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 )محمدجواد قورچیان( »3«گزینۀ  -1

گ که با آن به شکار آهو و ماننـد  تر از پلن گ، جانوري شکاري، کوچکیوز: یوزپلن
  روند.  آن می

 )، ترکیبیواژه( 
----------------------------------------------  

 )حسین پرهیزگار( »3«گزینۀ  -2
 ر = جشن)  سو( نادرست است.» صور«و » بحر«اژة در بیت سوم دو و

 نادرست است (صفیر = آواز) » سفیر«در بیت چهارم 
  )   طلب کردن=  ننادرست است (خواست» خاست«در بیت پنجم 

 )امال، ترکیبی(
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچیان( »1«گزینۀ  -3
   است.  » سعدي«شاعر بیت 

 )، ترکیبیتاریخ ادبیات(
----------------------------------------------  

 )حسین پرهیزگار( »2«گزینۀ  -4
ها به ترتیب از هر بیت یک مورد: به خون دیـده / بـه آن چـه / بـا سـنگ /       متمم

 چون کعبه  
  پرجوش   رنگ / سینه ورد: آن دم / بسی / بیقیدها به ترتیب از هر بیت یک م

 )، ترکیبیدستور زبان فارسی(
----------------------------------------------  

 )شیراز -محسن فدایی( »2«گزینۀ  -5
 شه را به گدا باز گذار  ]واو ربط[برو اي خواجه و 

 ها باز گذار مه را به س  ]واو ربط[مهربانی کن و 
 دهد.  حرف ربط است زیرا هر کدام، دو جمله را به هم ربط می» واو«هر دو 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 دلبر بگذاشت  ]حرف عطف[مرا بیدل و   ]حرف ربط[ناقه بگذشت و »: 1«گزینۀ 

 اي رفیقان بشتابید که محمل بگذشت 
  ]هر دو واو حرف عطف[موي و رویت روز و شب در چشم ماست »: 3«گزینۀ 

  ]واو حرف ربط[و گاهی روشن است  ]است[زانکه گه تاریک 
 به مبر نام تو ]واو ربط[مگو حکایت پیمان و »: 4«گزینۀ 

 ام به توبه فراغ  پیمانه ]واو عطف[که نیست از می و 
 )، ترکیبیدستور زبان فارسی(

----------------------------------------------  
 )شیراز -محسن فدایی( »4«گزینۀ  -6

  جناس ناقص » که و به« و جناس ناقص » را و چرا»: «الف«بیت 
 » یوسفحضرت «استعاره از » ماه مصر»: «ب«بیت 
  .تضاد دارند »بحر و قطره»: «ج«بیت 
 »  شود مند نمی عالقه«کنایه از » دهد دل نمی»: «د«بیت 

 )هاي ادبی، ترکیبی آرایه(
----------------------------------------------  

 )یمهدي ضیای( »4«گزینۀ  -7
(بـا   شـود.  استعاره از یار است؛ بنابراین تشخیص محسوب نمی» گل«در این بیت 

گوید چرا از کشتن من پروا داري پس مخاطب ما یـک   توجه به معنا که شاعر می
 انسان است) / خون: مجاز از کشتن 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
تضاد: صبح و شب / حسن تعلیل: شاعر در این بیت دلیل صبح شدن »: 1«گزینۀ 

 ادبی است.  داند که نامربوط و  و روشنایی روز را، زدودن زنگار از دل شب می
معشـوقۀ فرهـاد (مـد نظـر      -2خوشـایند   -1ایهام تناسب: شـیرین:  »: 2«گزینۀ 

نیست؛ اما با کوهکن و بیستون تناسـب دارد.) / کنایـه: کـاري بـه دل چسـبیدن      
 کنایه از مطابق میل بودن 

استعاره: مست عشق: عشق مانند شـرابی اسـت کـه انسـان را مسـت      »: 3«گزینۀ 
 آن  کند. / جناس: آر و  می

 )هاي ادبی، ترکیبی آرایه(
----------------------------------------------  

 )یمهدي ضیای( »2«گزینۀ  -8
 ناپذیر است.  درد عشق درمان» هـ«و » ب«مفهوم مشترك بیت 

 بررسی معناي سایر ابیات: 
توانـد درد عشـق را    طبیبی که بر سر راه نشیند و دارو فروشـد، نمـی  »: الف«بیت 
کند اما اي مرده دل، براي درمان عشقت، انسان عیسی دمی را پیـدا کـن.    درمان

دار  توان درمان کرد؛ اما نه به وسـیلۀ طبیبـی کـه صـرفاً دکـان      (پس عشق را می
 است!)  

