has an equal command of two languages at the same time
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73 According to the reading, children who were bilingual from a very early age ---------- .

1) are more likely to be dominant in one language

2) most probably know both languages equally

3) can write both languages equally correct

4) have an equal command of both cultures

74 Which statement about the passage is NOT true?

1) South Africa, Belgium and Canada are some examples of bilingual countries.

2) Not everyone living in bilingual countries is bilingual.

3) There of bilingual communities all over the world.

4) Members are bilingual communities use two languages as a matter of course.

75 Migrants speak their native language in order to ---------- .

1) preserve their customs

2) be absorbed in a foreign country more easily

3) communicate more easily with their children

4) help their children do better at school

76 Their house is ---------- on top of a hill, so you can easily have a general view of the town.

1) planned 2) protected

3) generated 4) located

77 You haven't done your homework, ----------?

1) haven't you 2) haven't I

3) does your homework 4) have you
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درسپایهمدرسه

دبیر

فارسی

گزینه 2 1

غلط های امالیی و شکل درست آن ها:

گزینۀ "1": بت ← بط (مرغابی)

گزینۀ "3": خان ← خوان (سفره)

گزینۀ "4": منصوب ← منسوب (نسبت داده شده)

گزینه 1 2

مفهوم بیت نخست سیری ناپذیری عاشق از تماشای معشوق است درحالی که سه بیت دیگر به وصف ناپذیری خدا اشاره دارند.

گزینه 3 3

مفهوم بیت گزینۀ (3) ← دلبستگی عاشق حقیقی به عالمی غیر از عالم مادی

گاهی عاشق از حقایق الهی موجب سکوت اوست. مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← سکوت و رازداری عاشقانه / آ

گزینه 1 4

گزینۀ (1): من که (چه کسی) را جویم؟ نشانۀ مفعول

گزینۀ (2): باغ را چه جرم؟ = برای باغ چه جرم [باشد / هست]؟: حرف اضافه

گزینۀ (3): مجانین عشق را پروا ... نیست؟ برای مجانین عشق پروا نیست / وجود ندارد: حرف اضافه

گزینۀ (4): چرا و چون نرسد بندگان مخلص را: به بندگان مخلص ... نرسد.

گزینه 2 5

"مناظره" در اصطالح ادبی به سخنانی گفته می شود که میان دو یا چند انسان یا شی ء گفتگو و سؤال و جواب صورت می گیرد؛

همانند گفتگوی مست و هشیار در شعر خانم اعتصامی یا گفتگوی فرهاد و خسرو در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی. در گزینۀ 2

هرچند شاعر پیرامون گفتگو سخن می گوید اما عمًال گفتگویی در این بیت اتفاق نیفتاده است.

گزینه 2 6

غلط امالیی و شکل درست آن:

عظیمت ← عزیمت

www.alirezaafshar.org۱۴۰۲ عمومی کلیه رشته ها 24 دیکنکور ۱۴۰۱ و

مرکز مشاوره علیرضا افشار
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گزینه 1 7

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: همۀ موجودات به ذکر و تسبیح خداوند مشغول اند.

مفهوم بیت گزینۀ "1": بیان عشق بلبل به گل و شیدایی و نغمه خوانی او برای آن؛ یا بیان جمال گل و عشق بلبل

گزینه 4 8

غلط های امالیی و شکل درست آن ها:

الف) ُزّل ← ُذّل (واژه نامۀ ستایش، معنای مقابل عّز)

ج) متاع ← مطاع

گزینه 1 9

این پسر به سرو، تشبیه شده است.

راست: دو معنی دارد (ایهام) ← 1- کشیده و استوار 2- صحیح و درست

2) درون سوزناک و آتشین - چشم خیس و پر آب ← تضاد

دقت کنیم که تداخل متضاد ها که الزمۀ تناقض است اّتفاق نیفتاده.

3) "حس" داریم و "آمیزی" نه! (شربت می تواند شیرین یا تلخ باشد)

4: عالمت و مالمت ← جناس / شهر در اینجا داللت بر مردم ندارد و مجاز نیست.

گزینه 2 10

مفهوم بیت گزینۀ "2": عشق موجب دگرگونی است و شاه را نیازمند و گدا را بی نیاز می سازد.

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: در عالم عشق، تبعیض و اختالف وجود ندارد و عناوین و القاب بی اعتبار و همۀ افراد یکسان هستند.

