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  6908كد كتاب: 

  
 نامه) ، واژه1(لغت، فارسي   .1

گردن، ي  هافسر: تاج، ديهيم، كاله پادشاهي / دشنه: خنجر / آخُره: چنبر
  قوس زير گردن 

 نامه) ، واژه2(لغت، فارسي   .2

  ها، نادرست آمده است: واژگاني كه معناي آن
  ب) مشيت: اراده، خواست / ج) منسك: جاي عبادت حاجيان

 ه)نام ، واژه3(لغت، فارسي   .3

ي  هتعبير: بيان كردن، شرح دادن، بازگويي / قاش: قاچ، قسمت برآمد
زين / بزم: محفل، ضيافت / شرزه: خشمگين، ي  هجلوي زين؛ كوه

  غضبناك
 (امالء، تركيبي)  .4

 »تأمل، قضا، صالح گزاري، بي«اند از:  امالي صحيح كلمات عبارت

ه كار پرداختن)/ گزاري: اداكردن حق/ تأمل: انديشه كردن (تعمل: ب حق
قضا: سرنوشت (غزا: جنگ و غذا: خوراك)/ صالح: درست (سالح: ابزار 

  جنگ)
 (امالء، تركيبي)  .5

  است. »عزيمت«و صحيح آن » عظيمت«ي  غلط اماليي واژه
  عظيمة، مؤنث عظيمعزيمت: آهنگ، قصد، نيت/ عظيمت: 

  :هاي ديگر تشريح گزينه
ه به معناي جمله صحيح است: با حزم: دورانديشي (با توج»: 1«ي  گزينه

  تر شد.) تر و سنجيده اين دورانديشي، خرد و هوش تو پخته
كه پيش از آن آمده » مانع« ي هحايل: مانع (با توجه به واژ»: 2«ي  گزينه

  شود.) است، مشخص مي
دانستم كه براي تو  مه (معناي جمله: مييغرامت: تاوان، جر»: 4«ي  گزينه

  وجود ندارد.) وگو زياني در اين گفت
 )66ي  ، صفحه8، درس 1(دستور، فارسي   .6

  نگار خورشيدروي - 2نگار مهوش  - 1هاي وصفي:  تركيب
  چشمم - 4طوفان ي  هقص -3اشكم  - 2نگار من  - 1هاي اضافي:  تركيب

هاي پسين)  هوجه: براي تشخيص تركيب اضافي و تركيب وصفي (وابستت
صورتي اضافه نماييد، در» است«توانيد به انتهاي تركيب، فعل اسنادي  مي
  معنا نداشت تركيب اضافي است. اگرمعنا داشت تركيب وصفي و كه 

 ←(تركيب وصفي (معنا دارد.)/ نگار، من است ← .نگار، مهوش است
 تركيب اضافي (معنا ندارد.)

 )32ي  ، صفحه3، درس 2(دستور، فارسي   .7

  اند از:  ها عبارت هاي تبعي گزينه نقش
  معطوف»: روز»: « 3«ي  گزينه  بدل»: خود« »:1«ي  گزينه
  معطوف»: رسم»: « 4«ي  گزينه

 )66ي  ، صفحه8، درس 1(دستور، فارسي   .8

ي آن  وابسته» ارزش«ي گروه اسمي و  هسته» تعيين«، »1«ي  در گزينه
ها به ترتيب  هاي اسمي ساير گزينه هاي گروه اليه) است. هسته (مضاف

  اند: براين پايه
  واحد»: 4«ي  رابطه/ گزينه»: 3«ي  مجموعه/ گزينه »:2«ي  گزينه

، صفت پيشين (صفت عالي) است و »4«ي  در گزينه» ترين كوچك«توجه: 
  ي گروه اسمي نيست. هسته

 )20ي  ، صفحه2، درس 3(دستور، فارسي   .9

) به كار رفته، ور شدن و شعله به معني (تأثير كردن 1ي  (گرفتن) در گزينه
  به كار رفته است. )اخذ كردن(به معني  4و  3، 2هاي  اما در گزينه

  ها: تشريح گزينه
ي  عشق از خاكستر ما، رنگ آسمان را انتخاب كرد. شعله»: 1«ي  گزينه

  عشق، ابتدا در دل آدم اثركرد.
چون لعل است  خط موي صورتت اطراف لب تو را كه هم»: 2«ي  گزينه

  و گرفت.ر پادشاهي سليمان را از اتشيطان، انگشپوشاند. 
كه  چنان برد، هم حيايي كار خود را پيش مي شرمي و بي بي»: 3«ي  گزينه

  گيرد. شبنم، دامن گل را از دست بلبالن عاشق مي
كه دامن  زليخا با وصال يوسف، جاني دوباره يافت. هرآن»: 4«ي  گزينه

  برگزيدگان را گرفت، كاري بس مهم و برجسته انجام داد.
  )16و  15هاي   ، صفحه1 ، درس3(دستور، فارسي   .10

  خورم.] هاى تو [ قسم مى ي معنوى: به چشم حذف فعل به قرينه
  :هاي ديگر تشريح گزينه

حذف به  ←... گر دعاست يا دشنام [است]  :در مصراع دوم»: 1«ي  گزينه
  ي لفظي قرينه
 ←مصراع اول: كسان را درم داد و تشريف و اسب [داد]  »: 2« ي هگزين

لفظي/ مصراع دوم: طبيعي است اخالق نيكو، نه كسب ي  حذف به قرينه
  ي لفظي حذف به قرينه ←[است] 
  حذفي صورت نگرفته است.»: 4«ي  گزينه

 ، تركيبي)1(تاريخ ادبيات، فارسي   .11

نثر » گلستان«اثر جمال ميرصادقي و » ديوار«از ناصرخسرو، » سفرنامه«
  آميخته به نظم است.

 )110و  109هاي  فحهص، 13، درس 1(حفظ شعر، فارسي   .12

زكس جز خداوند شان بيم نيست/ به فرهنگشان «شكل درست بيت : 
  .»حرف تسليم نيست

 )32ي  ، صفحه3، درس 2(آرايه، فارسي   .13

  تر است. محسوس» ها صامت«موسيقي برخاسته از واج آرايي 
  كالم را آهنگين كرده است.» ر«و » د«دو صامت » 2«ي  در بيت گزينه

 يبي)(آرايه، ترك  .14

  تشخيص و استعاره: آشفته بودن آب
  (قد و قامت) - مراعات نظير: (جان و روان)

  تشبيه: من مانند آب
  كنايه از آماده بودن براي جان باختن است. »جان بر كف«كنايه: 

 )(پا و تا - جناس: (دوان و روان)

  (آرايه، تركيبي)  .15
  ندارد. به آواز آمدن سنگ از داغِ جگر سوزِ جان من: اغراق/ تشبيه

ي  عالم: مجاز از مردم عالم/ لباس مرگ: استعاره (اضافه»: 2«ي  گزينه
  استعاري)

اندر تالطم بودنِ دريا ز شور او: حسن تعليل/ ميان مصراع »: 3«ي  گزينه
  ي موازنه برقرار است. اول و دوم، آرايه

، / جناس: باد، دادنما: داد (عدالت) بودنِ خون ريختن متناقض»: 4«ي  گزينه
  ياد
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  (آرايه، تركيبي)  .16
   ، آتش عشقبسان و مانند ديگ بودن»: د«تشبيه: بيت 

  به سرو لب جويبار بخشيدن »:ب«: بيت و تشخيص استعاره
آوردن دليل ادبي و شاعرانه: مؤذّن هنگام اذان »: ج«حسن تعليل: بيت 

