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دارد. تناسب  »فرهاد«  و  »خسرو«  با  که  قبول(  قابل  غیر  )معنای  فرهاد  و 
تلمیح: اشاره به داستان عاشقانءه خسرو و شیرین و هم چنین موضوع 

عشق بی فرجام فرهاد به شیرین 
تشبیه: 1( ُملک وجود )اضافءه تشبیهی( 2( تشبیه عقل به فرهاد

کنایه: عقل ُخسروی می کرد: کنایه از عقل چیره بود و تسّلط داشت.
و  تعلیل«  »حسن  سؤال،  مورد  بیت  در  که  باشید  داشته  دّقت   
به  و   گزینه های   بنابراین  نمی شود؛  دیده  »حس آمیزی« 

راحتی رد می شوند.  هم با آرایءه »مجاز« حذف می شود. 

دیده - 9 آشکاری  تناقض  بیت  این  دوم  مصراع  در   
می شود: زندگانی در هالک بودن )مرگ( است، اما تشخیص در بیت 

وجود ندارد؛ پس پاسِخ مورد نظر همین گزینه است.
بررسی آرایه ها در سایر گزینه ها:

اّول  مصراع  برای  مصداقی  و  مثال  دوم  مصراع  معادله:  اسلوب   
است و هم چنین مصراع ها استقالل نحوی و معنایی دارند./ کنایه: 

»سیرچشمی«: کنایه از بی نیازی، نداشتن حرص و طمع
 ایهام: واژءه »چین« در مصراع دوم به هر دو معنا قابل توجیه و 
جاگذاری است: 1( پیچ و شکن )در هر َخم زلف یار ما چین و شکنی 
است( 2( سرزمین چین )یاِر ما به قدری زیبا و باشکوه است که در 

هر َخم زلفش چینی )یک چین( وجود دارد.(
سخن ها  چینی  بُت  زیبایی  باب  در  عالم  مردم  همءه  بیت:  معنی 
می گویند و تعریف و تمجید می کنند، [پس باید بیایند و به چشم 

خود بینند که] در هر خم زلِف یار ما، چینی )هر دو معنا( هست.
استعاره: صنم: استعاره از یار و معشوق زیبارو

 جناس: در ـ سر/ حسن تعلیل: برای خمیده بودن آسمان، علّتی 
شاعرانه و غیرعلمی ذکر شده است »آسمان، کوژ و خمیده است، چون 

در برابر ممدوح و مخاطِب باعظمت سر تعظیم فرود آورده است!«

آن - 10 در  که  آرایه ای  با  ابتدا  سؤال،  تیپ  این  در   
مهارت و سرعت بیشتری دارید بررسی ابیات را شروع کنید. در میان 
آرایه های خواسته شده، دو آرایءه »تضاد و جناس همسان« برای بررسی 
مناسب تر هستند. از آن جایی که تمام گزینه ها تضاد دارند ) خفته 
و بیدار/  باز آیدم و باز نیاید/  نشد و بشد/  مرهم و زخم( 

پس با جناس همسان کار را ادامه می دهیم:
 واژءه تکراری ندارد، پس فاقد جناس همسان است.

 »باز« در »بازآیدم« پیشوند فعل است؛ اما در مصراع دوم به معنی 
پرندءه شکاری است.

دوم  در مصراع  و  معنی ساز چنگ  به  اّول  در مصراع   »چنگ« 
عالوه بر ساز چنگ به معنی دست هم می باشد.

 واژه های »مرهم، زخم و نیش« هر چند مکرر هستند؛ اما فاقد 
تفاوت معنایی اند. 

، در  استعاره وجود ندارد، اما در  در میان گزینه های  و 
 »گوش دلم« تشخیص و استعاره دارد.

)تألیفی، فارسی1 ـ درس های ستایش، 1، 3، 7، 10، 11، 16، 17 و 18(- 1  
واژگان نادرست:

 ورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری )معرکه: میدان جنگ،  
جای نبرد( ـ مقری: قرآن خوان

 کید: حیله،  فریب )تیمار: غم، حمایت و نگاهداشت، توّجه(
 اوان: وقت، هنگام

)تألیفی، فارسی 2 ـ درس های 1، 2، 5، 7، 14، 15 و نیایش(- 2   
موارد نادرست:

هژبر: شیر
اَبَْرش: اسبی که دارای پوست خال دار یا رنگ به رنگ است.

خطوه: گام )خطوات: گام ها(
حضرت: آستانه، پیشگاه، درگاه

  )تألیفی، فارسی 3 ـ درس های 1، 2، 5، 9، 12، 13، 14 و 16(- 3
و  »رازها  معنی  به  )اَسرار  است  ِسیر کردن«  »در شب  معنی  به  ِاسرا 

رمزها« است(

)تألیفی، فارسی 2 ـ درس های 6 و 8(- 4   
غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:

َمحِمل  ُمهَمل )ُمهَمل گو: بیهوده گو(؛ َمحِمل )مهد، کجاوه که بر 
شتر بندند( ارتباطی با متن ندارد.

خواست  خاست 
غلط  بیانگارد،  صورت  به  کلمه  این  )نگارش  بینگارد  بیانگارد  

رسم الخطی محسوب می شود.(
اِصرار  َاسرار

)تألیفی، فارسی 2 ـ درس 5(- 5   
»التحاب« نادرست است و شکل صحیح آن »التهاب« است.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 6(- 6   
در  »غریب« نادرست است و شکل درست آن »قریب« است: این 
دو جهان مانند مشرق و مغرب است؛ وقتی به یکی قریب )= نزدیک( 

شوی از دیگری دور می شوی.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس های 3، 6، 7 و 12(- 7   

»شیرین« - 8 و  »خسروی«  واژءه  دو  تناسب:  ایهام   
دارای ایهام تناسب اند.

قبـول(  قابل  )معنای  پادشـاهی  فرمـانروایی،   )1  »خسـروی«: 
با  که  قبول(  قابل  غیر  )معنای  شیرین  همسر  و  عاشق  خسرو:   )2

»فرهاد« و »شیرین« تناسب دارد.
خسروپرویز  معشوقءه  نام   )2 قبول(  قابل  )معنای  خوش مزه   )1 »شیرین«: 
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وجود  وابسته ای  وابستءه  مطبوعت«  منظر  »در  اسمی  گروه  در   
ـَ ت: ضمیرِ تو« هر دو وابستءه هسته  اند. ندارد و »مطبوع« و »

منظرِ    مطبوع         تو
وابستءه پسین هسته

صفت
وابستءه پسین

مضاٌف الیه

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس های 1 و 11(- 14   
با مرّتب کردن بیت و تبدیل ضمایر متصل به ضمایر جدا، راحت تر 

می توانیم نقش ضمیرها را دریابیم.
و آن گه که »من« را به )با( تیر زنی )می زنی(، اّول به »من« خبر ِده/ 

متّمممفعول
تا پیش تر بر دست و کماِن »تو« بوسه دهم.

مضاٌف الیه

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 7(- 15   
الگوی اجزای این بیت، مطابق الگوی سؤال نیست:

[تو[ اوضاع گردون را از چشم من بپرس/ که ]من[ شب تا روز اختر
مفعولقیدنهادفعلمتّمممفعولنهاد

می شمارم.
فعل

بررسی سایر گزینه ها:
 ]تو[   ما را  خراب از جام بادءه گلگون کن )= گردان، ساز(

فعلمسندمفعولنهاد
 »از جام بادءه گلگون« گروه متّمم اسمی و وابستءه خراب است و 

نقش اصلی محسوب نمی شود.
 تا )زنهار، مراقب باش( تو آب چشم فقیر را حقیر نشماری

فعلمسندمفعولنهاد
)= ندانی، نپنداری(

 »تا« در مصراع اّول از ادات تحذیر، به معنی »مراقب باش، زنهار« 
و یک شبه جمله است.