آیـد؛ زیـرا    گاه به بستر افراد فقیر نمـی  است هیچ مرد طبیبی که ناجوان»: ج«بیت 
 نواز نیست!)  یست. (کسی درویشکس به دنبال درمان فقیران و مسکینان ن هیچ
افتـد، چـرا کـه حضـرت      طبیب به خاطر درمان درد من به زحمت مـی »: د«بیت 

شـود. (درد مـن    عیسی (ع) نیز اگـر درد مـرا درمـان کنـد، آزرده و نـاخوش مـی      
 پذیر است؛ اما پرزحمت و آزاردهنده است.)   درمان

 )مفهوم، ترکیبی(
----------------------------------------------  

 )مقدم ابراهیم رضایی( »4«گزینۀ  -9
...» ل است و کفایت اسـت  آنچه دارم از اندك مایه حطام دنیا حال«مفهوم عبارت 

 » ورزي مناعت طبع و قناعت«شود  دریافت می» 3«و » 2« هاي از گزینه
دریافـت  » 1«از بیت گزینۀ » ام ها دیده اگر وي را یک روز ... سال«مفهوم عبارت 

 »  لزوم اطاعت از مراد«شود  می
  است. » سختی دوري از دوستان قدیم» «4«مفهوم بیت گزینۀ 

 )، ترکیبیمفهوم(
----------------------------------------------  

 )مقدم ابراهیم رضایی( »1«گزینۀ   -10
بیـان خیانـت یـا    » «4«و » 3«، »2« هـاي  هسـؤال و گزینـ  صـورت  مفهوم عبارت 
  است.  » بیزاري از دشمن» «1«ۀ ت. مفهوم بیت گزیناس» نکوهش خیانت

 )، ترکیبیمفهوم( 
----------------------------------------------  

 

 )2فارسی (
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 )کتاب جامع( »4«گزینۀ   -11

عقیده، موافق/ افغان: فریـاد، زاري، آه و نالـه/ بـرزن: محلّـه، کـوي،       سو؛ هم متفق: هم
 قسمتی از شهر/ لقا: چهره، دیدار

 )ترکیبی، اژهو( 
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »1«گزینۀ   -12

 هاي غلط: واژه
 پژمردگی   ←گی  قونیه و حلب/ پژمرده  ← قونیه و هلب

 )امال، ترکیبی( 
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »2«گزینۀ  -13

» خود»: «3« ۀشده است و نقش تبعی دارد./ گزین تکرار» الف و ناز»: «1« ۀگزین
 معطوف و نقش تبعی دارد.» چرخ»: «4« ۀبدل و نقش تبعی دارد./ گزین

 دستور زبان فارسی، ترکیبی)( 
----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »2«گزینۀ   -14

 ]تـو [برون خـرام و   ]تو[جمالت حذف شـده اســت:  ۀاز هم» تو«، نهاد »2« ۀگزین
 رونقِ پري بشکن.   ]تو[سزاي حور بده،  ]تو[کس ببر.  گوي خوبی از همه
 شده نهادند: هاي مشخص در سایرِ ابیات، واژه

ز هر دل برمید / عاشقِ آن قد مستم که چه زیبـا   عقلبه سخن گفتن او »: 1« ۀگزین
 برخاست

 کارساز من کرمش ۀشمامگردد بوزد کز نسیم آن /  صبایا رب کی آن »: 3« ۀگزین
چـاالکی   طریـق دولـت  نشان کفر است / آري  خامیدر مذهب طریقت »: 4« ۀگزین

 است و چستی
 دستور زبان فارسی، ترکیبی)( 

----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »4«گزینۀ   -15

 است. 201 ۀ، آی بقره ةمصراع دوم تضمین از سور
 )، ترکیبیي ادبیها آرایه( 

----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »1«گزینۀ   -16
 تضـمین از شـعر موالنـا/ بیـداري و    » کـن رو سر بنه به بالین تنها مـرا رهـا   «مصراع 