گيرد كه در دنيا كسي سخن حق را  گفتن به اين دليل گوش خود را مي
   شنود. نمي

   از يارم دور باد -2در فراق يار  -1دور از يار : »الف«  ايهام: بيت
  ديدن از آب ديده صد ره طوفان نوح «ه» اغراق: بيت 

 )99تا  96هاي   ، صفحه12، درس 1(مفهوم، فارسي   .17

  درست بيان شده است.» هـ«فقط مفهوم بيت 
  ها: مفاهيم ساير مصراع

  ب) شدت نبرد  الف) كنايه از بازگشتن
 د) قدرت و مهارت تيراندازي    ج) شدت خشم

 )15ي    ، صفحه1، درس 2(مفهوم، فارسي   .18

تالش كردن براي به دست «، به مفهوم »3«ي  گزينهسؤال و صورت در بيت 
  تأكيد شده است.» آوردن روزي
  :هاي ديگر تشريح گزينه

نياز  ياز تالش براي يافتن روزي ب يافته شده و پرورش مرغ رام»: 1«ي  گزينه
  است. براي به دست آوردن اين صيد رام و مطيع، تالش مكن.

بها  تحرك را به لعل گران گونه كه آفتاب، سنگ بي همان»: 2«ي  گزينه
من خبر نيست.  آفتاب روزي رسان از لعل درون سنگ بيكند،  تبديل مي

نيز با ناتواني از تالش براي روزي راحت هستم. (تالشي براي كسب روزي 
  نم.)نمي ك
اي مشتاق (نام شاعر)، براي به دست آوردن روزي كه براي تو »: 4«ي  گزينه

   نكن و اگر نه برو و بيهوده تالش كن. (تالشت بيهوده است.)مقدر نشده، تالش 
 )20ي    ، صفحه3، درس 3مفهوم، فارسي (  .19

اي روشن و اميدواركننده، پيام مشترك شعر صورت سؤال و  داشتن آينده
  است.» 3«ي  گزينه

  :هاي ديگر تشريح گزينه
بهتر است با خواب مبارزه »: 2«ي  گزينهام./  وارسته و آزاده»: 1«ي  گزينه

  پرور هستم. نيك»: 4«ي  گزينه. / نكند. بخوابد و سر وقت بيدار شود
 )25ي    ، صفحه3، درس 1(مفهوم، فارسي   .20

ه دارند كه به اين مفهوم اشار »4و  3، 1«هاي  بيت صورت سؤال و گزينه
كس از دست قضا و سرنوشت در امان نمي ماند و در نهايت مرگ، همه  هيچ

هاي  ، شاعر به توصيف زيبايي»2«ي  كشد اما در گزينه را به كام خود مي
  خود پرداخته است.

  :هاي ديگر تشريح گزينه
هنگامي كه بر مركب تندروي روزگار سوار هستي، خوب »: 1«ي  گزينه

  ي كه همين روزگار چه برايت مقدر كرده است.تأمل كن تا ببين
كرد، هنگام مرگ  ها را برتن مي بهاترين لباس كه گران آن»: 3«ي  گزينه

  حتي در زمستان، جز يك كفن چيز ديگري نپوشيد.
دنيا  ي هاهل دنيا همانند مسافراني هستند كه در مسافرخان»: 4«ي  گزينه

  و رفتند. ، رويايي ديدندشبي خوابيدند
 )71ي  ، صفحه8، درس 2مفهوم، فارسي (  .21

وفايي دنياي مادي اشاره دارد كه همين  بيت مورد سؤال به ناپايداري و بي
هم مشهود است: در گلشني (دنيايي) كه خرمن » 4«ي  مفهوم در گزينه

هايي  ها) آن ناپايدار است نبايد به خار و خس (چيز ي زيبايي گل (همه
  ارزش دنيا) دلبستگي داشت. بي
 )121ي    ، صفحه15، درس 2(مفهوم، فارسي   .22

كنند اما  تأكيد مي» قناعت پيشه كردن«بر مفهوم » 4و  3، 1«هاي  گزينه
  اشاره شده است. »اندوزي  معرفت«به » 2«ي  در گزينه

  :هاي ديگر تشريح گزينه
اي نفس پرهوس، بر اندك مايه قناعت كن كه سلطان و »: 1«ي  گزينه

  .شوند مي  ساندر نظرت يكدرويش 
اي انسان هوشمند، قناعت موجب سربلندي توست، اما »: 3«ي  گزينه

  حرص و آزمندي موجب شرم و خجالت است.
هاي نفساني خود مباش كه سبب  به دنبال برآوردن خواهش»: 4«ي  گزينه
  شود فروغ روح ملكوتي تو كم رنگ شود. مي
 )19ي    ، صفحه2، درس 3(مفهوم، فارسي   .23

، محور اصلي اين است كه همه مست »3«ي  ورت سؤال و گزينهدر بيت ص
  خبرند و هشياري وجود ندارد. و بي

  :هاي ديگر تشريح گزينه
گويد، بر  معني مي انسان مست همواره سخن بيهوده و بي»: 1«ي  گزينه

  گويد. سخنان مست خرده مگير چون از روي عقل و هوش سخن نمي
شهر ننوشي، چراكه  ي هشراب با داروغحافظ هشيار باش كه »: 2«ي  گزينه

  رساند. خورد و به تو آزار مي شرابت را مي
اگر مستي را مؤدب يافتي بدان كه مست نيست و هشيار »: 4«ي  گزينه

  است و اگر از هشياري جسارتي ديدي، بدان كه مست است.
 )47ي    ، صفحه6، درس 3(مفهوم، فارسي   .24

قد است كه افراد خام و كم تجربه حال شاعر معت» 4و  3، 1«هاي  در گزينه
شاعر معتقد » 2«ي كنند، اما در بيت گزينه سوخته را درك نمي عاشقان دل

  است كه بايد تالش كرد و رنج برد تا به هدف رسيد.
  :هاي ديگر تشريح گزينه

هيچ انسان خامي، حال افرادي را كه به كمال حقيقي »: 1«ي  گزينه
  فهمد. اند، نمي رسيده
فهمد كه به جاي مرهم، داغ عشق بر  حال عاشق را كسي مي»: 3«ي  گزينه

  نهد. دلش مي
كند، آسان است. (فقط كسي  جنگ براي كسي كه فقط تماشا مي»: 4«ي  گزينه

  درحال مبارزه است.)  ي ميدان كند كه در ميانه دشواري جنگ را درك مي
  )62ي    ، صفحه8، درس 3(مفهوم، فارسي   .25

با اشاره به مرگ پادشاهانى همچون كاووس،  »4و  3، 2«در ابيات 
كيخسرو، بهرام و جمشيد، به زود گذر بودن و ناپايدارى دنيا تاكيد شده 

ى معشوق، حتّى  ، شاعر با بيانِ زيبايى فوق العاده1ى  ا در گزينهاست ام
پادشاهان بسيار بزرگى مانند جمشيد و كيخسرو را نيز همچون غالمِ 

  د.كمترين او مى دان
  :هاي ديگر شريح گزينهت

به روزگار اعتماد مكن كه كاووس و كيخسرو (پادشاهان »: 2«ي  گزينه
  كياني) را به كام مرگ فرستاد. 