گزینه 1 11

مفهوم مشترک ابیات گزینۀ (1): بی خبری زاهد ظاهربین از عشق وحال عاشقان / حال عاشق را فقط عاشق می فهمد.

مفهوم بیت (ب) ← عشق پنهان کردنی نیست.

مفهوم بیت (د) ← زاهدانی که منکر عشق هستند اگر از عشق سرمست شوند، از انکار عشق و عاشقان دست می کشند.

گزینه 3 12

معنای درست واژه ها :

َسموم: باد بسیار گرم و زیان رساننده

سفله: فرومایه، بدسرشت

شرزه: خشمگین، غضبناک

غاشیه: سوره ای از قرآن، یکی از نام های قیامت
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گزینه 2 13

مصراع گزینۀ 2 دارای "نهاد + مفعول + فعل" است: نهاد: خداوند زر / مفعول: چشم دیو [را] / فعل: برکند

تشریح سایر گزینه ها:

1) نهاد: [تو] + مفعول: درون فروماندن [را] / مسند: شاد / فعل: کن

3) نهاد: [من] + مفعول: سیرت سروران [را] / مسند: کرم / فعل: خوانده ام

4) نهاد: مژگان تو + مفعول: دل را / مسند: هدف تیر ستم / ساخت

نکته: فعل های مصدرهای "کردن، ساختن" در گزینۀ 1 و 4 و فعل مصدر "خواندن = نامیدن" جمله هایی با اجزای "نهاد + مفعول +

مسند + فعل" می سازند.

گزینه 2 14

غلط  های امالیی و شکل درست واژه  ها

َمتاع (کاال) ← ُمطاع (فرمانروا، اطاعت  شده)

قالب (شکل و پیکر) ← غالب (چیره و پیروز)

گزینه 3 15

در بیت سوم "هّمت" در معنای دعای خیر به کار رفته در حالی که در دیگر ابیات به معنای عزم و اراده است.

گزینه 3 16

در مصراع سوم "به روزگار سالمت" متّمم قیدی محسوب می  شود و اجزای اصلی جمله نیست. اجزای جمله مصراع سوم: نهاد +

مفعول + فعل

[تو](نهاد) به روزگار سالمت (متّمم قیدی) سالح جنگ (مفعول) بساز (فعل) ← (مهّیا کن = آماده کن)

تشریح سایر گزینه  ها:

1) مفعول  ها: عالج واقعه - سود - سالح جنگ - سد (4 مورد)

2) جمله  های مرکب (غیرساده): چو کار از دست رفت، دریغ سود ندارد - سیل چو بگرفت، سد نشاید بست (2 مورد)

4) ترکیب  های اضافی: عالج واقعه - روزگار سالمت - سالح جنگ (3 مورد) / ترکیب وصفی به   کار رفته است.

گزینه 2 17

مّتمم: به من دست نداد

گزینۀ 1: با محتسب عیب  م مگو�د: (مضاف الیه)

ـَ ش: (مضاف الیه) اسم + ضمیر گزینۀ 3: رفتن + 

گزینۀ 4: کاله از سرت افتاد: مضاف الیه

گزینه 2 18

شعر "خوان هشتم" از کتاب "در حیاط کوچک پا�ز در زندان" است.
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گزینه 3 19

اجزای جمله  های بیت صورت سؤال و گزینۀ "3" به ترتیب "سه  جزئی با مفعول" و "چهار جزئی با مفعول و مسند" است.

بررسی اجزای جمله  های ابیات:

بیت صورت سؤال:

- [تو](نهاد) آب روی خواهش (مفعول) [را] حفظ کن (فعل) (نهاد + مفعول + فعل)

- گردون خسیس (نهاد) نان خود (مفعول) را به آب روی سائل تر (مسند) می  کند (فعل) (نهاد + مفعول + مسند + فعل)

1) - [-] از حسن عالم گیر به مجنون خبر می  دهد (نهاد + مفعول + متمم + فعل)

- لیلی هر نفس محمل را تغ�ر می  کند (نهاد + مفعول + فعل)

2) صبر و تحّمل، خصم غالب را زبون می  کند (نهاد + مفعول + مسند + فعل)

- پل از تواضع سیل را مغلوِب خود می  کند (نهاد + مفعول + مسند + فعل)

4) - کجا ساغر، تشنه  جانان را سیراب می  کند (نهاد + مفعول + مسند + فعل)

- ریگ در یک آب خوردن، بحر را بر می کند (نهاد + مفعول + مسند + فعل)

گزینه 2 20

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه "2"، قناعت کردن و بی توجهی به مادیات است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "1": امکان ناپذیر بودن وصال

گزینه "3": فراغت با معشوق امکان پذیر است.