 ]وی/ او[ من را از راه و رسم هستی آگه سازد )= کند، گرداند(
فعلمسند  مفعولنهاد

)تألیفی، فارسی 2 ـ درس 5(- 16   
بررسی وابستءه پیشین در گزینه ها:

وابستءه  )»این« در مصراع دوم  پیرایه 2( هیچ مّشاطه   1( هیچ 
پیشین نیست؛ بلکه هستءه گروهی متّممی است(.

 1( این روی 2( هر کس 3( هر بی بصر
 1( این صورت 2( [این] معنی
 1( صد دشمن 2( یکی دوست

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 2(- 17   
،  و  این مفهوم که غیر از عاشق کسی از سوز  در گزینه های 
عشق آگاه نیست، مشترک است. در  سخن از ریاکاری زاهدان است.

)تألیفی، فارسی 2 ـ درس 17(- 18   
در  شاعر می  گوید فقط لحظه  ای که با معشوق است و در کوی 
او حضور دارد خوش است. اما مفهوم مشترک سایر گزینه  ها دم را 

غنیمت شمردن و بهره  مندشدن از اکنون است.

ایهام  در واژءه »چنگ« در مصراع دوم است: 
1( از زمانی که اختیار دِل عاشقم از دستم رفت. 

2( از زمانی که دلم به واسطءه ساز چنگ بی اختیار شد.

در همءه ابیات به جز بیت )ب( مجاز دیده می شود:- 11  
الف( »تربت«  مجازاً گور

ج( »حرف«  مجازاً سخن و کالم
د( »خون«  مجازاً قتل و کشتار

ه( »شهر«  مجازاً اهِل شهر

)تألیفی، فارسی 1 ـ درس 7، فارسی 2 ـ درس 8 و - 12   
فارسی 3 ـ درس 7(

بررسی موارد براساس 
ج( بدل: تو صنم نمی گذاری که ...؛ صنم )بُت( معّرف و جانشیِن واژءه 

قبل از خود است و نقش بدل دارد.
ب( صفِت مضاٌف الیه: تک و پوی  غمی          دگر

صفت مضاٌف الیهمضاٌف الیههسته
الف( حذف فعل به قرینءه معنوی: »حافظ« در این بیت مناداست و 

پس از منادا همیشه فعلی به قرینءه معنوی حذف شده است.
مرد  ـ  مشمار«(  مدان،   =« مگو  یار  را  )او  مگویش  یار  مسند(  ه( 

مخوانش )او را مرد مخوان »= مدان، مپندار، مشمار«(
د( ممّیز: صد قافله دل

گاهی مقیاس های شاعرانه ای که میان صفت و موصوف قرار می گیرند 
و یک گروه اسمی می سازند، در نقش ممّیز ظاهر می شوند: یک چمن 

داغ ـ یک دهن آواز ـ دو کوه هیزم

)تألیفی، فارسی 1 ـ درس های 8 و 9(- 13   
از نوع »صفِت مضاٌف الیه« است و در  این گزینه، وابستءه وابسته  در 

سایر گزینه ها، از نوِع »مضاٌف الیه مضاٌف الیه«
دامن      آن       سرو       بلند

صفت هسته
مضاٌف الیه

صفت مضاٌف الیه
مضاٌف الیه

بررسی سایر گزینه ها:
 شکن      زلف          یار/      خم     ابروی     دوست

مضاٌف الیهمضاٌف الیههسته
مضاٌف الیه

مضاٌف الیهمضاٌف الیههسته
مضاٌف الیه

 پروای    قول       ناصح/    ]پروای[     پند      ادیب
مضاٌف الیهمضاٌف الیههسته

مضاٌف الیه
مضاٌف الیهمضاٌف الیههسته

مضاٌف الیه

»ناصح« و »ادیب« در این دو گروه اسمی، صفِت جانشین اسم و در 
واقع در حکم اسم اند و در جایگاه مضاٌف الیه مضاٌف الیه قرار می گیرند.

 دامن ادراکت )دامن    ادراک          تو(
مضاٌف الیه مضاٌف الیههسته

مضاٌف الیه
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)تألیفی، فارسی 2 ـ درس 7(- 19   
در این گزینه شاعر می  گوید انسان باید از تمام ظرفیت خود استفاده 
کند و نباید نفس خود را کوچک کند. اما مفهوم مشترک سایر ابیات 

این است که برای ماّدیات دنیوی نباید تن به ذّلت داد.

)تألیفی، فارسی 1 ـ درس 2(- 20   
معنی حدیث صورت سؤال: به حساب خود برسید، پیش از آن که به 

حسابتان رسیدگی شود.
،  و  نیز توصیه به این نکته دیده می  شود که  در گزینه های 
پیش از مرگ، انسان باید به فکر آخرت باشد. اما مفهوم  اغتنام فرصت 
است: دیروز گذشت و فردا هم هنوز نیامده، بنابراین اکنون را دریابید.

)تألیفی، فارسی 2 ـ درس 2(- 21   
 در داستانی که در کتاب درسی آمده، زاغ می  خواست همانند کبک 
راه برود، بنابراین از راه رفتن کبک تقلید کرد و نهایتاً نه تنها نتوانست 
مانند کبک راه برود، بلکه راه رفتن خود را نیز فراموش کرد. در  

نیز شاعر به همین نکته اشاره کرده است:
اگر با تقلید کسی به کماالت می  رسد، پس هر کس مانند افالطون 

ُخم  نشین شود، باید علم و حکمتش نیز همانند افالطون شود.
مفهوم سایر گزینه  ها:

 کبوتر با کبوتر باز با باز/ کند هم جنس با هم جنس پرواز
 نهایت تالش خود را انجام دادن

 بلبل از عشق حقیقی بی خبر است و ناله های او تقلیدی است.
  گویند یکی از فالسفءه یونان باستان به نشانءه بی  توّجهی به دنیا و 
امور دنیوی در یک کوزءه بزرگ زندگی می  کرد. در ادبیات فارسی این 

فیلسوف را »افالطون« می  دانند.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 16(- 22   
مفهوم مشترک ابیات »الف، ج، ه« جبرگرایی است؛ به این معنی که 
از وجود آدمی رقم خورده  انسان فاقد اختیار است و همه چیز پیش 
است. در بیت )الف( شاعر خودش را در بی  اختیاری به تیشه  ای تشبیه 
بت  شکن شدن  یا  بت  تراش شدن  در  تأثیری  هیچ  که  تیشه  ای  کرده؛ 
ندارد. در بیت )ج( سعدی صراحتاً آدمی را فاقد اختیار می  داند و معتقد 
است که همءه کارها را کردگار از پیش رقم زده و آدمی با سعی و رنج 
کاری از پیش نمی  برد. در بیت )ه( نیز حافظ همین اندیشه را با بیانی 
دیگر مطرح کرده است: خروج من از مسجد )= ترک زهد و پارسایی( و 
روی آوردن به مستی )= حرکت به سمت عشق و عرفان( به اختیار من 

نبود، بلکه از روز ازل این اتفاق برای من رقم خورده بود.
مفهوم سایر موارد:

بیت ب( عجز و کوچکی عاشق در برابر معشوق
بیت د( برتری معشوق بر هر دو جهان/ وفاداری عاشق )»اختیار« در 

این بیت به معنی »برگزیدن« است(.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 8(- 23   
،  و  لزوم  مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینه های 
اطاعت از پیر و مرشد و بیان فواید این کار است. اما مفهوم  خرابات 

)= میخانه( را معادل کعبه دانستن است.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 6(- 24   
در  شاعر به این موضوع پرداخته که سکوت باعث گرمی دل می شود.