 »ا«آرایی: تکرار مصوت  خواب: تضاد/ واج
 )، ترکیبیهاي ادبی آرایه( 

----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »3«گزینۀ   -17

مشترکاً در عبـارت صـورت سـؤال و    » قراري و آرامش نداشتن در زندگی بی«مفهوم 
» 3« ۀرفته است اما شـاعر در بیـت گزینـ    به کار» 4«و  »2«،  »1«هاي  ابیات گزینه
 ، وارسته باشیم. بستگی نداشته کند که به دنیا دل توصیه می

 )مفهوم، ترکیبی( 

----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »2«گزینۀ   -18

گـر اسـت،    درستی که او سخت طغیان با توجه به معنی آیه: به سوي فرعون بروید به
خویی با دیگران است کـه   پس با او به زبانی نرم سخن بگو، پیام اصلی آیه مدارا و نرم

 ود.  ش دیده می» 2« ۀاین مفهوم در گزین
 :هاي دیگر تشریح گزینه

بـا دیـدن ایـن معجـزه      فرعونعصاي موسی دریا را شکافت ولی طغیان »: 1« ۀگزین
 ننشست.

 دوستان بروید و یارم را نزد من بیاورید.  »: 3« ۀگزین
کوشی ولی بدان که من با تو دوسـت   با بدگویی دشمنان در آزار من می»: 4« ۀگزین

 هستم.
 )مفهوم، ترکیبی( 

----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »3«گزینۀ   -19

در بیت صورت سؤال و این گزینه اشاره به این موضـوع شـده اسـت کـه درد عشـق      

گفته شده که با بیان کردن » 1« ۀکه در گزین نهایت و پایان و درمانی ندارد در حالی

 ۀاي کـرد./ در گزینـ   فکري و چـاره شود و باید براي درمان درد،  درد، درد درمان نمی

» 4« ۀگفته شده است که فکري براي درد کن و درد را افزایش مده و در گزینـ » 2«

هم اشاره به این موضوع دارد که باید انسان براي خود تالش کند تا اسباب راحـتش  

   فراهم شود.

 )مفهوم، ترکیبی( 

----------------------------------------------  

 )کتاب جامع( »4«زینۀ گ  -20

طرح نو در افکندن و کنار گذاشـتن نقـش اسـاطیر کهـن تنهـا در ایـن بیـت دیـده         

شـود   تغییر فصل و دگرگونی طبیعت دیده مـی » 2« و » 1«هاي  گزینهدر شود و  می

 طرح است.مسخن گفتن به نظم جدید » 3« ۀو در گزین

 )مفهوم، ترکیبی( 

----------------------------------------------  

االت آشناسؤ -)2ارسی (ف
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 )گرگان -رضا یزدي( »2«گزینۀ   -21

») 3«و » 1«هـاي   (رد گزینه ، دستور داده بودامر کرده بود»: کانت ... قد أمرتنی«
کنـد،   رسوا مـی »: یفضح») / «3«و » 1«هاي  نکره است، رازي (رد گزینه»: سرّ/ «

: که تجسـس  »أتجسس أن ال») / «3«و » 1«هاي  فعل مضارع، للغائب (رد گزینه
  اضافی است.  » 4«در گزینۀ » نباید«کلمۀ  نکنم، که جاسوسی نکنم.

 مهم درسی:  نکات
 هاي مختلف) + (قد) + فعل ماضی = ماضی بعید   (در صیغهکانَ 

 فعل ماضی + (قد) + فعل ماضی = ماضی بعید 
   الزامی نیست.  » قد«براي ساختن زمان ماضی بعید، وجود 

 )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )نصرآبادي محمدعلی کاظمی( »4«گزینۀ   -22
کند  انسان هنگامی که به دیگران اعتماد می»: اإلنسان حین یعتمد علی اآلخرین«

دهـد   کاري مهم انجـام نمـی  »: یعملُ عمالً هاماً ال») / «3«و » 1«هاي  (رد گزینه
»: حـین یعتمـد علـی نفسـه    «لـی، امـا /   و»: ولکن») / «3«و » 2«هاي  (رد گزینه

واجـب اسـت،   »: یجـب ») / «2«کند (رد گزینۀ  هنگامی که بر خودش اعتماد می
 بهراسیم  که از او م، یاز او بترسکه »: أن نخاف منه«باید / 

 )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )نصرآبادي محمدعلی کاظمی( »2«گزینۀ   -23
ندیشـد  بی»: یفکِّر») / «1«(رد گزینۀ (خود، اضافی است)  به درس»: سإلی الدر«