گزینه "4": فقط معشوق برای من کافی است.

عربی

گزینه 4 21

السنن اإلیرانیة: سنت های ایرانی (رد گزینه های "1" و "2") / الضیوف: مهمانان (رد گزینه های "1" و "3") / الّدار: خانه (رد گزینه "3")

گزینه 3 22

صورت سؤال گزینه را می خواهد که در آن حال نباشد. (چه حال مفرد، چه حال جمله)

گزینۀ "1": خاسرًا: حال مفرد + َمن (صاحب حال)

گزینۀ "2": ُمقَتِدرًا: حال مفرد + َمن (صاحب حال)

گزینۀ "3": فریقًا: مفعول + فائزًا: صفت

گزینۀ "4": سریعًة: حال مفرد + العداوة (صاحب حال)

نکته: حال مفرد، اسمی است منصوب، نکره و مشتق که قبل ازآن یک اسم معرفه آمده باشد و آن اسم از جهت تعداد و جنس

یکسان باشد و اسم نکره حالت آن را نشان دهد.

گزینه 3 23

ُح" نیز مضارع معلوم باب تفعیل است و مجهول نیست و کلمه "سّیارَة" مفعول ح: اسم فاعل و به معنی تعمیرکار است و "ُیَصلِّ ُمَصلِّ

آن می باشد.
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Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

5/14لرنیتو 1400

گزینه 2 24

ٌة" در اینجا گفته در کدام گزینه "حّیة" حال است. دّقت کنید درست است که در گزینۀ 4 "هي حّیٌة" حال از نوع جمله است؛ اّما "حیَّ

خبر است برای مبتدای "هي". پس "حّیٌة" در این گزینه خبر است و کل جملۀ "هی حّیة" حال است. در گزینۀ 1 ترکیب "فرائس

َة" خبر کاَنت است و یک نقش ة" صفت "فرائس" است. در گزینۀ 3 "حیَّ َة" یک ترکیب وصفی است و هر دو نکره هستند و "حیَّ حیَّ

ِة" حال است. مربوط به کانت نه حال! اّما در گزینۀ 2 "حیَّ

گزینه 4 25

ال تتوکْل فعل نهی است اما به اشتباه به شکل فعل نفی حرکت گذاری شده است.

گزینه 2 26

بررسی سایر گزینه ها:

"آیات" اسم نکره است و در فارسی باید به همراه "ی" یا "یک" ترجمه شود. ← رد گزینه 4

"یعقلون" جمله وصفیه است که موصوف "قوم" را توصیف می کند، بنابراین حرف "که" که در ترجمه جمله وصفیه می آید باید بعد

از "قومی" باشد. ← رد گزینه 1

"که در آن است" در گزینه 3 اضافه ترجمه شده است. ← رد گزینه 3

گزینه 4 27

ضمیر (ِک) و فعل (ُتؤّدب) ازنظر صیغه باهم در ارتباط نیستند.

گزینه 3 28

کلمۀ "ِمنکم" به معنای "از شما" در گزینه های "1" و "4" ترجمه نشده است. [رّد گزینه های "1" و "4"]

" به معنای "سپس" در گزینۀ "2" ترجمه نشده است. [رّد گزینۀ "2"] کلمۀ "ُثمَّ

عبارت "توبه ای بی بازگشت" که در گزینۀ "2" وجود دارد در متن عربی دیده نمی شود. [رّد گزینۀ "2"]

گزینه 3 29

دالیل رد سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "الحصول علی" ← به معنای "به دست آوردن" / "النملک" ← به معنای "نداریم" / "أن ُندرَک" ← فعل مضارع منصوب به

"أن" به معنای "درک کنیم"

گزینۀ 2: "الحصول علی" ← به معنای "به دست آوردن" / "أن ندرک" ← "درک کنیم" مضارع منصوب است و باید به صورت مضارع

التزامی ترجمه شود.

گزینۀ 4: "الحصول علی" ← "به دست آوردن" / "النملک" ← "نداریم" / "أن ندرک" ← "درک کنیم"

گزینه 2 30

ی" و "ُمرَتِفٍع" نادرست حرکت گذاری شده اند. ، ِحراء"، "أتمنَّ در سایر گزینه ها به ترتیب "أنَّ
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گزینه 1 31

چون "ضعیًفا" حال است.