بهرام گور كه در تمام عمر گورخرهاي فراواني صيد كرد، »: 3«ي  گزينه
  مرگ شد. (گور دوم به معناي قبر) ي هآخر ديدي كه خود چگونه طعم

نوشي نثار خاك كن كه بزرگاني  اي از آن شرابي كه مي عهجر»: 4« ي هگزين
  مثل جمشيد و كيخسرو را در درون خود نگه داشته است.
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 )2، درس 3(ترجمه، عربي زبان قرآن   .26

/ قُتلَ (فعل مجهول): به  ها!) (رد ساير گزينه شرط): هر كس ادات» (منْ«
(جواب شرط): قرار » لْناجع فقد«(حال): مظلومانه / » مظلوماً«قتل برسد / 

  قدرتي»: سلطاناً«براي صاحب خون او / »: لوليه«دهيم /  مي
  ي درسي: توضيح نكته

فعل شرط معادل مضارع التزامي و جواب شرط  ، عموماًدر جمالت شرطي
  .شود معادل مضارع اخباري ترجمه مي

 )4، درس 2(ترجمه، عربي زبان قرآن   .27

: »لنا«اي/  داده : قرار»قد جعلْت«ي/ : مشكالت متعدد»مشاكل عديدة«
تا ما را (فعل مضارع التزامي) : »حتّي تُربينا«: در دنيا/ »في الدنيا«براي ما/ 

  ها را آسان كن. پس آن(فعل امر) : »فَيسرْها«تربيت كني/ 
از موارد  »كني هاي، تا تربيت شويم و آسان مي مصيبت«»: 2«ي  گزينه

  اند. نادرست
  اند. از موارد نادرست »هاي، در دنيايمان مصيبت«»: 3« ي گزينه
  نادرست است. »كني آسان مي«»: 4«ي  گزينه

 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن   .28

/ )4ي  (رد گزينه گذارد تأثير مي»: تُؤثّرُ«مواد غذايي / »: المواد الغذائية«
و ما را »: بعدناو تُ«ر توانمندي جسم و عقل/ ب»: في قدرة الجسم و العقل«

از بسياري از »: عن كثيرٍ من األمراض/ « )1ي  (رد گزينه كند دور مي
  )4و  2ي  ها (رد گزينه ها بيماري

  ي درسي: توضيح نكته
هايي كه آيه يا حديث يا سخن  معموالً در جمالت معمولي (جمله» إنَّ«

  .شود و تنها يك تكيه كالم است مشهور نيستند) ترجمه نمي
 ، تركيبي)1جمه، عربي زبان قرآن (تر  .29

»انسان »اليعقب االنسان هدفاً«ها /  گاهي وقت، : گاهي»األحيان بعض :
: بلكه »بل يقتُل وقته فقط«/  )3و  1ي  ها (رد گزينه كند هدفي را دنبال نمي

او را  ،: تا زماني كه وقت»إلي أن يقتُلَه الوقت«كُشد /  فقط وقت خود را مي
 )4و  3ي  ها ينه(رد گز بكُشد

  ، تركيبي)2(ترجمه، عربي زبان قرآن  .30
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ات: شنونده / نبايد بنازي: ننازي. نرمي: كالمي نرم / شنونده»: 1«ي  گزينه
اضافه است/ لباس: » را« -قانع كني: قانع شود (مجهول)»: 2«ي  گزينه
  هايت/ مباهات نكن: مباهات نكني. لباس
 ه آرامي: كالمي نرم/ افتخار نكن: افتخار نكنيب»: 3«ي  گزينه

 )يبي، ترك3و  1 زبان قرآن ي(ترجمه، عرب  .31

بار /  : يك»مرّةً«دست گروهي /  : به»بيد جماعة«شود /  : منتشر مي»تُصدر«
  گمان بي(مفعول مطلق تأكيدي) : »اصداراً«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست »ده شدبرن –استاني  ميان –كه  –بود «»: 1«ي  گزينه
  اند. نادرست» كرده بودمنصوب  –به رياست  –مسؤول«»: 3«ي  گزينه
 »واو حرف ي هعدم ترجم -تصويري –چنان  –ميهنمان «»: 4«ي  گزينه

  اند. نادرست

 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن   .32

 درست ي است. ترجمه صحيح »نشينند مي«جا به معني  در اين» يجلس«
  ».نشينند ي او مي كنندگان و منكرانش بر سر سفره تكذيب« عبارت:

ثالثي از افعال » نشانَد مي - نشانْد«به معني » يجلس -أجلَس«دقت كنيد 
  است. مزيد

  ، تركيبي)2(مفهوم، عربي زبان قرآن  .33
» 2« ي هشويم كه گزين ها، متوجه مي گزينه ي ههم ي هبا توجه به ترجم

  نادرست است.
  :ها نهگزي ي هترجم
روم تا بيماران را مالقات  روي؟ / مي براي چه به بيمارستان مي»: 1«ي  گزينه
  !كنم

از پرنده  زيرابا چه چيزي قادريم مانند پرنده پرواز كنيم؟ / »: 2«ي  گزينه
  !كند دو بال خود استفاده مي

  !براي چه داور گل را قبول نكرد؟ / چه بسا به خاطر آفسايد»: 3«ي  گزينه
به معموالً كنيد؟ /  براي دريافت داروها به كجا مراجعه مي»: 4«ي  گزينه

 !كنيم داروخانه مراجعه مي

  ، تركيبي)2(مفهوم، عربي زبان قرآن  .34

جويي كند، به جامعه و كشورش  هركس در مصرف مواد و انرژي صرفه«
  صحيح است.» !رساند سود مي

  نادرستهاي  تشريح گزينه
ديگران تكبر ورزد، حتماً از راه خودش هر كس نسبت به »: 1«ي  گزينه

  شود! گمراه مي
تر از  كسي است كه ديگران را بهتر و اليقهمان خودپسند »: 2«ي  گزينه

  بيند! خودش مي
براي برادرش چيزي را در غيابش  انسانكه  غيبت يعني اين»: 4«ي  گزينه

  !دارد مي دوستكه هنگام شنيدنش آن را ذكر كند 
 )2، درس 3ان قرآن (مفهوم، عربي زب  .35

بندگان خداوند رحمان «ي داده شده به اين موضوع اشاره دارد كه  آيه
و اين  »روند. روي زمين راه مي (بدون تكبر)كساني هستند كه به آرامي 

به  اين گزينه تناسب ندارد.آمده است » 2«ي  چه در گزينه موضوع با آن
   كند. منع مي دن آنتندي و آهسته بو و از دارداشاره استمرار حركت 

  مطلب: متن درك ترجمة
ها در وطن اسالمي اتفاق  مها و معلّ چاره اي نيست كه پااليش مربي«

ها در تمام سطوح براي ما آماده نشود،  افتد و اگر تعداد كافي از آن
را  بار  زيانكه علمي  پس هيچ خيري در تعداد زيادي از كساني

تربيت كساني بپردازد كه در امر نيست. پس دولت بايد به  ،آموزند مي
يابند، تا منجر به پيشرفت جامعه در  تعليم مي ،آموزش دادن

بهتر از  ،سالم و هاي علمي و اجتماعي شود. پس علم محدود زمينه
  !»ناسالم است و علم فراوان

 (درك مطلب، تركيبي)  .36

»: 3«ي  هگزين / كه »: 2«ي  گزينه /كه  اين»: 1«ي  گزينهها:  گزينه ي   هترجم
   اگر»: 4«ي  گزينه / همانا 