دانشمند زنده است اگرچـه مـرده   »: العالم حی و إن کان میتاً») / «3«(رد گزینۀ 
 »)  4«(رد گزینۀ  باشد

 )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )گرگان -رضا یزدي( »3«گزینۀ   -24
   شود.  ترجمه می» از او تخفیف خواستم«به صورت »: تَّخفیضطلبت منه ال«

 )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت( »4«گزینۀ   -25
  ال ینجح»: شود قبول نمی/ « : هرگاه»إذا/ « : اگر»إنْ«ن / م»: هر کسی«
 )ترجمه(    

----------------------------------------------  
 )گرگان -رضا یزدي( »1«گزینۀ   -26

 »معلـم! به هدف ایجاد سختی بـراي   طرح سؤالی سخت است»: روي برگرداندن«
   باشد.  می »گیري : مچاَلتَّعنُّت«. این عبارت توصیف که غلط است
 هاي دیگر: تشریح گزینه

شاورز آن را درو کاشته شد و ک کشتیهایی که در آن  ها: زمین مزرعه»: 2«گزینۀ 
 کند! که صحیح است.   می

شـود! کـه    داده مـی  فرد به خاطر کار خوبشپاداش، مزد: مالی که به »: 3«گزینۀ 
 صحیح است.  

اي که در آن چراغی است که نور، از داخل آن پخش  چراغدان: شیشه»: 4«گزینۀ 
 شود! که صحیح است.   می

 )تعریف کلمات(
----------------------------------------------  

 )بوشهر -اهللا مقصودي نعمت( »3«گزینۀ  -27
 هاي دیگر: تشریح گزینه

           سوف یتَنبه        : آگاه خواهد شد : سوف یتَنبه»1«گزینۀ 
    االلتفات       : روي برگرداندن: االلتَفات »2«گزینۀ 
    الخانقۀُ       الخانَقۀُکننده:  : خفه»4«گزینۀ 

 )(ضبط کلمات   
----------------------------------------------  

 )گرگان -رضا یزدي( »1«گزینۀ   -28
 باشد.  در کدام عبارت، اسم تفضیل، صفت می پرسیدهسؤال از ما 

 :مهم درسی نکات
آیـد   مـی » فُعلی« ننث بر وزبراي مؤو » أفعل«مذکر بر وزن  براياسم تفضیل  -1

ی، أتقَی، أسعی، أحب، لَعلَی، أغأ«آید  ها می تفضیل به این شکل ی وزن اسمو گاه
أقَلّ، أشَد « 

 باشد.   نمی» اسم تفضیل«اگر بر رنگ داللت کند » أفعل«وزن  -2
 هاي دیگر: تشریح گزینه

اسـت و  » مبتـدا «بـی آن  کـه محـل اعرا  اسـت  اسم تفضـیل  »: خَیر»: «2«گزینۀ 
 است.  » مفعول«باشد که  می» اسم تفضیل« ،»اآلخَرینَ«

 باشد.  می» مبتدا«اسم تفضیل و محل اعرابی آن »: أکره»: «3«گزینۀ 
 :األبـیض «باشـد.   می» خبر«اعرابی آن اسم تفضیل و محل »: أحسن»: «4«گزینۀ 
چون بر رنگ داللت دارد، اسـم   ،باشد می» أفعل«که بر وزن   رغم این علی» سفید

 .  نیستتفضیل 
 )قواعد(

----------------------------------------------  
 )بجنورد -محمد داورپناهی( »4«گزینۀ   -29

نقـش  » أفضـل «کدام جمله اسم تفضیل نقش خبر نـدارد.  در سؤال از ما پرسیده 
  صفت دارد. 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 أوسط: خبر »: 1«گزینۀ 
 خیر: خبر  »: 2«گزینۀ 
 بر علون: خاأل»: 3«گزینۀ 

 )قواعد(
----------------------------------------------  

 بوشهر) -اله مقصودي (نعمت »1«گزینۀ   -30
 نکتۀ مهم درسی: 

 باشد.  تنوین دارد، اما چون اسم علم است، معرفه می» قابوسٍ«
 هاي دیگر: تشریح گزینه

   نکره است.  » سائحینَ«»: 2«گزینۀ 
    نکره است.» جنۀ«»: 3«گزینۀ 

    نکره است. »قدیمۀآثار «»: 4«زینۀ گ
 )قواعد(

----------------------------------------------  

)2( زبان قرآن ،عربی
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 )احمد منصوري( »2«گزینۀ  -31