در گزینۀ 2: "َخالبًة" مفعول دوم برای "َتجَعل" است.

در گزینۀ 3: "آِمنًا" مفعول دوم برای "اجَعل" است.

" خبر برای "َيُكوَن" است. در گزینۀ 4: "َشِهيدًا

گزینه 3 32

﴿أقم وجهک للدین حنیفا﴾: با یکتاپرستی به دین روی آور (رد سایر گزینه ها)

گزینه 2 33

"اإلیرانٌی"، صفت است و "ُمبَتِسمًا" حال. به ترجمه، توّجه کنید: "بازیکن ایرانی با لبخند از مسابقه برگشت."

گزینه 3 34

کید بر مفید بودن گفتار در زمانی است که همراه عمل باشد ولی مفهوم بیت "خوش  زبانی" است که باهم مطابقت مفهوم جمله  تأ

ندارند.

گزینه 3 35

اشکاالت سایر گزینه ها:

ّکد" به صورت ماضی استمراری ترجمه نشده است. گزینه های "1 و 2": در این دو گزینه فعل "کاَن ... یتأ

گزینه "4": "َفرِخِه" به معنای "جوجه اش" می باشد که در این گزینه به صورت جمع ترجمه شده است.

گزینه 4 36

کلمۀ "سریعًة" حال برای "العداوة" است.

در گزینۀ "1": "فرحین" صفت برای "أبناء" است.

در گزینۀ "2": "نشیطًا" صفت برای "رجًال" است.

" قید زمان است نه حال. در گزینۀ "3": "دائمًا

گزینه 2 37

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: "النفس المطمئّنة" به معنای "نفس آرام" / "مرضیًة" به معنای "خشنود" که باید ترجمه می شد.

گزینه 3: "راضیًة" به معنای "درحالی که تو راضی و خشنود هستی" / "از تو" معادل عربی آن در عبارت نیست.

گزینه 4: "ِاْرِجعي" ← فعل امر به معنای "بازگرد"

گزینه 4 38

در این گزینه "إّن" حرف مشبهة بالفعل است اما در سایر گزینه ها "إْن" إدات شرط است.
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گزینه 4 39

بررسی سایر گزینه ها:

ُع ← "تشویق می کردند" / "کان + فعل مضارع" ← ماضی استمراری گزینۀ 1: "کان ُیَشجِّ

گزینۀ 2: "فریقهم الفائز" ← "تیم برنده شان" ← ضمیر "هم" در این گزینه ترجمه نشده است.

ُع" ← "تشویق می کردند" گزینۀ 3: "الفاِئز" ← به معنای "برنده" ← إسم است نه فعل / "کاَن ُیَشجِّ

گزینه 1 40

الیحزنک: تو را غمگین نسازد (رد گزینه های "3" و "4") / قولهم: سخنشان (رد گزینۀ "2") / العّزة: بزرگواری (رد گزینۀ "4") / جمیعًا:

همگی (رد گزینه های "3" و "4")

دین و زندگی

گزینه 4 41

اگر خداوند، پیامبر اکرم (ص) را به  عنوان ولّی انسان  ها معرفی می  کند، به این معنا نیست که بخشی از والیت خود را به پیامبر

واگذار کرده باشد. بلکه پیامبر (ص) واسطه، رساننده و مسیر و مجرای رسیدن فرمان خدا به بندگان بوده است و این فهم درستی از

توحید در والیت است که در آیۀ ﴿ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َولیٍّ َو َال ُیْشِرُک ِفی ُحْکِمِه َأَحدًا﴾ تصریح شده است.

گزینه 4 42

میان ُبعد فردی و ُبعد اجتماعی توحید رابطه متقابل (دوطرفه و دوسویه) وجود دارد.

هرقدر که مردم یک جامعه به سوی توحید حرکت کنند (توحید فردی)(درنتیجه) ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی به خود

می گیرد؛ (توحید اجتماعی) همان طور که هرقدر نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشد، زمینه برای رشد انسان ها و

حرکت به سوی خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد.

ازاین رو، اگر قرار باشد:

       همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند

       و تنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند

       و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن به دیگران نباشند،

(درنتیجه):

       تفرقه و تضاد جامعه را فرامی گیرد.

       و امکان رشد و تعالی از بین می رود.