 (درك مطلب، تركيبي)  .37

/  دهند ميآموزش »: 2«ي  گزينه /دانند مي»: 1«ي  گزينهها:  گزينه ي ترجمه
   .ديشو ميآموزش داده »: 4«ي  گزينه/  گيرند ياد مي»: 3«ي  گزينه
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 (درك مطلب، تركيبي)  .38

ي از حروف» كَي«؛ نمايدكه علت را بيان  داريمحرفي در جاي خالي نياز به 
بوده و براي بيان علت » تا«و به معناي  آيند است كه بر سر فعل مضارع مي

  د.نرو به كار مي
 (درك مطلب، تركيبي)  .39

ي  گزينه/  بزرگتر»: 2«ي  گزينه / بهتر»: 1«ي  گزينهها:  گزينه ي  هترجم
   كوچكتر»: 4«ي  گزينه/  تر پست»: 3«

 ي متن درك مطلب: ترجمه

آيد و تنها با تالش و  دست نمي ي كارها، آسان به راستي كه نتيجهبه 
نيز جز با سعي و اقدام  (آرزوها) ها آيد، و عالقه دست مي كوشش به

  كنند و هر سختي آيد، پس آن دو هر دشواري را رام مي دست نمي به
ماند وقتي كه  باقي مي رؤياهاكنند! و اين آرزوها در عالم  را آسان مي

باآن تالش و اقدام و كار را براي برآورده كردن آن برنگزيند! صاحبش 
 ،گذراند  پس انساني خيالي كه زندگيش را غرق در آرزوهايش مي

كه تنها  است در حالي بادي  دست گيرنده (شخص) در همچون 
  آورد! دست مي شكست را به

زندگي كند پاك و سعادتمند كه ورزد بر اين تي كه حرص ميو اما ام، 
ي آن  گونه كه از تالش و استقامت شايسته ايد با حقايق زندگي آنب

زماني كه از تنبلي و خياالتش  - رو شود. و گرنه خودش را  روبه ،است
اي خوشمزه در دهان حوادث و  خواهد يافت كه لقمه - بيدار شود

  اتفاقات شده است.
  (درك مطلب، تركيبي)  .40

  است. »و تالش و كوششكار «ها  بهترين راه براي آسان كردن سختي
 (درك مطلب، تركيبي)  .41

زماني كه كار و تالش را « ؛»د؟نپوش رؤياهايمان لباس حقيقت مي چه وقت«
  ».برگزينيمروشي براي زندگيمان 

  »ي بادها شويم! گيرنده هرگاه در زندگي مانند در دست»: «1«ي  گزينه
ت بر آن، آرزو و صبر و استقامي  به اندازه هنگامي كه»: «3«ي  گزينه

  !»مقاومت كنيم
اي در  و خويشتن را لقمهاز خواب خود بيدار شويم هرگاه »: «4«ي  گزينه
  !»ستمگران بيابيمدهان 

 (درك مطلب، تركيبي)  .42

ي شيرين خود غرق آرزوهاهر كس در «شده:  ي عبارت تكميل ترجمه
را  گمراهي فقط ،كند و جديتش بازي مي شوخيدر حالي كه با آن در  ،شود

  !»آورد دست مي هب
  (درك مطلب، تركيبي)  .43

طعم مرگ در امري كوچك، همانند : (»4«ي  گزينه ي با توجه به ترجمه
؛ به موضوع متن ارتباطي ندارد ، اين بيت)طعم مرگ در امري عظيم است!

ها را تحمل كرد  ها و دشواري ساير ابيات همگي تأكيد دارند كه بايد سختي
  زندگي رسيد. تا به هدف و مطلوب خود در

  (تحليل صرفي، تركيبي) .44
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »عالَم: دنيا، جهان«نادرست است.  »اسم الفاعل»: «2«ي  گزينه
  است صحيح »فاعل«نادرست است. » مفعول«»: 3«ي  گزينه
  است.صحيح  »مفعول«نادرست است. » صفة«»: 4«ي  گزينه

 )1، درس 1زبان قرآن  ي، عربقواعد اسم(  .45

ي مثناي مؤنث  بايد از اسم اشاره ،»المالحظتينِ«اشاره به اسم مثناي  براي
  ».هاتينِ«يعني  ؛استفاه كنيم
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اسم  ،است (غيرانسان) جمع غير عاقل »ساليباأل«چون  :»2«ي  گزينه
  ي مفرد مؤنث برايش مناسب است. اشاره
  .مناسب است» هذا«ي  رهاسم اشا ،»اللّاعب«ي  براي كلمه»: 3«ي   گزينه
  .مناسب است »ينِالتمرين«براي  »هذينِ«ي  اسم اشاره»: 4«ي  گزينه

 )7، درس 1زبان قرآن  ي، عربفعل مجهول(  .46

»بِحشوند. مجهول نمي ،از افعال ناقصه است و افعال ناقصه »تُص  
  ي درسي: توضيح نكته

افعال  كنيم. يبراي ساخت فعل مجهول، از افعال متعدي (گذرا) استفاده م
مجهول فعل و افعال ناقصه قابل تبديل به  مخاطب الزم (ناگذر)، افعال امر

  نيستند.
 )5، درس 2زبان قرآن  ي، عربقواعد اسم(  .47

ي آن اسم نكره توضيح  آيد و درباره ي وصفيه پس از اسم نكره مي جمله
 ي ي فعليه اسم نكره (موصوف) و جمله» عملٍ«در اين عبارت  ؛دهد مي

  است. براي آني وصفيه  جمله» ينْفَع الناس«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  .نداريم» فعليه ي هاسم نكره + جمل»: «1«ي گزينه
  اصالً اسم نكره وجود ندارد.»: 2«ي گزينه
 »لَم نجد«و بعد از آن هم فعل  است نكره» متأخّرينَ«اگرچه »: 4«ي گزينه

دهد  له انداخته است و اجازه نميها فاص ميان آن» فَـ«آمده است، اما حرف
  كه فعل، اسم نكره را توصيف نمايد.

 )6، درس 2زبان قرآن  ي، عربقواعد فعل(  .48

»أذهبامروز بايد نزد مادربزرگ مهربانم بر امر داللت دارد. (ترجمه: » ل
  )بروم براي عيادت از او، چون او بيمار است!

  هاي ديگر گزينه تشريح
، هستند جار و مجرور »الكتسابلفَهم و « بيبه ترت ،»3و  1«ي ها نهيگز در

، »4«ي  در گزينه زيرا حرف الم بر سر يك اسم (مصدر) وارد شده است.
»براي بيان علّت آمده و ارتباطي به امر ندارد. »مند شود : تا بهرهلينتفع 

 )1، درس 3زبان قرآن  ي، عربحروف مشبهه(  .49

و از حروف مشبهة بالفعل است » كه اين ،كه«به معناي  ،»أنَّ«در اين گزينه 
  رود؛  كه براي ايجاد ارتباط بين دو جمله به كار مي

  هاي ديگر گزينه تشريح
و براي تأكيد  مشبهة بالفعلاز حروف » إنَّ: قطعاً«، »4و  1«هاي  در گزينه

   ادات شرط است.» إنْ: اگر« نيز »3«ي   نهيگز دراست. 
 )4، درس 3آن زبان قر ي، عربمفعول مطلق(  .50

با » إنعاماً«به مفعول مطلق تأكيدي نيازمند هستيم و  ،براي پاسخ به سؤال
توجه به اين كه مصدري منصوب از جنس فعل جمله است و داراي صفت و 

  است.نيست، مفعول مطلق تأكيدي  هم اليه مضاف
  هاي ديگر گزينه تشريح
 مفعول مطلق به كار نرفته است.»: 1«ي  گزينه