آب مایۀ حیات و اساس زندگی در جهان است. انسان بـا آب نیازهـاي طبیعـی و    
بخـش جهـان مـادي، از     طور کلی آب، حیـات  سازد و به اش را برطرف می جسمی

 بدانیم.    » میتاً بلدةلنحیی به «توانیم  است که ثمرة آن را می ها له ما انسانجم
 )9هدایت الهی، صفحۀ ( 

----------------------------------------------  

 )احمد منصوري( »3«گزینۀ   -32

گوي نیازهایش باشد و سـعادت   اي که پاسخ احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه
ند (علت)، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شـاهد ارائـۀ   او را تضمین ک

 هاي متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشري باشیم (معلول).   برنامه
 )12هدایت الهی، صفحۀ (

----------------------------------------------  

 )احمد منصوري( »1«گزینۀ   -33

د نیاز است، نیازهاي مربوط به زندگی در کالم امام معصوم (ع) منظور از آنچه مور
فرستاده  ها ها است؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آن و هدایت انسان

از موارد اعجاز علمی قرآن اشاره  ،، به حرکت زمین»ذلول«شدند. تشبیه زمین به 
 دارد.  

 )42و  41هاي  جاویدان، صفحه معجزة(
----------------------------------------------  

 )کبیر مرتضی محسنی( »2«گزینۀ   -34

هاي اولیۀ دانشمندان و متفکران بـا آثـار دوران پختگـی و کمالشـان      آثار و نوشته
کنند، در حالی کـه   هاي خویش تجدیدنظر می متفاوت است، لذا معموالً در نوشته
یـن  شـود و ا  ناسازگاري و تعـارض یافـت نمـی    ،در قرآن با بیش از شش هزار آیه

انسـجام درونـی در   «اعجاز محتوایی قـرآن یعنـی   یکی از انواع موضوع مربوط به 
 به آن مربوط است.  ...» افال یتدبرون القرآن «است و آیۀ » عین نزول تدریجی

 )41و  40هاي  جاویدان، صفحه معجزة(
----------------------------------------------  

 )محمدابراهیم مازنی( »2«گزینۀ   -35

هـا،   هـا و جملـه   اعجاز لفظی قرآن (ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمـه 
شیرینی بیان و رسایی تعبیرات ...) سبب شده بود که سران مشرکان، مـردم را از  

العادة ایـن کتـاب    شنیدن قرآن منع کنند و همین زیبایی لفظی سبب نفوذ خارق
   آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است. 

 )40و  39هاي  جاویدان، صفحه معجزة(
----------------------------------------------  

 )کبیر مرتضی محسنی( »4«گزینۀ   -36
اگر پیامبري در اجراي احکام الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف 

ل دستورهاي خداست، انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمـ 
و اگر پیامبري در دریافت وحی و ابالغ آن به مردم  شوندکنند و به گمراهی دچار 

رسد و امکـان هـدایت از مـردم     معصوم نباشد، دین الهی به درستی به مردم نمی
 شود.    سلب می

 )53هاي پیامبر (ص)، صفحۀ  مسئولیت(
----------------------------------------------  

 )کبیر ضی محسنیمرت( »1«گزینۀ   -37
که ما مسلمانان بتوانیم وحدت میان خود را تقویت و از قدرت حـدود دو   براي این

هـاي اسـالمی بـراي پیشـرفت خـود       نظیر سرزمین میلیارد مسلمان و امکانات بی
افکـن   هاي تفرقه هاي دقیقی هستیم که نقشه استفاده کنیم، نیازمند اجراي برنامه

هـاي   هـاي اسـالمی خنثـی کنـد و دل     در سرزمین استعمارگران و عوامل آنان را
 مسلمانان را به یکدیگر نزدیک کند.   