گزینه 4 43

حدیث شریف بیانگر سّنت استدراج است.
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گزینه 2 44

ماواِت َو اَالرِض﴾ بیانگر این نکته است که خداوند سبب پیدایی و آشکار شدن مخلوقات است و هر عبارت قرآنی ﴿َاُهللا نوُر السَّ

موجودی در حّد خودش تجّلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است - اینکه انسان بتواند با هر

چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واال است.

گزینه 3 45

ُه َلُکم َعُدوٌّ ُمبیٌن َو َان اعُبدونی هذا صراٌط ُمسَتقیٌم﴾: "ای فرزندان طبق آیۀ شریفۀ ﴿َاَلم َاعَهد ِاَلیُکم یا َبنی آَدَم َان ال َتعُبُدوا الّشیطاَن ِانَّ

آدم، آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟ و اینکه مرا بپرستید [که] این راه مستقیم

است؟" معاهده یا عهد الهی با انسان، عبودیت و پرستش خالصانۀ خداست که همان راه راست و درست است.

گزینه 3 46

ِه َمْثَنى َوُفَراَدى﴾ َما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِللَّ ﴿ُقْل ِإنَّ

"به بندگانم بگو شما را فقط یک موعظه می کنم، [و آن] اینکه به صورت گروهی و فردی برای خدا قیام کنید.

       عصمت در دریافت و ابالغ وحی

       يكى از وظايف انبيا، موعظه مردم است. " َأِعُظُكْم" 

       تنها به حرف اكتفا نكنيد، بايد به پا خواست. " َتُقوُموا" 

ِه َمْثنى  َو ُفرادى "         آنچه مهم است قيام خالصانه براى خداست، تعداد و نفرات نقش اصلى را ندارد. " َتُقوُموا ِللَّ

       " ِلّله"  بیانگر حسن فاعلی و " َمْثَنى َو ُفَراَدى"  بیانگر حسن فعلی است.

گزینه 3 47

توبه  کننده تالش می کند، حقوقی را که با گناه خود ضایع کرده جبران نماید که دسته ای از این حقوق مربوط به خداوند است

(حق اهللا) و مهم  ترین حق خداوند نیز، حق اطاعت و بندگی اوست؛ برای مثال، تالش می  کند نماز و روزه های ازدست رفته را

به تدریج قضا نماید و عبادت  های ترک شده را به جا آورد، البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است (سبقت رحمت بر غضب)

و اگر ببیند که شخص توبه  کار تالش خود را کرده و نتوانسته همۀ گناهان را جبران کند، بقیۀ موارد را خود جبران نموده و او را عفو

می  کند. این نشان  دهندۀ صفت آمرزندگی و مهربانی خداوند است که در عبارت ﴿ انه هو الغفور الرحیم﴾   تجلی دارد.

گزینه 1 48

در علل عرضی، هر عامل اثر خود را مستقل از سایر عوامل می گذارد. همچنین در عوامل طولی اثر هریک از عوامل به عامل بعدی

منتقل می شود و در عامل دوم اثر می گذارد.

گزینه 2 49

این تصور که چند خدا وجود دارد و هرکدام خالق بخشی از جهان باشند یا با همکاری یکدیگر این جهان را آفریده باشند به معنای

آن است که هرکدام از آن ها محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند یعنی به معنای آن است که

هریک از خدایان کماالتی دارد که دیگری آن کماالت را ندارند وگرنه عین هم می شوند و دیگر چند خدا نیستند.
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گزینه 1 50

باتوجه به آیۀ شریفۀ ﴿اهللا نور السماوات و االرض﴾ خداوند نور هستی است، یعنی تمام موجودات "وجود" خود را از او می گیرند و به

سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی می گذارند، در واقع هر موجودی در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر

حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.

گزینه 3 51

در کسب توفیق الهی، عامل درونی هم نقش تع�ن کننده دارد. برای مثال، دو نفر باهم آیاتی از قرآن را از رسول اکرم (ص)

می شنیدند اّما این آیات ایمان یکی را تقویت می کرد ولی بر لجاجت و کفر دیگری می افزود.

گزینه 3 52

حکمت، به معنای علم محکم و استوار و به دوراز خطا است که هدف درست و راه رسيدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و

تباهی ها می شود.

پيامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم می فرماید:

"هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد."