 داراي صفت است و مفعول مطلق نوعي است.» تنافساً»: «2«ي  گزينه

  داراي صفت است و مفعول مطلق نوعي است.» إنعاماً»: «4«ي  گزينه
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 )20ي  ، صفحه1، درس 1دين و زندگي (  .51

خداوند و تقرب و نزديكي به او، برترين هدف است زيرا نعمت و با ارتباط 
فعند اهللا نَ يريد ثواب الدنيا من كا«پاداش دنيا و آخرت، همه نزد اوست: 

، پس بهتر است او را به عنوان هدف اصلي قرار دهيم »ثواب الدنيا و اآلخرة
  »…اي دوست، شكر بهتر «اش را:  نه آفريده

 )26و  25  هاي ، صفحه2، درس 1دين و زندگي (  .52

گناه و شود كه در مقابل  سبب ميها  ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي
بيانگر آن است ...» و نفس و ما سواها «ي  هكنش نشان دهد كه آيوا زشتي

شود كه  محقق مياراده و اختيار به نام  نيرويي، در پرتو دوري از شقاوتو 
  مؤيد آن است. ...» انّا هديناه السبيل «ي  هآي

 )58  ي  ، صفحه5، درس 3دين و زندگي (  .53

» من بعده احدن ان امسكهما م«ي  با دقت در مفهوم عبارت شريفه
السماوات و  يمسكان اهللا «و از تدبر در عبارت وحدانيت در خلقت، 

     گردد.  الهي مفهوم ميوحدانيت در تدبير » تزوالاالرض ان 

 )80و  72هاي   صفحه ،6درس  ،3دين و زندگي (  .54
 موتياكثر ممن بالذّنوب من يموت «فرمايند:  حديث امام صادق (ع) كه مي

و «ي شريفه  و آيه» باالعماراكثر ممن يعيش باالحسان من يعيش  و جالباآل
تأثير اعمال انسان «هر دو به سنت ...» اتّقوا لفتحناو آمنوا لو انّ اهل القري 

گويد زندگي ما به شدت  اشاره دارند كه اين سنت مي» در زندگي او
  هاي ماست. تأثير رفتار تحت

 )23 ي ، صفحه2درس  ،3دين و زندگي (  .55

دخالت در امور توانايي مستقل از خداوند كسي كه گمان كند مخلوقات 
شده است. در عين اين كه او مخلوق شرك در ربوبيت جهان را دارد، دچار 

    .ها و توحيد در خالقيت را قبول دارد بودن پديده
 )47و  46  هاي ، صفحه4درس  ،3دين و زندگي  (  .56

افزايش معرفت (توحيد عبادي)،  داهاي تقويت اخالص و بندگي خ راهيكي از 
هاي الهي حاصل  است كه از راه تفكر در آيات و نشانه نسبت به خداوند

  شود. مي

 )15ي  صفحه، 2درس  ،2(دين و زندگي   .57
اهل ناشي از ظلم و تعدي و تعصب (چند ديني) اختالف و تضاد در اديان 

اهللا  دين عندان ال«ي  ي شريفه آيه[است و پس از آگاهي از حقيقت كتاب 
نيز ناظر بر اين حقيقت  ]»االسالم و ما اختلف الّذين اوتوا الكتاب...

     انكارناپذير است.
 )161ي  صفحه، 14درس  ،2(دين و زندگي  .58

 جمعيفرمايد كه از هر گروهي از مؤمنان  ي توبه خداوند مي سوره 122ي  در آيه
فرمايد  و در ادامه مي» ي الدينِليتَفَقَّهوا ف«شوند  اعزام ميبراي تفقّه در دين 

گردند تا مواظبت و توجه كنند پس  كه در نهايت به سوي مردم خود باز مي
  تفقه است.ي هجرت مؤمنان با هدف  ثمره» لَعلَّهم يحذَرونَ« عبارت 

 )150ي  صفحه، 13درس  ،2(دين و زندگي  .59
، »يتةً جاهليةًمامام زمانه مات من مات و لم يعرف «بر اساس حديث شريف 

ترين ويژگي زندگي جاهالنه نظام غيرالهي و حاكميت و فرمانروايي  مهم

ي آن است هر كس حكومت غيرالهي را بپذيرد زندگي جاهالنه را  ظالمانه
برگزيده و در نتيجه مرگ در جاهليت خواهد داشت. پس ضروري است 

و قلمرو از جانب خداوند د» امام«پس از پيامبر (ص) كساني به عنوان 
را كه در زمان حيات » واليت و سرپرستي جامعه«و » دين تعليم و تبيين«

  د.نايشان ضروري بود و پس از ايشان نيز ضروري است، ادامه ده
 )56ي  صفحه، 5درس  ،2(دين و زندگي  .60

استعداد و لياقت ها باالتر باشد،  انسانايمان و عمل  ي هر قدر درجه
  كنند.  يشتر كسب ميرا بهاي معنوي  دريافت هدايت

 )107ي  ه، صفح10 ، درس1(دين و زندگي   .61

و آن كس كه »: «و من يتَوكَّل علَي اهللاِ فَهو حسبه« ي هشريف ي هبراساس آي
، با توكل، كفايت »در راه حق به خدا توكل كند، خداوند او را بس است

وظايف،  گردد. اگر انسان در عين عمل به خداوند شامل حال انسان مي
  دهد. امورش را به خدا واگذار كند، خود را تحت حمايت خداوند قرار مي

 )55و  53هاي   صفحه، 5درس  ،1(دين و زندگي  .62
كند كه دفتر زندگي انسان با مرگ بسته نشود و  اقتضا ميحكمت خداوند 

كسب شده را از دست ندهد و جهان ديگري نيز باشد.  كماالتي  همه
الي يوم القيامة ال ريب فيه و  ليجمعنّكم ال اله الّا هو اهللا«ي  ي شريفه آيه

  دهد.  ميخبر از برپايي قيامت نيز » من اصدق من اهللا حديثا

 )116ي  صفحه، 11درس  ،1(دين و زندگي   .63
ي بقره مربوط به  سوره 165ي  در آيه» يحبونهم كحب اهللا«ي  عبارت شريفه

مربوط به كساني است » هللاشد حباً ِ«و » و من النّاس من يتخذ من دون اهللا«
  يعني كساني كه به خداوند ايمان بيشتري دارند.» و الذين ءامنوا«كه 

 )190ي  صفحه، 16درس  ،2(دين و زندگي   .64
  عزّت نفس (معلول) تسليم و بندگي خالصانه براي خدا (علت)

حفظ پيمان با خدا و باقي ماندن بر عزم و تصميم  عزت نفس (علت) 
  )(معلول

 )195ي  صفحه، 17درس  ،2(دين و زندگي   .65
...و من آياته ان خلق «ي  ي شريفه در انتهاي آيه » لكم من انفسكم ازواجاً

دهد  آمده است كه نشان مي» لقومٍ يتفكّرونانّ في ذلك اليات «عبارت 
 به يكديگر مرد ور اصل آرامش دادن زن آيات قرآن كريم انديشمندان را د

  كند. است، دعوت به تفكر مي رحمتو  مودتكه  ي ازدواج فلسفهو 

 )80و  79ي     صفحه، 7درس  ،2(دين و زندگي   .66
در حالي كه آن حضرت به پيامبر (ص) نازل شد، آيه واليت هنگامي كه 

ي در حال آيا كس«و پرسيد با شتاب به مسجد آمد خواند،  اين آيه را مي
اعالم اين حقيقت از جانب رسول خدا (ص) كه » داده است؟ركوع صدقه 

كه مردم به چشم خود براي آن است (ع) است مصداق آيه امام علي 
و امكان كتمان و مخفي كردن آن از ببينند و از زبان پيامبر (ص) بشنوند 

   بين برود.