اما مفهوم مشترک صورت سؤال و سایر گزینه  ها این است که عشق 
سلسله  جنبان و عامل محّرک تمام پدیده  های عالم است.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 10(- 25   
هر  این که  و  است  دیگران  به  آزارنرساندن  به  توصیه  مفهوم  
واکنشی باید معادل کنش باشد. اما مفهوم مشترک صورت سؤال و 

سایر گزینه  ها بدی را با خوبی جواب دادن است.
آسیبی  تو  به   =( کردند  فرو  گلویت  به  مردم خاری  اگر  معنی  

رساندند( تو به آن  ها گُل هدیه بده )= خوبی کن(.

)تألیفی، عربی 3 ـ درس 3 ـ صفحءه 41(- 26  
کلمات کلیدی: »في خسر«: در زیان استـ    »إاّل«: جزـ    »اّلذین آمنوا«: کسانی 
که ایمان آورده اندـ  »عملوا الصالحات«: کارهای شایسته انجام داده اند

خطاهای سایر گزینه ها:
 کار نیک )»الصالحات« جمع است نه مفرد.( ـ می کنند )»عملوا« 

ماضی است نه مضارع.(
 مؤمن و نیکوکار شدند )معادل »آمنوا و عملوا الصالحات« نیست.(

دهند  انجام  ـ  مضارع.(  نه  است  ماضی  )»آمَنوا«  بیاورند  ایمان   
)»عملوا« ماضی است نه مضارع.(

)تألیفی، ترکیبی عربی 1 و 2(- 27  
کلمات کلیدی: »ال یتأثُّر«: تأثیر نمی پذیرد ـ »بکالمنا«: از سخن ما ـ 
»من نحّدثه«: کسی که با او صحبت می کنیم ـ »إن لم نعمل به«: اگر 
به آن عمل نکنیم )به دلیل شرطی بودن ساختار جمله می توان »لم 

نعمل« را مضارع ترجمه کرد.(
خطاهای سایر گزینه ها:

 تأثیر نمی گذاریم )»ال یتأثّر« مفعول نمی پذیرد.( 
( ـ عمل نکرده باشیم )چون قبل از   اثر نمی گذاریم )مانند 
»لم نعمل« ادات شرط »إن« آمده است آن را مضارع ترجمه می کنیم(

 با ما صحبت می کند )»نُحّدث« للمتکلّم مع الغیر است نه للغائب 
و هم چنین ضمیر »ـه« مفعول است نه فاعل!( ـ وقتی )معادل »إن« 
نیست.(ـ  عمل نمی کنیم )»لم نعمل« در جایگاه فعل شرط است و باید 

مضارع التزامی ترجمه شود.(

)تألیفی، ترکیبی عربی 1 و 2(- 28  
کلمات کلیدی: »ما«: آن چهـ  »یزداد به صبرنا«: با آن شکیبایی ما زیاد 
لها صعب«: تحملش دشوار  می شود/ »في ُأمورٍ«: در اموری که ـ »تحمُّ

ه«: همان توکل کردن بر خداست است ـ »هو الّتوّکل علی الّلٰ
خطاهای سایر گزینه ها:

 ساختار جمله جابه جا ترجمه شده است ـ »ما: آن چه« در ترجمه 
لحاظ نشده است.

 زیاد می کند )»یزداد« مفعول نمی پذیرد و »زیاد می شود« صحیح 
ه« ضمیری وجود ندارد.(  است( ـ خدایمان )در »الّلٰ

  امور )»أموٍر« نکره است نه معرفه(ـ  »تحّملها صعب« جملءه وصفیه )جملءه 
بعد نکره( است و باید قبل از آن حرف ربط »که« به کار برود.ـ  »َصعب« 
)ترجمه نشده.( ـ تحمل کردن آن ها )در جای درستی نیامده است.(
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)داخل تجربی 98، فارسی 3 ـ درس 8(- 22   
در  همانند بیت سؤال مفهوم ازچالهبرونآمدنودرچاهافتادن 

دیده می شود.
مفهوم سایر گزینه  ها:

 عزیزانمندردلاینزمینمدفوناند،گرنهمناینزمینرااز
گریهونالهنابودمیکردم.

 چاهکنخودبهچاهمیافتد.
 ظلمظالمبهخودشبازمیگردد.

)داخل تجربی 98، فارسی 3 ـ درس 7(- 23   
،  و  صحبت از نالیدنکوه است؛ اّما وداع در گزینه های 
، نکتءه اصلی در انتخاب این گزینه است، زیرا »بازآ«  دوستان در 

در صورت سؤال، نشان از وداعوفراق دارد.

)فارسی 1 ـ درس 2 و فارسی 2 ـ درس 7(- 24   
عشق  حلقءه  در  را  سرم  سپهر،  که  آن گاه  می گوید:  حافظ  در  
گرفتار دید، گردن صبر مرا با ریسمان فراق بست؛ این یعنی تقدیر

صبرعاشقراازاومیگیردواوراناشکیبامیسازد.
مفهوم سایر گزینه ها:

 رفتارمطابقذات)ازکوزههمانبرونتراودکهدراوست(
 وصفلبودهاِنکوچکیار

 کمالبخشیعشق

)داخل تجربی 98، فارسی 3 ـ درس 6(- 25   
در  سخن از فانیشدنعاشقدرمعشوق است در حالی که مفهوم 
مشترک سایر گزینه  ها این است که تنهاعاشقازحالعاشقآگاهاست.

)داخل تجربی 98، عربی 2 ـ درس4 ـ صفحءه 44(- 26    
راه  به  ربّك«:  سبیل  »إلی  ـ  کن  دعوت  »اُدُع«:  کلیدی: کلمات
پروردگارت ـ »الموعظة الحسنة«: موعظءه نیکو ـ »جاِدلْهم«: مجادله 

کن ـ »باّلتي«: با آن چه ـ »أحسن«: نیکوتر 
خطاهای سایر گزینه ها:

 سخنان خوب و زیبا )معادل »أحسن« نیست.(
 دعوت )»اُدُع« فعل است نه اسم.(ـ  خداوند )ضمیر »ك« در »ربّك« 
ترجمه نشده است.( ـ باید )فعل »اُدُع« یک فعل امر مخاطب است و 

در ترجمءه آن از »باید« استفاده نمی شود.(
 فراخواندن )»اُدُع« فعل است نه اسم.(ـ  زیبا انجام بده )»الحسنة« 
اسم است نه فعل، هم چنین صفت »الموعظة« است و باید به شکل 

صفت ترجمه شود.(

)داخل تجربی 98، عربی 2 ـ درس 5 ـ صفحءه 61(- 27    
ـ  راستگویان  »الصادقون«:  ـ  می رسند  »یبلغ«:  کلیدی: کلمات
»بصدقهم«: با راستگویی خود ـ »ما«: چیزی که ـ »ال یبلغه«: به آن 

نمی رسند ـ »باحتیالهم«: با حیله گری خود 
خطاهای سایر گزینه ها:

  همان )معادل ندارد و اضافی است.( ـ نرسیده اند )»ال یبلغ« یک 
فعل مضارع است نه ماضی.(

 به دست می آورند )معادل دقیقی برای »یبلغ« نیست.(ـ  به دست 
نمی آورند )معادل دقیقی برای »ال یبلغ« نیست.(

(ـ  به دست نیاورده اند )»ال یبلغ« یک   به دست می آورند )مانند 
فعل مضارع است نه ماضی، هم چنین ترجمءه دقیقی برای آن نیست.(

)داخل تجربی 98، ترکیبی عربی 3 ـ درس 1 ـ صفحءه 8 و - 28    
درس3 ـ صفحءه 40(

تُنقَذنا«:  »أن  ـ  می تواند  که  نیرویی  تقدر«:  قّوَة  »ال  کلیدی: کلمات
رها سازد ـ »من خرافاٍت نعیش معها«: از خرافاتی که با آن زندگی 