اگر انسان در اخالص پيش رود، به مرحله ای می رسد که ديگر فريب وسوسه های شيطان را نمی خورد و گرفتار دام های شيطان

نمی شود؛ چراکه شيطان، خود اقرار کرده است که توانايی فريب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد.

کسی که در دام های شیطان گرفتار شود، هم زندگی پاک و بانشاط دنيا را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادکامی

آخرت را.

گزینه 3 53

وقتی یک جامعه توحیدی است که حاکم آن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای

حاکم تع�ن کرده است دارا باشد و بکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا درآورد. - گزینۀ 2 و 4 ویژگی جامعۀ توحیدی و گزینۀ 1

بیانگر ثمرات جامعۀ توحیدی است.

گزینه 1 54

هر قضا و انجام گرفتن کاری متناسب با تقدیر و برنامه خاص آن است بنابراین قدر مقدم بر قضا است. تمام جهان بر اساس

قواعدی (قدر و قضا) بنا شده است و این قواعد توسط انسان قابل یافتن و بهره گیری است. پس بدون قدر و قضای الهی هیچ

نظمی برقرار نمی شود و هیچ زمینه ای برای کار اختیاری پدید نمی آید.

گزینه 3 55

آیۀ ﴿یا ایها الذین آمنوا التتخدوا عدّوی و عدوکم اولیاء...﴾ خطاب به مؤمنان است و در ادامه بیان علت دشمنی آن با خدا این گونه

ذکر شده است: ﴿و قدکفروا جاءکم من الحق﴾ یعنی کفر ورزیدن به دینی که خداوند فرستاده است علت دشمن بودن آنان با

خداوند است.
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گزینه 2 56

هرکدام از ما، بر اساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم.

مقدمۀ دوم نیازمندی جهان در پیدایش خود به آفریننده این گونه است: پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست ضرورتًا برای

موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد و وجودش از خودش باشد.

همان طور که چیزهایی که شیرین نیستند؛ برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد.

گزینه 1 57

شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها (سنت های الهی) موجب نگرش صحیح انسان ها نسبت به تلخی ها و شیرینی ها، شکست

و موفقیت ها  ، بیماری و سالمت و به طورکلی همۀ حوادث زندگی می شود و باالخره این شناخت در روابط ما با خدا، با خود، با

خلقت و با دیگران تأثیر به سزایی دارد.

گزینه 2 58

باتوجه به آیۀ شریفه ﴿یسأله من فی السماوات و االرض...﴾ جهان و همۀ مخلوقات هرلحظه و پیوسته محتاج خداوند متعال هستند

و این احتیاج همیشگی و دائمی و در هر آن است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی  شود.

رد سایر گزینه  ها:

رد گزینۀ 1: همۀ مخلوقات محتاج خداوندند نه فقط انسان  ها.

رد گزینۀ 3: فیض  بخشی خداوند مشروط به درخواست پیوستۀ آنان از خداوند نیست.

رد گزینۀ 4: خداوند همواره دست  اندرکار امور مخلوقات است و مشروط به مطالبۀ دائمی مخلوقات نیست.

گزینه 3 59

امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: "چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش

مردم فریفته و شیفتۀ خود گردد و خدا هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت داده، امتحان و آزمایش نکرده است." پس

سخت ترین و بی مانندترین امتحان الهی، مهلت دادن است که در قالب سنت امالء و استدراج معرفی می شود و در آیۀ ﴿َوُأْمِلي َلُهْم

ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾ تجّلی یافته است.

گزینه 4 60

عبارت شریفه گزینه "1"، "2" و "3" همه مؤید توحید در ربوبیت است به جز آیه ﴿و ال یشرک فی حکمه احدا﴾ که به توحید در والیت

اشاره دارد. نکته طالیی: در توحید در ربوبیت علل طولی نمایان قدرت الهی است که به دیگران که در مسیر و مجرای او هستند

تعلق می گیرد.
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زبان انگلیسی

گزینه 4 61

ترجمۀ جمله:

ِجین صبح زود از خواب بیدار شد و برای ما یک صبحانه فوق العاده درست کرد.

از حرف ربط and می توانیم برای ربط دادن دو عمل متوالی استفاده کنیم. در ضمن اگر فاعل دو جمله مشترک باشند،

در جمله دوم از ضمیر استفاده می شود و یا آن را حذف به قرینه لفظی می کنیم.

گزینه 1 62

ترجمۀ جمله: وقتی یک برنده اشتباه می کند می گوید: من اشتباه کردم وقتی یک بازنده اشتباه می کند می گوید تقصیر

من نبود.