 )126 و 117هاي   صفحه، 11و  10 هاي درس ،2(دين و زندگي   .67
مرجعيت ديني و اقدام براي حفظ  بيانگرالذهب،  ةحديث شريف سلسل

ي پيامبر (ص) است و نيز در راستاي واليت ظاهري، بيانگر  سخنان و سيره
  عنوان امام برحق است. معرفي خويش به
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 )87ي  صفحه، 8درس  ،1(دين و زندگي   .68

ود حاصل عمل خبسيار سخت و سوزاننده است. اين آتش آتش جهنم، 
  كشد. ها شعله مي و براي همين، از درون جان آن هاست انسان

انَّ الَّذينَ : «خورد كسي كه مال يتيمي را به ناحق ميبه عنوان مثال، 
ي واقعي عمل او در همين  اگر باطن و چهره، »يأكلونَ اَموالَ اليتامي ظُلماً

  ست.دنيا برمال شود، همگان خواهند ديد كه او در حال خوردن آتش ا
 )109ي  صفحه، 9درس  ،2(دين و زندگي   .69

هاي  رو شخصيت دنبالهدر افكار و اعتقادات و رفتار و عمل، عموم مردم 
  دهند. ها را اسوه قرار مي خود هستند و آني  ي جامعه برجسته

 )116ي  صفحه، 9درس  ،3(دين و زندگي   .70

زشت  ياري بسعمل كهدر مورد حرمت زنا » و ساء سبيالً«ي  عبارت شريفه
   »ينوال تقربوا الزِّ«فرمايد:  است كه مي

 )13و  8، 7هاي  هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي   .71

هر «گويد كه  استدالل نيازمندي موجودات به خدا در پيدايش، نمي
اي به پديدآورنده نيازمند  هر پديدهبه آفريننده نياز دارد. بلكه » موجودي

  است.
دارد  بيان مي» يابند ها او را درنمي بصار: چشمال تُدرِكُه االَ«عبارت قرآني 

توان با چشم مادي ديد، بلكه در  كه خداوند را نه تنها در اين دنيا نمي
  توان او را با اين چشم مشاهده كرد. آخرت نيز نمي

 )105ي  صفحه، 8درس  ،3(دين و زندگي   .72
 نيزترين حق خداوند  الناس، حقوق معنوي است و مهم ترين بخش حق مهم

  (توحيد عبادي)حقّ اطاعت و بندگي اوست. 

 )144ي  صفحه، 11درس  ،3(دين و زندگي   .73
بر زبان سخن حقي است كه انسان در مقابل سلطاني ستمگر ، برترين جهاد

  آورد. 
 )174و  173هاي   صفحه، 13درس  ،3(دين و زندگي  .74

تسلط  مانعكند و  يك ملت را تقويت مي استقاللهاي  ، پايهپيشرفت علمي
) يك تالش براي پيشگام شدن در علم و فناوري( شود.  بيگانگان مي

شود و همراه و همدلي در دنيا  مي منزويطور طبيعي  ، بهضعيفكشور 
  ).استحكام بخشيدن به نظام اسالمي( يابد.  نمي

 )135و  134ي  ها صفحه، 12درس  ،1(دين و زندگي   .75
ت، اگر پيش از ظهر مسافرت روزه اسمطابق با احكام اسالمي، كسي كه 

اش  تا حد ترخص روزه: بايد اش اين است كه وظيفه او نسبت به روزه كند،
  افطار نمايد.اش را  آن روزهپس از تواند  و مي نگهداردرا 

  
ــان انگل   .76 ــر، زب ــي(گرام ــده، 1درس ، 1يس ــاده و  آين  beي س going to 

 )25و  25هاي  صفحه

آن دختر رنگش پريده! فكر مي كنم  رالف: نگاه كن! چقد« :ي جمله ترجمه
  »مي خواهد غش كند.

  »ب: بجنب! مراقبش باش. من به دكتر زنگ مي زنم.«
  مهم درسيي  نكته

است. در   ”be going to“ و  ”will“تفاوت اين تست در مورد كاربرد و 

دهد كه با توجه به شرايط موجود  ن مياول، معني جمله نشا ي جمله
رخ خواهد نزديك  ي هقطعاً و در آيندكنيم كه غش كردن  گيري مي نتيجه

بدون قصد قبلي دهد كه گوينده  دوم معني جمله نشان مي ي جملهداد. در 
  زنگ بزند. تصميم گرفته 

 )31ي  صفحهجمالت كوتاه ضميمه، ، 1درس ، 3يسي(گرامر، زبان انگل  .77

تان را در يك  خواهد كه تعطيالت تابستاني شما دلتان مي: «ي جمله ترجمه
 »بسيار آرام سپري كنيد، اين طور نيست؟  جاي

  مهم درسي ي هنكت
سؤالي  ي هدنبالباشد، خبري مثبت ي  جملهحتماً يادتان هست اگر 

كنيم.  دوم را رد مي ي گزينهاست و برعكس. با همين فرض، صورت منفي  به
باشد و  ”had“تواند مخفف  ) هم ميd’دانيد ( مي طور كه همان
) مرتبط با كدام يك از اين دو d’. براي آن كه مطمئن شويم (”would“هم

فعل كمكي است، بايد به فعل بعدي توجه كنيم. اگر بعد از آن از قسمت 
خواهد  ”had“) مخفف d’سوم فعل (اسم مفعول) استفاده شده باشد، (

است.  ”would“) مخفف d’است، پس ( ”like“ بود. فعل بعدي اين سؤال
تواند پاسخ اين سؤال باشد. بد نيست  مي» 3« ي گزينهاين فقط  بنابر

ميل داشتن، «به معني  ”would like“) مخفف like ’d(يادآوري كنيم كه 
  است.» داشتن دوست

 )29ي  صفحهمجهول، ، 1درس ، 3يسي(گرامر، زبان انگل  .78

وجود دارد كه الكساندر سلكيرك يك الگو براي  اين باور: «ي جمله ترجمه
 » رابينسون كروزوئه است، اما داستان او با رمان معروف خيلي متفاوت بود.

  مهم درسيي  نكته
  صورت زير بوده است: دقت كنيد اصل جمله به

They believe Alexander Selkirk is a model for … 
   زير استفاده كرديم:از ساختار  ”believe“اما براي مجهول كردن 

  + نهاد ”to be“صرف فعل  + to + believed“ مصدر با”
 )57ي  صفحه، يموصول ري، مبحث ضما2، درس 3يسيزبان انگلگرامر، (  .79

آن پسر كوچك توسط والدينش آموزش داده شده كه به : «ي جمله ترجمه
 .» داند به او تعلق ندارد، حتي دست هم نزند آنچه مي

آيد،  مي ”noun clause“بعد از آن  ل متعدي است، فع ”touch“فعل 
» ي خبري + ضمير موصولي جمله به صورت noun clauseساختار 

   باشد. مي
توانند صحيح باشند. از نظر معنايي ضمير  مي» 4و  1«هاي  پس گزينه

» 4«ي  در ترتيب گزينه» آنچه، چيزي كه«به معناي   ”what“موصولي 
  صحيح است.