 )57هاي پیامبر (ص)، صفحۀ  مسئولیت(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »3«گزینۀ   -38
 حدود سه سال از بعثت پیامبر (ص) گذشته بود که فرمـان انـذار از جانـب خداونـد    

با تدبر در آیات و روایات مطمـئن  ». و انذر عشیرتک االقربین«براي آن حضرت آمد: 
ــاریخ اســالم درمــی  و مســلم نقــل ــد،  شــده از پیــامبر و مطالعــۀ ت یــابیم کــه خداون

بعـد از   طالب (ع) را به جانشینی رسول خدا (ص) و امامـت  بن ابی امیرالمؤمنین علی
  عصوم بعد از ایشان را معرفی کرده است.  ایشان منصوب فرموده است و نیز امامان م

 )64تداوم رسالت، صفحۀ  ،امامت(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »3«گزینۀ   -39
 دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیـت ظـاهري  اگر فرض کنیم دین اسالم دربارة 

ه کرده اسـت، در حقیقـت   پیامبر (ص) پس از ایشان سخنی نگفته و سکوت پیش
اعتنایی) به این مسئلۀ بزرگ، خـود دلیلـی بـر نقـص دیـن اسـالم        توجهی (بی بی

تـرین دیـن الهـی اسـت. خداونـد       است؛ و این در حالی است که دین اسالم کامل
متعال براي این موضوع نظام امامت و والیت را تدبیر کرده و بـه فرمـان خداونـد    

یت تعلیم و تبیین دین و دوام حکومـت پـس از   مانع تعطیلی دو مسئول» امامت«
 خود گردید.  

 )63تداوم رسالت، صفحۀ  ،امامت(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضایی( »4«گزینۀ   -40
البالغـه   الحدید که از اندیشمندان اهل سنت است، شرح مفصـلی بـر نهـج    ابن ابی

د، چاپ شـده اسـت. وي در مقدمـۀ کتـاب خـود      در چندین جل هنوشته که امروز
به حق، سخن علی را از سخن خالق (قرآن) فروتر و از سـخن مخلـوق   «گوید:  می

امیرالمؤمنین (ع) جز نـزد پیـامبر اکـرم (ص)    » اند ... ها) برتر خوانده (دیگر انسان
 نزد کسی دیگر شاگردي نکرده بود.   

 )83پیشوایان اسوه، صفحۀ ( 
----------------------------------------------  

)2(دین و زندگی 
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 )اهللا استیري رحمت( »2«گزینۀ   -41

زیسـت   ه اگر افراد توجه ناچیزي به محیطدانشمندان باور دارند ک«ترجمۀ جمله: 
   » داشته باشند، بسیاري از حیوانات در معرض خطر منقرض خواهند شد.

  مهم درسی: نکتۀ 
تـوان بـه    شمارش است، پس نمـی  قابلغیر» توجه«معناي  به ”attention“اسم 

از »). 4«و » 3«هـاي   استفاده کـرد (رد گزینـه   ”a few“و  ”few“همراه آن از 
کـم و  «سوي دیگر و با توجه به مفهوم جملـه، در جـاي خـالی نیـاز بـه مفهـوم       

 »).1«استفاده کنیم (رد گزینۀ  ”little“داریم، در نتیجه باید از » ناکافی
 )گرامر( 

----------------------------------------------  
 )حسن روحی( »1«گزینۀ   -42

تواند یک میلیون  کس نمی گفت هیچ بار یکویلیام جنینگز برایان «ترجمۀ جمله: 
   »طور صادقانه) درآمد داشته باشد. دالر از راه حالل (به

 مهم درسی: نکتۀ
یـد بعـد از آن   حالـت را با داشته باشـد، قیـد   » مفعول«در صورتی که فعل جمله 

در عـددهاي بیشـتر از یـک، خـود عـدد جمـع بسـته        »). 2«(رد گزینۀ بیاوریم 
از سـوي  »). 3«شود اما اسم بعد از آن باید به صورت جمع باشد (رد گزینـۀ   نمی
 »).  4«(رد گزینۀ  در این ساختار نادرست است ”of“ بکارگیري دیگر،

 )گرامر( 
----------------------------------------------  

 )د کاویانییسع( »4«گزینۀ  -43
، شـما  شخصـی دیگـران از اطالعـات   براي جلوگیري از اسـتفادة  «ترجمۀ جمله: 

   » ضروري است که یک قفل صفحه روي دستگاه خود تنظیم کنید.
 ) متغیر بودن 2 ) تجربه کردن 1
 ) جلوگیري کردن 4   گیري کردن  ، اندازه) سنجیدن3

 )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )روش عقیل محمدي( »1«گزینۀ  -44
عـادت   تکالیفش، هارولـد بـه  روزانۀ بررسی اش براي  نبود عمه در«ترجمۀ جمله: 

   » شب و تماشاي تلویزیون بازگشت. قدیمی بیدار ماندن تا نیمه
 ) رابطه 2 ) عادت 1
3نکته  4 رس ) پ ( 

 )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )روش عقیل محمدي( »3«گزینۀ  -45
انگلیسـی، بـه هـزاران     ]زبـان [ باتجربـۀ عنوان یـک معلـم    من به«ترجمۀ جمله: 

 ]زبـان [بـه  مسـلط   یورانگویشـ ام تا بـه   آموز در سراسر جهان کمک کرده دانش
    » انگلیسی تبدیل شوند.