1) اشتباه

2) صادق

3) جدی

4) عصبانی

گزینه 1 63

ترجمۀ جمله:

یک شهربازی جدید در شهر در حال ساخت است.

ساخت شهربازی در حال انجام شدن است پس زمان جمله حال استمراری است. اشاره ای به این مطلب نشده که چه

کسی در حال ساخت شهربازی است، پس ساختار مجهول است. ساختار جمالت حال استمراری مجهول به صورت (

/am) است و گزینۀ 1 پاسخ صحیح است. is / are + being + p.p.

ترجمۀ درک مطلب:

ما نه سیاره در منظومۀ شمسی داریم. این سیارات دور خورشید می چرخند؛ به این (مسیر گردش) مدار می گو�م. بسیاری

از افراد ستاره شناس دوست دارند اینطور فکر کنند که منظومۀ شمسی از دو بخش تشکیل شده است. ما یک منظومه

شمسی داخلی داریم که عطارد، ناهید، زمین و البته فراموش نکنید مریخ را دربرمی گیرد. این ها به خورشید نزدیک ترین اند

و سیارات خاکی نامیده می شوند، به عبارت ساده، چون آن ها سطوح صخره ای بسیار محکمی دارند. منظومه شمسی

بیرونی سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون را دربرمیگیرد. این (سیاره ها) بعضی مواقع "توده های عظیم گاز"

نامیده می شوند. بیرونی ترین سیاره - پلوتون (است)، که بسیاری افراد آن  را در طبقۀ یک سیاره به حساب نمی آورند.

منظومۀ شمسی ما همچنین شامل ستاره های دنباله دار، اخترواره ها، قمرها، غبار، گاز و برخی سیاره های کوچک نیز

می شود. خورشید چنان جاذبۀ عظیمی دارد که سعی می کند سیارات را به سوی خود بکشد. ۱۴۰ قمر وجود دارد که حول

هشت سیاره در منظومه شمسی می چرخند. این قمرها دور خورشید نمی چرخند؛ آن ها دور نزدیکترین سیاره به خودشان

می جرخند.
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گزینه 2 64

ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای متن باال ........... است.

1) سیاره های خاکی

2) منظومۀ شمسی

3) توده های عظیم گاز

4) سیاره های خرد

گزینه 1 65

ترجمۀ جمله: براساس متن، کدام یک از جمالت زیر درست نیست؟

"فقط مشتری و کرۀ زمین اخترواره و قمر دارند. (چنین قید مطلقی در متن نیامده است و این عبارت غلط است)"

گزینه 3 66

ترجمۀ جمله: لغت "terrestrial" که زیر آن خط کشیده شده در متن با واژۀ " (زمینی) earthly" قرابت معنایی دارد.

گزینه 1 67

ترجمۀ جمله: ما همۀ موارد زیر را می توانیم در منظومۀ شمسی بیابیم به جز "سطح یخی"

گزینه 2 68

ترجمۀ جمله: اگر پدرم مرا به خانه نرساند، با اتوبوس به خانه خواهم رفت. (با تغ�ر)

توضیح: وجود if در آغاز جمله و استفاده از ترکیب I'll take در ادامۀ جملۀ دوم که مخفف I will take است، نشان

می دهد که با جملۀ شرطی نوع اول سروکار داریم، مطابق با الگوی جمله های شرطی نوع اول:

باید از ترکیب حال سادۀ منفی یعنی (doesn't) استفاده کنیم.  

If + نهاد + فعل حال ساده → نهاد +will / can /may + فعل اصلی

گزینه 1 69

ترجمۀ جمله: آیدا وقتی نمره اش را دید، زد زیر گریه.

70
False (b)الف

True (a)ب

گزینه 2 پ

گزینۀ 2 صحیح است.
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گزینه 1 ت

گزینۀ 1 صحیح است.

گزینه 1 71

ترجمۀ جمله: به دلیل عدم توانایی صحبت کردن به زبان کشوری که ما بازدید کردیم طبیعتًا در تفهیم کردن دچار

مشکل بودیم.