 )49ي  صفحه، 2، درس 1 يسيان انگل(واژگان، زب  .80

 پيرمرد به كلكسيون (مجموعه) با ارزش تمبرها  كه«ي جمله:  ترجمه
  .»كند خيلي افتخار مي، در آلبومش موجود است اكنون

  ) تجربه2    ) ارائه / معرفي1
 مجموعه ،كلكسيون) 4    ) تضاد / مقايسه3

 )29ي  صفحه، 1درس ، 3يسي(واژگان، زبان انگل  .81

اي در حال افزايش است و مقامات  طور فزاينده بيكاري به: «جمله ي ترجمه
حلي بهتر براي اين مشكل بزرگ  اي براي پيدا كردن راه هيچ تالش جدي

  »كنند. دهد، نمي كه جمعيت جوانمان را به (سوي) اعتياد سوق مي
  ) عدم اطمينان2      ) موقعيت1

  فراواني) 4      حل ) راه3
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 )19ي  صفحه، 1درس  ،1يسي(واژگان، زبان انگل .82

قاعده هستند،  ها بي دانيم كه تعدادي از اسم ما مي« :ي جمله ترجمه
ها براي تبديل شدن به (اسامي) جمع از همان قوانيني كه  بنابراين آن

  »كنند. كنند، پيروي نمي ها تبعيت مي اسامي با قاعده از آن
  ) پيروي كردن2    ) توليد كردن1

 تصحيح كردن) 4  ) با حروف بزرگ نوشتن3

 )20ي  صفحه، 1درس ، 3يسي(واژگان، زبان انگل  .83

هاي  خرس  اند كه اثرانگشت شناسان اخيراً دريافته زيست: «ي جمله ترجمه
هايي كه براي يك انسان هستند غير قابل تشخيص  كوآال تقريباً از آن

 »است.

  كننده، ناگيرا  ) خسته2   ) غيرممكن1
  ) غير قابل تشخيص4   ) نامناسب3

  

 )19ي  صفحه، 1درس  ،1يسيانگل ، زبان(واژگان  .84

ها در  كارخانه ي هاحداث فزايندكه اين باور وجود دارد : «ي جمله ترجمه
اندازد. به همين دليل مردم مقابل  وحش را به مخاطره مي اين ناحيه حيات

  »كنند. جمهوري تجمع مي دفتر رياست
  ) افزايش دادن2   ) محافظت كردن1

  ) تقسيم كردن4  انداختن) به مخاطره 3
 )23ي  صفحه ،1درس ،  2يسي(واژگان، زبان انگل  .85

كند، اگرچه  مطابق معمول، دولت تركيه تالش مي: «ي جمله ترجمه
 »ارز را كنترل كند. ي ههاي مبادل تواند، تغيير در نرخ نمي

  ) تغيير2      ) خلق1
   ) پذيرش4    ) تأسيس3

 )71ي  صفحه، 3درس ، 3يسي(واژگان، زبان انگل  .86

دولت به فكر صدور مجوز كار قابل تمديد براي منابع كار : «ي جمله ترجمه
اين در واقع  اش را برطرف كند. خارجي است تا نيازهاي فعلي ماهر
  »كند. خراج شدن از كشور نگران ميها(كارگران) را در مورد ا آن

  قابل تغيير )2    قابل مصرف )1
  همقابل ف )4  ) قابل تمديد، تجديد پذير3

 )57ي  صفحه، 2درس ، 2يسي(واژگان، زبان انگل    .87

در كنفرانس مطبوعاتي، رئيس جمهور تالش كرد به «ي جمله:  ترجمه
اد مالي اخير بود عكس سآرامي به سؤاالت هدف دار كه اساساً در مورد ف

  »العمل نشان دهد.
    ظالمانه )2    به آرامي )1

  مستقيماً )4    ناراحتيبا  )3
  

  :وزكل متني  ترجمه
سواري يكي از ويند كه دوچرخهگ كارشناسان تناسب اندام به ما مي 

طور كه شما را سواري همانورزش است. دوچرخه انواعبهترين 
. تنفس كنداصالح تنفستان كمك مي كند، بهتر مي تر و  با انرژي قوي

بلكه براي  ،شود هاي شما مي درست نه تنها باعث بهبود (عملكرد) ريه
تأثير ولي براي اينكه دوچرخه سواري  .استشما خوب  عموميحال 
سواري توانيد دوچرخه بايد تا جايي كه ميبگذارد، بدن  روي يدرست
 .بهتر خواهد بود زيرا هر چه بيشتر تمرين كنيد، نتيجهكنيد 

- دوچرخه براي كساني كه بدنشان به ورزش عادت نكرده است، 

نتايج ديگري هم  سواري)(دوچرخه سواري يك شروع عالي است.
سواري يك ورزش در فضاي باز است، به شما دارد. چون كه دوچرخه

نيد و قابليت فرار از بگذرا آزاد دهد كه زمان خود را در هواياجازه مي
در  .است خوشايندبراي بسياري از مردم  شهرترافيك و صداي 

ر محبوب لمان و هلند كه دوچرخه سواري بسياآكشورهايي مثل 
ها ساخته  هاي مخصوص دوچرخه سواري معموالً كنار جاده است، خط

دهد  اين امر نه تنها به دوچرخه سوار آزادي بيشتري مي شوند. مي
دهد رخ مي صبر هاي بي توسط راننده معموالً ايي كهه از تصادف بلكه

 .كندجلوگيري مي ،توانند پشت دوچرخه سواران آرام بمانند كه نمي
ورند، آمي يي ديگر به دوچرخه سواري رومردم بيشتري در كشورها

  .كه هيچ جاي مخصوصي براي دوچرخه سواري نيستبا وجود اين

  
 )49ي  صفحه، 2درس ، 2يسي(كلوز تست، زبان انگل  .88

  ) تركيب كردن2    ) انتخاب كردن1
  ) توليد كردن4    ) بهبود بخشيدن3

 )58ي  صفحه، 2درس ، 2يسي(كلوز تست، زبان انگل  .89

  ) تأثير2    ه) نوع، گون1
  ) حس4    ) كاميابي، موفقيت3

 )72ي  صفحه ، مبحث اسم مصدر در جايگاه نهاد2(كلوز تست، زبان انگليسي   .90

  مهم درسيي  نكته
رعايت شده است، زيرا با در نظر » 4« ي گزينهترتيب صحيح جمله فقط در 

ابتدا بايد از يك نهاد و فعل و يابيم كه  گرفتن مفهوم كلّي جمله، در مي
  سپس ساير اجزاي جمله استفاده شود.