ر«: فقط تفّکر است. می کنیم ـ »إاّل التفکُّ
خطاهای سایر گزینه ها:

  بتواند )»تقدر« معادل مضارع اخباری است نه التزامی!( ـ زندگی 
»نعیش:  برای  )معادل صحیحی  زنده ایم  آن  به  ـ  است.(  )اضافی  ما 

زندگی می کنیم« نیست.( 
 با خرافات )اّوالً »مِن« در این جا به معنای »از« می باشد نه »با«، 
ثانیاً »خرافات« نکره است نه معرفه.( ـ زندگی نماییم )اّوالً »نعیش« 
معادل مضارع اخباری است نه التزامی، ثانیاً »نعیش« جملءه وصفیه 

است و باید قبل از آن از کلمءه »که« استفاده شود.( 
 قدرت اندیشیدن )»قّوة« و »التفّکر« مضاف و مضاٌف الیه نیستند 

 ) و اشتباه ترجمه شده اند.( ـ زنده ایم )مانند 

)داخل تجربی 98، ترکیبی عربی 2 و3(- 29   
کلماتکلیدی:»صعد«: باال رفتند ـ »الزّوار«: زائران ـ »کلّهم«: همگی ـ 
»جبل النور«: کوه نورـ  »لزیارة غار حراء«: برای زیارت غار حراءـ  »من«: 

کسانی که ـ »لم یقدروا علی الّصعود«: برای صعود قدرت نداشتند
خطاهای سایر گزینه ها:

  در کوه نور )در این جمله »جبل« مفعوٌل به )مفعول( است نه 
قید مکان.( ـ از آن )اضافی است.( ـ نمی توانست )اّوالً »لم یقدروا« 
فعل جمع است نه مفرد، ثانیاً معادل ماضی ساده یا نقلی منفی است 

نه ماضی استمراری!( 
که  آن ها  ـ  نیست.(  »صعد«  برای  دقیقی  )معادل  درنوردیدند   

)معادل دقیقی برای »َمن« نیست.( 
 صعود می کنند )»صعد« ماضی است نه مضارع.( ـ نمی تواند )اّوالً 
نقلی  یا  ساده  ماضی  معادل  ثانیاً  مفرد،  نه  است  یقدروا« جمع  »لم 

منفی است نه مضارع.( 

»کّلهم« در این جمله می تواند »همه« و یا »همگی« ترجمه شود، اما 
ترجمءه آن به شکل »همگی« دقیق تر است.

)داخل تجربی 98، ترکیبی عربی 1(- 30   
از تلفن همراه ـ  الَجّوال«:  کلماتکلیدی:»االستفادة«: استفاده ـ »من 
»لیست«: نیستـ  »مسموحة«: مجازـ  »في ِحّصة االمتحان«: در جلسءه امتحان

خطاهای سایر گزینه ها:
 جلسات )»حّصة« مفرد است نه جمع.( ـ منعی ندارد )»لیست 

مسموحة« یعنی »مجاز نیست«(.
)»االمتحان«  امتحانات  ـ  نیست.(  »االستفادة«  )معادل  آوردن   

) مفرد است نه جمع.( ـ مانعی ندارد )مانند 
 است )»لیس« یعنی »نیست«.(
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)داخل تجربی 98، عربی 1 ـ درس7 ـ صفحءه 72(- 31   
»أن  ـ  دلفین ها  »الّدالفین«:  ـ  »تستطیع«: می توانند  کلماتکلیدی:
ترشدنا«: راهنمایی کنند ـ »إلی مکان سقوط طائرة«: به مکان سقوط 
یک هواپیما ـ »أو«: یا ـ »مکان غرق سفینة«: مکان غرق یک کشتی 

خطاهای سایر گزینه ها:
  توانستند )»تستطیع« مضارع است نه ماضی.( ـ هواپیماها )اّوالً 
»طائرة« مفرد است نه جمع، ثانیاً نکره است نه معرفه.( ـ کشتی ها 

)اّوالً »سفینة« مفرد است نه جمع، ثانیاً نکره است نه معرفه.(
نه  است  نکره  )»طائرة«  هواپیما  ـ   ) )مانند  می توانستند   

معرفه.( ـ کشتی )»سفینة« نکره است نه معرفه.( 
) (ـ  کشتی ها )مانند  (ـ  هواپیماها )مانند   توانستند )مانند 

)داخل تجربی 98، عربی 2 ـ درس7 ـ صفحءه 85(- 32   
کلماتکلیدی:»لّما«: وقتی که ـ »رأی«: دید ـ »أّني: من« ـ »مصاب 
بالّزکام الشدید«: دچار زکام شدید هستم. ـ »أیضاً«: نیز ـ »عندي«: 
دارم ـ »ُحّمی شدیدة«: تب شدیدی ـ »کتب«: نوشت ـ »لي«: برایم ـ 
»وصفة«: نسخه ای ـ »تحتوي«: که محتوی بود ـ »مقدار من الشراب«: 

مقداری شربت ـ »حبوب مسّکنة«: قرص های مسّکن 
خطاهای سایر گزینه ها:

  مرا )ضمیر »ي« در »أنّي« مفعول نیست.( ـ »أیضاً: نیز« و »عندي: 
دارم« در ترجمه لحاظ نشده است.ـ  تب شدید )»حُّمی شدیدة« نکره است 

نه معرفه.( ـ قرص های مسّکن )»حبوب مسّکنة« نکره است نه معرفه.(
 »أیضاً: نیز« و »عندي: دارم« در ترجمه لحاظ نشده است ـ در آن 
)اضافی است.( ـ »مقدار من« در ترجمه لحاظ نشده است. ـ شربتی 

)»الشراب« معرفه است نه نکره.( ـ تعدادی )اضافی است.(. 
 دچارشدن )»ُمصاب: دچار« اسم مفعول است نه مصدر!(ـ  »عندي« 
 در ترجمه لحاظ نشده است.ـ  نسخه )»وصفة« نکره است نه معرفه.(ـ  

آن )اضافی است.( 

)داخل تجربی 98، عربی 2 ـ درس3 ـ صفحءه 33(- 33   
خطاهای این گزینه:

حکمتی  ـ  نکره.(  نه  است  معرفه  )»المتکّبر«  بزرگ بین  خود  یک 
)»الحکمة« معرفه است نه نکره.( 

البته کلمءه »یُبَنی« در  به اشتباه به صورت ماضی ترجمه شده 
است و نادرست است!!!

)داخل تجربی 98، ترکیبی عربی 2 و 3(- 34   
خطاهای سایر گزینه ها:

  نبودی )»ال تکون: نباشی« مضارع است نه ماضی.(
 نافرمانی خواهد کرد )»یتمّرد« مضارع است نه مستقبل.( 

 نهنگ ها )»الحوت« مفرد است نه جمع.(

)داخل تجربی 98، عربی 2 ـ درس3 ـ صفحءه 33(- 35   
اسب ها:  آن  ـ  »رأیُت«  دیدم:  ـ  »أفراساً«  اسب هایی:  کلیدی: کلمات

»األفراس« ـ کنار صاحبشان: »جنب صاحبها« 
خطاهای سایر گزینه ها:

 أفراس )دومی( )»آن اسب ها« معرفه است نه نکره.( 

 »اّلتي: که« در جملءه فارسی معادل نداردـ  »آن اسب ها« در جملءه 
نه  است  مفرد  )»صاحبشان«  »صاحبیها«  ـ  است  نشده  لحاظ  عربی 

جمع! »صاحبیها = صاحبین + ها«( 
در  اسب ها«  »آن  ـ  معرفه.(  نه  است  نکره  )»اسب هایی«  »األفراس«   
...« جملءه حالیه است و  جملءه عربی لحاظ نشده است ـ »و هي کانت 
 ) چنین ساختاری در جملءه فارسی یافت نمی شودـ  »صاحبیها« )مانند 