توضیح: ضمیر موصولی "which" به اسم "country" اشاره دارد. دقت کنید قبل از "where" عمدتًا از حرف اضافه

استفاده نمی کنیم. (دلیل رد گزینۀ 4)

ترجمۀ درک مطلب:

اگر شخصی در زندگی روزمره از دو زبان استفاده کند، گفته می شود که او دو زبانه است. تنها عدۀ کمی از کسانی که ما

دو زبانه می نامیم قادرند هر دو زبان را به یک اندازه خوب صحبت کنند، بخوانند یا بنویسند. ما افرادی را که بتوانند این

کار را انجام دهند "دو زبانه های متوازن" می نامیم. اما اکثر دو زبانه ها یک زبان ارجح دارند که اکثر اوقات از آن استفاده

می کنند و سپس زبان دومی را که سطح و کاربردش به طور قابل توجهی از یک فرد به فردی دیگر متفاوت است مورد

استفاده قرار می دهند. بچه هایی که از سن خیلی پا�ن دو زبانه بزرگ می شوند به احتمال خیلی زیاد بر هر دو زبان

تسلط یکسان دارند.

جوامع دو زبانه در بسیاری از بخش های جهان وجود دارند. اعضای این جوامع به طور طبیعی از دو زبان (یا بیشتر)

استفاده می کنند. آفریقای جنوبی، بلژیک، ولز، ایرلند و کانادا نمونه هایی از کشورهایی هستند که در آن ها چنین جوامعی

وجود دارند. (این بدان معنی نیست که همه کسانی که در این کشورها زندگی می کنند دو زبانه هستند.) دو زبانه گی

همچنین در سایر نقاط دنیا که در آن ها گروه های مهاجر ساکن شده اند اما به طور کامل جذب اجتماع اطراف خود

نشده اند وجود دارد. آن ها می خواهند بسیاری از آداب و رسوم خود را حفظ کنند و به تکلم به زبان خودشان در خانه

ادامه دهند. مثال های زیر از یک فهرست طوالنی گرفته شده اند: چینی ها و ایتالیایی ها در استرالیا، کارگران مهاجر ترک در

آلمان، آسیایی ها در بریتانیای کبیر و اسپانیولی زبان ها در ایاالت متحده. در بسیاری از موارد، دو زبانه ها خودشان جزو

مهاجران نیستند، بلکه افرادی هستند که والدین یا حتی پدر و مادر بزرگ هایشان به کشور موردنظر نقل مکان کردند و

همچنان با فرزندانشان به زبان مادری خودشان صحبت کرده اند.

گزینه 4 72

ترجمۀ جمله: طبق متن، یک دو زبانه متوازن شخصی است که بر هر دو زبان هم زمان تسلط یکسانی دارد.

1) می تواند از دو زبان در زندگی روزمره استفاده کند

2) دو زبانه بزرگ شده و می تواند در دو کشور فقط به زبان خودش بخواند و بنویسد.

3) می تواند در موقعیتی که به زبان دیگری تکلم می شود از زبان دومی استفاده کند.

گزینه 2 73

ترجمۀ جمله: طبق متن، بچه هایی که از سن خیلی پا�ن دو زبانه بودند به احتمال خیلی زیاد هر دو زبان را به یک

اندازه بلد هستند.

1) احتمال اینکه به یک زبان مسلط باشند بیشتر است.

3) می توانند هر دو زبان را به یک اندازه درست بنویسند.

4) به هر دو فرهنگ تسلط یکسانی دارند.
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گزینه 3 74

ترجمۀ جمله: کدام جمله در مورد متن صحیح نیست؟ جوامع دو زبانه در سراسر جهان وجود دارند.

1) آفریقای جنوبی، بلژیک و کانادا نمونه هایی از کشورهای دو زبانه هستند.

2) همه افرادی که در کشورهای دو زبانه زندگی می کنند دو زبانه نیستند.

4) اعضای جوامع دو زبانه به طور طبیعی از دو زبان استفاده می کنند.

گزینه 1 75

ترجمۀ جمله: مهاجران به منظوِر حفظ آداب و رسومشان  ، به زبان بومی خود تکلم می کنند.

2) جذب راحت تر به یک کشور خارجی

3) ارتباط راحت تر با فرزندانشان

4) کمک به موفقیت فرزندانشان در مدرسه

گزینه 4 76

 ترجمۀ جمله: خانه آن ها در باالی تپه واقع شده است. بنابراین شما می توانی یک نمای کلی از شهر را ببینی.

1) برنامه ریزی کردن

2) محافظت کردن

3) تولید کردن

4) واقع شدن، در محلی بودن

گزینه 4 77

گزینۀ 4 صحیح است.
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