  به معني جمله دقت كنيد:
هاي ورزشي آشنا نيستند،  براي افرادي كه با انجام تمرين«

  »سواري يك شروع عالي است. دوچرخه
 )102ي  صفحه، 4درس ، 1يسي(كلوز تست، زبان انگل    .91

  ) متنوع2    ) محبوب، مشهور1
  ) واقعي4    ) مخصوص، ويژه3

 )79ي  صفحه، 2درس ، 2يسيان انگل(كلوز تست، زب  .92

  ) شامل شدن2    ) تمرين كردن1
  ) سبب شدن4    ) ادامه يافتن3

  ي درك مطلب اول: ترجمه
سالمت، زيبايي و ضد  موفق ي هك برنامي در راي مهم نقش نيپروتئ 

 از نيپروتئ واقع در. استي زندگي اساس ي هماد آن. كند يم فايا پيري
. ديآ يم» تياهم ترين بيش يدارا«ي معنا به باستان وناني ازي ا  واژه
 شود يم هضم نيپروتئي وقت. ندارد رشد ويي كارا نيپروتئ بدون بدن
خود  يبازسازي برا ها سلول توسط بعد كه شكند يم دهاينو اسيآم به

 به قادر تنها انسان بدن كهيي جا آن از. رديگ يم قرار استفاده مورد
- نه است،ي اتيحي زندگي برا باشد كه يم 20 از دينو اسيآم 11 ديتول

. شود فراهمي افتيدري غذا نيپروتئ قيطر مانده بايد از يباقي تا
. شود يم زودرس يريپ حالت وارد ما بدن ،يكاف نيپروتئ بدون

 كه هايي پادتن و پوست ها، غضروف ها، استخوان ها، اندام ما، عضالت
 ساخته نيپروتئ زا همه كنند، يم حفاظت ها يماريب برابر در ما از
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 بدن دري اتيحيي ايميشي ها واكنش در كه ها ميآنزي حت .اند شده
 ساخته نيپروتئ از - سلول ساخت تا هضم از - كنند يم شركت
ي دهاينو اسيآم تمام به كاملي دسترس شماي ها سلول اگر. اند شده
  .بود خواهد كند اريبس و ناقصي سلول ميترم باشند نداشتهي اتيح
 شود، رهيذخ بدن در تواند ينم نيپروتئ كه كرد دقت نكته نيا به ديبا

 ي هوعد هر در خوب نيپروتئ از خوب منبع كي به ازين ما نيبنابرا
  .ميداري سلول ميترم وي حفظ سالمتي برايي غذا

 )تركيبي، درك مطلب(  .93

متن عمدتاً در مورد كدام جنبه از پروتئين بحث : «ي جمله ترجمه
  »كند؟ مي

  »دهد. نجام ميكاري كه ا«
 )تركيبي، درك مطلب(  .94

پروتئين  ي ك از موارد زير در مورد منشأ كلمهي كدام: «ي جمله ترجمه
  »درست است؟

گيرد معنايي دارد كه با اهميت  اي كه در واقع از آن نشأت مي كلمه«
  »پروتئين براي بدن، مطابقت دارد.

 )تركيبي، درك مطلب(  .95

ك از جمالت زير در مورد پروتئين ي طبق متن، كدام: «ي جمله ترجمه
  »صحيح نيست؟

منبع تمام آمينواسيدهايي كه بدن انسان براي كاركرد درست نياز دارد، «
  »كنيم. پروتئيني است كه مصرف مي

 )تركيبي، درك مطلب(  .96

ها در فرايند ساخت  توان فهميد كه آنزيم از متن مي: «ي جمله ترجمه
  »سلول دخيل هستند.

  لب دوم:ي درك مط ترجمه
يي ها دسته در اغلب كه هستندي اجتماع اريبسي واناتيح ها نيدلف
 نيا ساختار و اندازه كه چند هر كنند، يمي زندگ عضو دوازده بر بالغ

 در. است متفاوت اريبس گوناگوني ها مكان در و ها گونه نيب ها دسته
 موقت طور به ها نيدلفي ها دسته غذا، ازي اديز حجم بايي ها مكان
 نيچن. دهد يم ليتشك را بزرگ ي هدست كي و شوند يم عيتجم
 در تيعضو شود، شامل را نيدلف هزار بر بالغ است ممكني تجمع
 چند هر. است مرسوم تبادل و ستين انعطاف قابل ريغ ها دسته
 ماريب اي مجروحي اعضا با ها آن دارند؛ قوي ياجتماع روابط ها نيدلف
 كمك ها آن به سطح به ها آن آوردن اب لزوم صورت در حتي مانند، يم
 ي هگون به محدود »يدوست نوع« نيا. بكشند نفس كه كنند  يم

  .شود ينم خودشان
 نهنگ كي وزلندين در ”Moko“ نيكه دلف است شده دهيد

 عمق، كمي ها آب از اش بچه همراه به را  ”Pygmy Sperm“ي هماد
 كرده تيهدا رونيب به بودند، نشسته گل به بار نيچند كهيي جا

 چرخ با ها كوسه از شناگران از حفاظت حال در نيچن هم ها آن .است
 كردن دور منظور به ها كوسه به حمله اي شناگران اطراف در زدن
 .اند شده دهيد ها، آن

 )تركيبي، درك مطلب(  .97

  »بهترين عنوان براي متن چيست؟: «ي جمله ترجمه
  »ها رفتار اجتماعي دلفين«

 )ركيبيت، درك مطلب(  .98

ها از صدها دلفين تشكيل شده  ”superpod“ طبق متن: «ي جمله ترجمه
  » است.

 )تركيبي، درك مطلب(  .99

به چه  1در پاراگراف » اين نوع دوستي«عبارت : «ي جمله ترجمه
  »معناست؟

  »ديگر ها به يك كمك كردن دلفين«
 )تركيبي، درك مطلب(  .100

لند براي تأييد ادعاي در نيوز ”Moko“متن به دلفين : «ي جمله ترجمه
  »كند. پيشين خود اشاره مي

  

  
 )نامه ، واژه1لغت، فارسي (  .101

غارب: ميان دو كتف / وقب: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم / 
آور و عجيب / دمان: خروشنده،  برگاشتن: برگردانيدن / طُرفه: شگفت

  غرنده، مهيب
 )نامه ، واژه2لغت، فارسي (  .102

  اند: فراغ: آسايش، آسودگي/ نمازپيشين: نماز ظهر ني شدههايي كه غلط مع واژه
 )28ي  ، صفحهنامه ، واژه3لغت، فارسي (  .103

اراده، قصد و «به معني » همت» «1«ي  گزينهدر بيت صورت سؤال و 
  به كار رفته است. » پشتكار قوي

توجه قلب با تمام نيروي روحي به «به معناي » همت«ها  در ساير گزينه
  به كار رفته است. » دعا از صميم قلبخداوند و 

  :ها تشريح گزينه
ي قوي  با اراده و پشتكار قوي ناسازگار را مغلوب كن. كه اراده»: 1«ي  گزينه

  از توانايي جسمي باالتر است.
  مصراع دوم: بدون شك دعاي پاكان و برگزيدگان همراه اوست.»: 2«ي  گزينه
  تو را از گرفتاري رهاند. مصراع دوم: كه نفس دعاي ما»: 3«ي  گزينه
  مصراع دوم: به جاي آن دعاي خير همراهمان كن.»: 4«ي  گزينه

 )امالء، تركيبي(  .104

  انابت  ←غلط اماليي و شكل درست آن: عنابت 
 انابت: توبه، بازگشت

  )امالء، تركيبي (  .105
  امارت (فرمانروايي) ←عبارت است از: عمارت (آباداني)   امالي درست واژه

ي  او شايسته»: ي امارت اين خطه اوست شايسته«ي  همعناي جمل
  فرمانروايي بر اين سرزمين است.

 )14ي  ، صفحه1، درس 1دستور، فارسي (   .106

ي  هسه جزئي با مسند وجود ندارد و بيت سؤال جملي  هدر اين بيت جمل
  سه جزئي با مسند است.

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  سه جزئي با مسند است.ي  هجمل» در شده است زهره»: «1«ي  گزينه
  سه جزئي با مسند است.ي  هجمل» …گاه چو تيري بود »: «2«ي  گزينه
سه ي  ه(دو جمل» يكتا منم / تاج سرِ گلبن و صحرا منم»: «4«ي  گزينه

 جزئي با مسند)