ترجمءه متن:
»در مخلوقات پروردگار بخشندءه ما جلوه هایی از زیبایی و منفعت و 
حکمت وجود دارد. گاهی در وسط صحرا مناطقی دیده می شود که 
در آن ها گیاهان و درختانی وجود دارند که تغذیءه آن ها از چشمه های 

متعّدد و چاه ها است، از جمله درختان میوه داری همچون نخل.
از  بعد  صحرایی  مناطق  برخی  در  زیبا  گل های  از  بسیاری  انواع  و 
باران های شدید آشکار می شوند، ولی با این وجود عمر آن ها فقط 6 
یا 8 هفته است. برخی گیاهان دارای برگ های کم نیز وجود دارند تا 

آب را جز مقدار کمی از آن، با تبخیر از دست ندهند! 
و ریشءه برخی گیاهان صحرایی در درون زمین است، در عمقی بیشتر 
از 5۰ متر، و به وسیلءه آن، همگی می توانند به مدتی طوالنی زندگی 
کنند! کاشت محصوالت کشاورزی در قسمتی از صحرا، به ویژه در 

اطراف آن، به واسطءه قنات ها و لوله ها امکان پذیر است!«
)داخل تجربی 98(- 36   

ترجمه و بررسی گزینه ها:
  صحرا خشک است و هیچ چشمه ای در آن نیست! )با توّجه به خط 

دوم متن، چشمه های بسیاری در صحرا وجود دارد و نادرست است.(
 همءه درختان زندگی می کنند حتی اگر برگ های کمی داشته باشند!

 درختانی که برگ های زیادی دارند به آب بیشتری نیاز دارند!
در عمق  آن ها  ریشءه  دارند که  برخی درختان در صحرا وجود   

زمین است!

)داخل تجربی 98(- 37   
ترجمه و بررسی گزینه ها:

  برخی درختان صحرایی هیچ فایده ای ندارند!
 درختانی که برگ های زیادی دارند در صحرا یافت نمی شوند.

 زندگی همءه درختان صحرایی، خارج از ارادءه انسان است!
  برای زندگی درختان صحرایی، هیچ چاره ای جز آبی که در درون 
زمین است، وجود ندارد! )در متن بیان شده که درختان صحرایی از 
آب چشمه ها و چاه هاـ  که در درون زمین هستند،ـ  تغذیه می کنند.(

)داخل تجربی 98(- 38   
ترجمءهعبارتسؤال: »درختان در صحرا مدتی طوالنی عمر می کنند، 

زیرا ...............«
ترجمه و بررسی گزینه ها:

  بعضی از آن ها آب را از درون زمین حتی در کم تر از 7۰ متر می نوشند!
 خدای تعالی در بیشتر فصل ها بر آن ها باران نازل می کند! )که 

نادرست است!(
 برگ های بعضی شان کم است، پس به آب زیادی نیاز ندارند!

 زندگی برخی از آن ها به واسطءه چشمه ها و چاه ها است!
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)داخل تجربی 98(- 39   
ترجمءهعبارتسؤال: »ممکن است در صحرا به دست آوریم ...............«

ترجمه و بررسی گزینه ها:
  گیاهان مفیدی را که زیبایی دارند!

 درختان میوه دار را به کمک چشمه ها!
 محصوالت کشاورزی را به واسطءه  قنات ها و لوله ها!

 گل ها را به دلیل باران هایی که استمرار آن ها 6 یا 8 هفته است! 
)طبق متن، عمر برخی گل های صحرایی 6 یا 8 هفته است نه مدت 

بارش باران!(

)داخل تجربی 98، ترکیبی عربی 1(- 40   
خطاهای سایر گزینه ها:

  من وزن »تفاَعَل« )»تُشاهد« از باب »ُمفاَعلَة« می باشد.( 
 معلوم )»تُشاهَد« یک فعل مضارع مجهول است نه معلوم!(ـ  فاعل 

)فعل، مجهول است و فاعل آن محذوف است.( 
 للمخاطب )با توّجه به معنای متن، این فعل برای »مناطق« که 
از صیغءه »للغائبة«  نتیجه  به کار رفته، در  یک جمع غیرعاقل است 

است نه »للمخاطب«(. 

)داخل تجربی 98، ترکیبی عربی 1(- 41    
خطاهای سایر گزینه ها:

  للمخاطب )با توّجه به معنای متن، این فعل برای »أنواع« که یک 
جمع غیرعاقل است به کار رفته، در نتیجه از صیغءه »للغائبة« است 

نه »للمخاطب«(
»أنواع«  و  است  به حرف جّر  )»األزهار« مجرور  »األزهار«  فاعله   

فاعل است.( 
( ـ مصدره »إظهار« )»إظهار« بر وزن »إفعال«   للمخاطب )مانند 
مصدر باب »إفعال« است، در حالی که »تظهر« فعل ثالثی مجّرد است.(

)داخل تجربی 98، ترکیبی عربی 1 و 2(- 42    
خطاهای سایر گزینه ها:

  فعله: ثَمَر )»ثََمَر« فعل ثالثی مجّرد است، اما »ُمثمرة« اسم فاعل 
از باب »إفعال« و ثالثی مزید است، پس فعلش » اُثَمر« است.«

و  است  وصفی  ترکیب  مثمرة«  )»أشجار  »النخل«  موصوف   
خل«.( »أشجار« موصوف است نه » النَّ

 معرفة  )علم( )»أشجار« نکره است نه معرفه.(

)داخل تجربی 98، عربی 1 ـ درس3 ـ صفحءه 25(- 43   
»تَجَتَهُد« فعل مضارع از باب »افتعال« است و باید بر وزن »یَفَتِعُل« 
باشد، بنابراین »تَجَتِهُد« صحیح است. هم چنین »اِجَتهاداً« مصدر باب 

»افتِعال« است و »اِجتِهاداً« صحیح است.

)داخل تجربی 98، عربی 2 ـ درس 1 ـ صفحءه 10(- 44    
ترجمءهعبارتسؤال:»............... کاالها ............... پس مردم از حکومت 

خواستند که ...............!«
ترجمءه گزینه ها:

  ارزش/ افزایش می یابد/ آن را کاهش دهد
 بها/ زیاد شد/ آن را تلخ کند

 قیمت ها/ باال رفت/ آن را کاهش دهد.
 پول/ باال می رود/ آن را استوار کند 

با توّجه به معنای گزینه ها،  صحیح است!
هم چنین می توان با توّجه به صیغءه فعل ها به پاسخ صحیح رسید: 

مؤّنث  صورت  به  باید  بنابراین  برمی گردد،  »قیمة«  به  »یزداد«   
)تزداد( به کار رود.

مذّکر  صورت  به  باید  بنابراین  برمی گردد،  »ثمن«  به  »کثرت«   
)کثر( به کار رود.

 »یرتفع« به »نقود« برمی گردد و چون برای جمع های غیرانسان 
از مفرد مؤّنث استفاده می کنیم، باید به صورت )ترتفع( به کار رود.

)داخل تجربی 98، ترکیبی عربی 1(- 45    
کلمات متضاد گزینه ها:

 »لیل: شب« و »نهار: روز« 
 »القیام: ایستادن« و »القعود: نشستن«

 »الظّلمات: تاریکی ها« و »الّنور: روشنایی«

)داخل تجربی 98، عربی 1 ـ درس 1(- 46   
»أصوات« جمع مکّسر است نه سالم!

جمع های سالم مؤّنث در سایر گزینه ها:
 »الّلطمات« جمع »الّلطمة« است!
 »الجّواالت« جمع »الجّوال« است!

 »کرامت« جمع »کرامة« است!