 ) مضر 2 ) متوازن 1
 فی ) عاط4 مسلط  ) روان، 3

 )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )اهللا استیري رحمت( »1«گزینۀ  -46
بعد از بازنشستگی زودهنگامش، پدربزرگم تصـمیم گرفـت بقیـۀ    «ترجمۀ جمله: 

    » کند. آفریقا و آسیا بیشتررا صرف مسافرت به سراسر دنیا، اش  زندگی
 ) خونسردانه  2   بیشتر) اکثراً، 1
 ) کامالً، قطعاً 4 اشتباه   ) به3

 )واژگان( 
----------------------------------------------   

 

 :درك مطلبترجمۀ متن 
کنـدي پـیش    غـرب شـدند، اوضـاع بـه     هاي سرپوشیده راهـی  واگن درقتی مردم و

ها و اخبار از یک قسمت ایاالت متحده  کشید تا نامه رفت. مدت زیادي طول می می
د تا نامـه برسـد و گـاهی اصـالً     کشی دیگر برسد. گاهی یک سال طول میبه بخش 

 رسید. نمی
سرعت از ها و اخبار با سیس شد تا کمک کند نامهأت 1860ل پونی اکسپرس در سا

ـ   هـا و پیـام   نامـه  جایی به جاي دیگر منتقل شوند. سـوارکاران،  افـرادي   رايهـا را ب
مـاه   . پونی اکسپرس هرپول بپردازندها  داشتند براي دریافت آنکه تمایل بردند می

  پرداخت. الر به سوارکاران مید 100
هـا   بـود. آن  می ]کیلوگرم 56تقریباً [پوند  125بایست کمتر از  کار میوزن هر سوار

 ،خطرنـاك ها غالبـاً در شـرایط    کردند. آن و روز یا شب حرکت می در باران یا برف،
مایـل   15تـا   10هـا هـر    عت برانند. آنسر مجبور بودند به و شدند میسوار بر اسب 

کردند. بعـد از هـر    میها عوض  هایشان را در استراحتگاه اسب ]کیلومتر 24تا  16[
را بـه عهـده    ]حمل نامه[کار جدیدي، مسئولیت ، سوار]کیلومتر 160[مایل  100
 گرفت. می

 ت زیادي داشت. افرادي کهزیرا مشکال ،زیاد طول نکشید پونی اکسپرس] فعالیت[
 نشـد چـرا کـه   عایدشان  کرده بودند، پول چندانی گذاري سرمایه آنسیس أبراي ت

پـونی اکسـپرس بـه کـارش     ،  1862بسیاري داشت. در سـال   ۀها هزین ارسال نامه
  خاتمه داد.

 

 )علی شکوهی( »4«گزینۀ  -47
   »شود؟ تأیید می هاي زیر توسط متن دام یک از جملهک«ترجمۀ جمله: 

هـا را بـه سـوارکاران جدیـد      نامه ارانکه در آنجا سوارک هایی وجود داشت مکان«
 » دادند. می ]تحویل[

 )درك مطلب( 
----------------------------------------------  

 )علی شکوهی( »2«گزینۀ  -48
   »  . توانیم بفهمیم که ... از متن می«ترجمۀ جمله: 

 » کردند دالر در سال دریافت می 1200بران  نامه«
 )طلبدرك م( 

----------------------------------------------  
 )علی شکوهی( »3«گزینۀ  -49

 »  . در پاراگراف آخر اشاره دارد به ... ”it“دار  کلمۀ زیر خط«ترجمۀ جمله: 
 »  پونی اکسپرس«

 )درك مطلب( 
----------------------------------------------  

 )علی شکوهی( »3«گزینۀ  -50
   »کل متن قصد دارد ... .«رجمۀ جمله: ت
  » متحده ارائه کنداطالعاتی دربارة یک شرکت حمل نامه در ایاالت «

 )درك مطلب( 
----------------------------------------------  

)2سی (یزبان انگل


