)داخل تجربی 98، عربی 2 ـ درس 6 ـ صفحءه 69(- 47   
انجام کار است  ترجمءهعبارتسؤال: »آن چه را که در آن درخواست 

تعیین کن.«
سؤال از ما فعلی می خواهد که معنای امری داشته باشد!

با توّجه به معنای گزینه ها، »لیذهبوا« در  معنای امری دارد: باید 
به مدرسه بروند! 

ندارد:  امری  معنای  در   »لیذهبوا«  در  »الم«  که  کنید  دّقت 
برخاستند تا به مدرسه بروند!

)داخل تجربی 98، عربی 2 ـ درس 2 ـ صفحءه 21(- 48    
»من« در این گزینه از نوع موصولی است نه شرط، زیرا اگر شرطی 
بود، قبل از »لِینظْر« که یک فعل امری است، از »فـ« استفاده می شد. 

) )این مطلب خارج از محدودءه کتاب درسی است 
بررسی سایر گزینه ها:

 »یُحسن« فعل شرط و »الّلٰه یجزیه ...« جواب شرط است.
 »یَلتزْم« فعل شرط و »هو مؤمن« جواب شرط است.

 »ساَر« فعل شرط و »ال یندم« جواب شرط است.

)داخل تجربی 98، عربی 3 ـ درس 1 ـ صفحءه 6(- 49   
سؤال از ما کلمه ای را می خواهد که معنای جملءه ماقبل خود را کامل 
می کند. باید بدانیم که حرف مشّبهة بالفعل »لکّن« برای تکمیل معنا 

و رفع ابهام از جملءه قبل از خود به کار می رود!

)داخل تجربی 98، عربی 3 ـ درس3 ـ صفحءه 40(- 50   
نیامده  منه  مستثنی  و  است  منفی  »إاّل«  قبل  جملءه  گزینه  این  در 

است؛ بنابراین اسلوب حصر داریم.
بررسی سایر گزینه ها:

  »ما« مستثنی و »األفالم« مستثنی منه است!
 »األقویاء« مستثنی و ضمیر »نا« در »صعدنا« مستثنی منه است!

 »سمکة« مستثنی و »األسماك« مستثنی منه است!
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)خارج غیرانسانی 99، عربی 3 ـ درس 1(- 50   
سؤال از ما چیزی را می خواهد که نفی کاملی انجام می دهد. چنین 
امری با »الی نفی جنس« انجام می شود. »ال« در »ال خیَر: هیچ خیری 
نیست« از نوع نفی جنس است. دقت کنید که الی نفی جنس بر سر 
انتهایش فقط  اسمی به کار می رود که »ال« و »تنوین« ندارد و در 

ـَ( دارد. در سایر گزینه ها چنین شرایطی برقرار نیست! فتحه )

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 1 ـ درس 9 ـ صفحه های 112 و 114(- 51  
با توجه به آیات قرآن کریم، یکی از ویژگی های مؤمنان، دوستی و محبت 
شدید آنان نسبت به خداوند است: »و الّذین آمنوا اشّد حبّاً لّلٰه: کسانی که 
ایمان آورده اند، به خدا محبت بیشتری دارند« اما ادعای محبت به خداوند 
و دوست داشتن او به تنهایی کافی نیست و این ادعا با میزان پیروی از 
دستورات خداوند سنجیده و ارزیابی می شود: »قُل ان کنتم تحبّون الّلٰه 
فاتّبعونی یحییکم الّلٰه و یغفر لکم ذنوبکم: بگو اگر خدا را دوست دارید از 

من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد.«
بررسی سایر گزینه ها:

 عبارت »و لذکر الّلٰه اکبر و الّلٰه یعلم ما تصنعون: و قطعاً یاد خدا 
باالتر است و خدا می داند چه می کنید.« بخشی از آیءه نماز است و 

مهم ترین فایدءه آن، یعنی یاد خداوند را بیان می کند.
 عبارت »رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحاً فیما ترکت: پروردگارا مرا 
بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم آن چه را در گذشته ترک 

کرده ام.«، درخواست بدکاران در عالم برزخ را بیان می کند.
 عبارت »من یتّخذ من دون الّلٰه انداداً یحبّونهم کحّب الّلٰه: همتایانی را 
به جای خدا می گیرند آنان را دوست می دارند، مانند دوستی خدا«، در مورد 
کسانی است که به جای خداوند محبت غیر خدا را در دل خود جای می دهند.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 1 ـ درس 11 ـ صفحءه 138(- 52   
و  دارد  بیشتری  نمود  نوجوانی  و  جوانی  دورءه  در  مقبولیت  به  نیاز 
سبب می شود که نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و 
استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دهد.

)1( حاال ببینیم پاسخ نادرست به نیاز مقبولیت چه طوریه:
اگر کسی به نیاز مقبولیت پاسخ درستی ندهد، مثالً بخواهد با پوشیدن 
لباس های نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و ... خودش را ثابت کند، 
در حقیقت این کارها نشانءه ضعف روحی و ناتوانی او در اثبات خودش 

از راه درست و سازنده است.
)2( در گزینه های  و  از اصطالح »تبّرج« صحبت شده، پس بهتره یادآوری 

کنیم تبّرج چه بود:
بعضی افراد در آراستگی ظاهری و ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی 
می شوند، به گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی می کنند و به 
خودنمایی می رسند. قرآن کریم این حالت را »تبّرج« می نامد و آن را 

کاری جاهالنه می شمرد.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 2 ـ تفکر و اندیشه ـ صفحءه 9(- 53  
آن چه به روح و درون انسان شادابی و طراوت می بخشد و از طریق 
آن می توان به اکسیر حیات روح بشر دست یافت، دین یعنی همان 

پذیرش دعوت خدا و پیامبرش است: »یا ایّها اّلذین آمنوا استجیبوا 
سول اذا دعاکم لما یحییکم: ای کسانی که ایمان آورده اید،  ه و لِلرَّ لّلٰ
دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ آن گاه که شما را به چیزی فرامی خواند 

که به شما زندگی حقیقی می بخشد«.

دین، زندگی بخش حیات روح و آب، مایءه حیات و اساس زندگی در 
جهان )مادی( است.

بررسی سایر گزینه ها:
 آیءه »لِلّذین احسنوا الحسنی و زیادًة: برای کسانی که نیکوکاری 
پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزی فزون تر است ...« به یکی از راه های 

کسب عزت، یعنی نیکوکاری اشاره می کند.
 آیءه »و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدًة ...: و از همسرانتان 
برای شما فرزندان و نوادگانی نهاد ...« به یکی از اهداف ازدواج، یعنی 

رشد و پرورش فرزندان اشاره می کند.
لتسکنوا الیها: و از   آیءه »من آیاته خلق لکم من انفسکم ازواجاً 
شما  برای  خودتان  ]نوع[  از  همسرانی  که  است  آن  خدا  نشانه های 
آفرید تا با آن ها آرامش یابید.« بیانگر »انس با همسر« یکی دیگر از 

اهداف ازدواج است.

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 2 ـ درس 7 ـ صفحءه 90(- 54
به  چنان  بنی امیه  سوگند،  خدا  »به  علی ⒔ می فرمود:  حضرت 
آن که  جز  نماند  باقی  حرامی  که  دهند  ادامه  حکومت  و  ستمگری 
حالل شمارند ... تا آن که در حکومتشان دو دسته بگریند: دسته ای 
بر دین خود که آن را از دست داده اند و دسته ای برای دنیای خود 

که به آن نرسیده اند«.

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 2 ـ درس 11 ـ صفحءه 123(- 55
هر انسانی در درون خود با دو دعوت روبه روست:

دعوت عقل و وجدان یا همان »نفس لّوامه« که از ما می خواهد در حد 
نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و فرصتی فراهم کنیم که تمایالت 

معنوی و الهی در ما پرورش پیدا کند.
دعوت دیگر، دعوت هوی و هوس یا همان »نفس اّماره« است که از 
ما می خواهد فقط به تمایالت بُعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و 

از تمایالت عالی و برتر غافل بمانیم.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 3 ـ درس 1 ـ صفحه های 11 و 12(- 56  
ه قبله و بعده  حضرت علی ⒔ در حدیث »ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت الّلٰ
و معه: در چیزی مشاهده نکردم مگر آن که قبل از آن، بعد از آن و 
با آن خدا را دیدم.« می فرماید که همراه هر چیزی خدا را می بیند 
و این از معرفت عمیق ایشان حکایت می کند. در واقع هر کس به 
دقت و اندیشه در جهان هستی بنگرد، در هر چیزی خدا را مشاهده 
می کند و علم و قدرت او را می بیند، همان طور که باباطاهر در شعر 

خود می گوید:
ــت دش و  در  و  ــوه  ک ــرم  بنگ ــا  ج ــر  ه ــه  »ب

ــیــنــم« ب ـــو  ت ـــا  ـــن رع ـــامـــت  ق از  ـــشـــان  ن
قابل دسترس  هدفی  ببیند  را  هر چیزی خدا  با  بتواند  انسان  این که 
است، به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند.
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با این  ارتباط  به طور خالصه در  را دیدن  با هر چیز خدا  تجّلی خداوند در همه چیز و 
موارد هستش:

ابیات

»دلی کز معرفت نور و صفا دید/ به هر چیزی که دید، 
اول خدا دید«

»به صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به دریا بنگرم دریا تو بینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت/ نشان از قامت رعنا تو بینم«

ه قبله و بعده و معه«حدیث »ما رایت شیئاً ااّل و رایت الّلٰ

ه نور الّسماوات و االرضآیه ！الّلٰ

)تألیفی، دین و زندگی 3 ـ درس 5 ـ صفحءه 55(- 57   
با تدبر در آیءه شریفءه »قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن ابصر فلنفسه و 
من عمی فعلیها: به راستی که دالیل روشن از جانب پروردگارتان به 
سوی شما آمده است؛ پس هر کس که بینا گشت، به سود خود اوست 
و هر کس کوردل گردد، به زیان خود اوست.«، درمی یابیم که بنا بر 
تدبیر و ربوبیت خداوند، ابتدا دالیل روشن به عنوان لوازم هدایت، در 
اختیار انسان قرار داده شده است و سپس از انسان خواسته شده که 

خودش با اختیار خودش راه را انتخاب کند.

به کلیدواژءه »ربوبیت الهی« و »ربّکم« در صورت سؤال و آیه دقت کنید.

بررسی سایر گزینه ها:
 عبارت »ان اعبدونی هذا صراط مستقیم: که مرا عبادت کنید که 

این راه راست است.« به توحید در عمل اشاره می کند.
ه لیس بظاّلم للعبید« بر   عبارت »ذلك بما قّدمت ایدیکم و اّن الّلٰ

اختیار انسان و مسئولیت پذیری او تأکید دارد.
 آیءه ！ولو اّن اهل القری آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات من 
الّسماء، به سنت توفیق الهی و نیز تأثیر اعمال انسان در سرنوشت او 
می پردازد و بیان می کند مردمی که اهل تقوا و ایمان باشند از آسمان 

برکات برایشان نازل می شود.

)خارج غیرانسانی 99 با تغییر، دین و زندگی 1 ـ درس 2 ـ صفحءه 29(- 58  
با توجه به ترجمءه آیءه »آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرامی خوانید، 
آن را به مسخره و بازی می گیرند؛ این به خاطر آن است که گروهی 
هستند که تعقل نمی کنند.«، علت تمسخر مؤمنان و اهل عبادت در 
هنگامی که پیامبر مردم را به نماز فرامی خواند، بهره نگرفتن از نیرویی 
با آن می اندیشد و مسیر درست زندگی را تشخیص  انسان  است که 

می دهد، یعنی نیروی تعقل.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 1 ـ درس 3 ـ صفحه های 41 و 42(- 59  
پیامبر اکرم ④ مردم را در جهان، در خواب توصیف می کنند: »الّناس 
نیاٌم، فاذا ماتوا انتبهوا: مردم ]در این دنیا[ در خواب اند، هنگامی که 

بمیرند، بیدار می شوند«.
قرآن کریم در توصیف زندگی حقیقی در آخرت می فرماید: »اّن الّدار 
اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون: و سرای آخرت، زندگی حقیقی 

است، اگر می دانستند«.

»و ما یهلکنا ااّل الّدهر و ما لهم بذلك من علم ان هم ااّل یظّنون: ما را فقط 
گذشت روزگار نابود می کند، البته این سخن را از روی علم نمی گویند بلکه 
فقط ظن و خیال آنان است.«، در واقع دیدگاه منکران معاد و سخن خداوند 

در مورد این دیدگاه است که آن را فقط از روی گمان منکران می داند.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 1 ـ درس 4 ـ صفحه های 56 و 57(- 60  
بنا بر حکمت خداوند که هیچ کاری از کارهای او بیهوده نیست، اگر 
خداوند تمایالت و گرایش هایی را در درون انسان قرار داده، امکانات 
پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در عالم خارج قرار داده است 
و بر همین اساس اگر میل به جاودانگی و کماالت بی نهایت در وجود 
تمایالت، جهان دیگری  این  به  پاسخگویی  برای  قطعاً  است،  انسان 
وجود دارد. بر این اساس خداوند می فرماید: »ا فحسبتم اّنما خلقناُکم 
عبثاً و اّنکم الینا ال ترجعون: آیا چنین پنداشته اید که شما را بیهوده 
و عبث آفریدیم و این که به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟« )آیه به 

لزوم معاد براساس حکمت الهی اشاره می کند.(
بررسی سایر گزینه ها:

و  الظُّلمات  تستوی  هل  ام  البصیر  و  االعمی  یستوی  »هل  آیءه   
الّنور: آیا نابینا و بینا برابر است؟ یا تاریکی ها و روشنایی  برابرند؟«، 
استدالل قرآن کریم است برای رد دیدگاه کسانی که غیر خدا را ولی 

خود می گیرند.
و نفعاً  ألنفسهم  یملکون  ال  اولیاء  دونه  من  فاتخذتُم  »ا  عبارت   

ال ضّراً: آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید که ]حتی[ اختیار سود و 
زیان خود را ندارند؟« نیز در نفی شرک در والیت است.

کالمفسدین الصالحات  عملوا  و  آمنوا  اّلذین  نجعل  »ام  آیءه   
فی االرض: آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
داده اند با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟«، بیانگر ضرورت 

معاد براساس عدل الهی است.

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 1 ـ درس 6 ـ صفحءه 75 - 61
و درس 5 ـ صفحءه 66(

با توجه به وجود آثار ماتأخر برای بعضی اعمال تا روزی که دنیا هم چنان 
برقرار است و امکان عمل وجود دارد، ممکن است کسانی در دنیا عملی را 
انجام دهند که بر پروندءه اعمال انسان اثرگذار باشد؛ پس تا برپایی قیامت 
ممکن است سبب شود که به سبب آثار ماتأخر بر خوب و بد پروندءه انسان 
اضافه شود. در بین گزینه ها تنها گزینءه »کانت الجبال کثیباً مهیال: و کوه ها 
)چنان در هم کوبیده شوند که( به صورت توده هایی از شن نرم درآیند.« 

مربوط است به آغاز قیامت و زمانی که دیگر این جهان پایان می پذیرد. 
بررسی سایر گزینه ها:

 عبارت »یأکلون فی بطونهم ناراً: آتشی در شکم خود فرومی برند« 
به تجسم عمل انسان در مرحلءه دوم قیامت اشاره می کند.

 عبارت »حتی اذا احدهم الموت: آن گاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد« 
به برزخ اشاره می کند که در آن پروندءه عمل انسان هم چنان باز است.

 عبارت »املی لهم ان کیدی متین: به آن ها مهلت می دهم همانا 
تدبیر من استوار است.« به سنت امالء و استدراج الهی اشاره می کند.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 1 ـ درس 7 ـ صفحءه 90 - 62   
و دین و زندگی 3 ـ درس 5 ـ صفحءه 55(

ه لیس بظاّلم للعبید: ]و نیز به خاطر آن است که[ خداوند  عبارت »اّن الّلٰ



349

قّدمت  بما  »ذلك  عبارت  ادامءه  در  نمی کند.«  ستم  بندگان  به  هرگز 
ایدیکم: این ]عقوبت[، به خاطر کردار پیشین شماست« می آید و در 
اوست،  گریبانگیر  قیامت  در  انسان  خود  رفتار  می کند  بیان  حقیقت 
وگرنه ظلم و ستم از خداوند به دور است. این که انسان در قیامت باطن 

عمل خود یا حقیقت و عین آن را می بیند در  بیان شده است.
بررسی سایر گزینه ها:

 مربوط به رابطءه طبیعی بین عمل و پاداش و کیفر است.
 خداوند در پی تنبیه و مجازات بدکاران است، اما به آن ها ظلم 

نمی کند و مجازاتشان عین عملشان است.
به زندگی دنیایی است و در آخرت عین   گزارش عمل مربوط 

عمل و باطن عمل نمایان می شود.

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 1 ـ درس 10 ـ صفحءه 143(- 63
انسان باتقوا خودنگهدار است و می کوشد روزبه روز بر توانمندی خود 
بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، آن قوت و نیرو 

او را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

در گزینه های  و  اسب به عنوان تمثیل قرار نگرفته )مثالً بیان 
نشده اسب سرکش نفس( و به همین دلیل جمالت درستی نیستند، 
نیز  نگیرند«  قرار  گناه  شرایط  در  »تا  عبارت  در   این که  ضمن 
اشتباه است، زیرا به هر حال انسان در این شرایط قرار خواهد گرفت 

و مهم این است که در این شرایط خود را حفظ کند.
 بیانگر ویژگی انسان باتقواست، اما در صورت سؤال روش انسان 
تقویت  آلودگی ها خواسته شده که همان  از  برای حفظ خود  باتقوا 

خودنگهداری و تقواست.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 1 ـ درس 12 ـ صفحءه 150(- 64   
پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی 
برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ 

اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.

جملءه مهم این بخش:
در عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح 

بوده است.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 2 ـ درس 2 ـ صفحءه 25(- 65   
حدیث: »انّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر عقولهم: ما پیامبران 
مأمور شده ایم که با مردم به اندازءه عقلشان سخن بگوییم«، در تبیین یکی 

از دالیل فرستادن پیامبران متعدد )تجدید نبوت( به کار می رود.

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 2 ـ درس 4 ـ صفحءه 51(- 66
آیءه شریفءه »ا لم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك و ما 
انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امرو ان یکفرو 
به: آیا ندیده ای کسانی که گمان می کنند به آن چه بر تو نازل شده و 
به آن چه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند داوری به 
نزد طاغوت برند، حال آن که به آنان دستور داده شده که به آن کفر 
بورزند ...«، بیانگر ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت 
است و طاغوت یعنی کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری 

الهی  فرمان  از  نشأت گرفته  قانونشان  و  فرمان  می کنند، در حالی که 
نیست و پذیرش حکم طاغوت بر مسلمانان حرام است.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 2 ـ درس 6 ـ صفحءه 75(- 67   
سؤال با توجه به آیءه 21 سورءه احزاب قابل پاسخگویی است: »لقد کان 
ه و الیوم اآلخر و ذکر  ه اسوٌة حسنٌة لِمن کان یرجوا الّلٰ لکم فی رسول الّلٰ
برای شما در رسول خدا سرمشق نیکویی است برای  ه کثیراً: قطعاً  الّلٰ
کسی که به خداوند و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند«.

بررسی سایر گزینه ها:
 آیءه »لعّلك باخٌع نفسك ااّل یکونوا مؤمنین: از این که برخی ایمان 
نمی آورند شاید که جانت را ]از شدت اندوه[ از دست بدهی.« بیانگر 

سخت کوشی و دلسوزی پیامبر ④ در هدایت مردم است.
البریّة:  خیُر  هم  اولئك  الصالحات  عملو  و  آمنوا  اّلذین  »اّن  آیءه   
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، اینان بهترین 
مخلوقات اند.«، بیانگر ویژگی بهترین مخلوقات است که مصداق آن 

حضرت علی ⒔ و یاران ایشان می باشد.
 آیءه »الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصالة و یؤتون الّزکاة و هم راکعون: 
کسانی که ایمان آورده اند، همان ایمان آورندگانی که نماز را بر پا می دارند 
و در حال رکوع زکات می دهند.«، ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان 

را بیان کرده است. )بخشی از آیءه والیت(

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 3 ـ درس 8 ـ صفحءه 98 - 68
و دین و زندگی 2 ـ درس 7 ـ صفحءه 89(

شراب و قمار دو عملی است که در دوران جاهلیت رواج داشت و پس 
از دستور خداوند مبنی بر حرمت آن، از سوی مسلمانان کنار گذاشته 
شد، اما با روی کار آمدن بنی امیه و بنی عباس، بار دیگر شراب و قمار 
در دربار آن ها رواج پیدا کرد و به دنبال آن برخی از مردم نیز مرتکب 

این دو عمل شده و به دوران جاهلیت و ارزش های آن بازگشتند. 
خداوند بازگشت به عقب )دوران جاهلیت( را در آیءه »و من ینقلب علی 
ه شیئاً: و هر کس به گذشته بازگردد، به خدا هیچ  عقبیه فلن یضّر الّلٰ
گزند و زیانی نرساند.« نکوهش می کند و در آیءه دیگری در مورد این 
دو عمل می فرماید: »یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فیهما اثٌم کبیٌر 
تو دربارءه شراب و قمار  از  نفعهما:  اکبر من  اثُمهما  و  لِلّناس  و منافُع 
می پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منفعت هایی برای مردم است، 
اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است.« که افرادی که بازگشت به 

جاهلیت دارند، در واقع این سخن خداوند را فراموش کرده اند.
بررسی سایر گزینه ها:

 و  آیءه: »ام من اسس بنیانه علٰی شفا جرف هارٍ فانهار به فی 
نار جهّنم: یا کسی که بنای خود را بر لبءه پرتگاهی در حال سقوط 
استوار ساختن  بیانگر  می افتد«  فرو  دوزخ  آتش  در  آن  با  و  ساخته 

زندگی بر پایءه غیردینی است.
 و  تعبیر قرآنی »انه فاحشٌة و ساء سبیال: قطعاً آن عملی بسیار 
زشت و راهی ناپسند است« نیز در ارتباط با عمل زنا و رابطءه جنسی 

خارج از چارچوب شرع است.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 2 ـ درس 11 ـ صفحءه 140(- 69   
خطاب خداوند متعال که فرمود: »ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای 
نفروختن  و  ارزش خود  به شناخت  برای خودم.«،  را  تو  و  آفریدم  تو 
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خویش به بهای اندک، یکی از راه های تقویت عّزت نفس اشاره می کند. 
النفسکم  لیس  »انّه  می فرماید:  علی ⒔ نیز  حضرت  راستا  همین  در 
ثمٌن ااّل الجّنة فال تبیعوها ااّل بها: همانا بهایی برای جان شما جز بهشت 

نیست، پس ]خود را[ به کم تر از آن نفروشید.«
بررسی سایر گزینه ها:

زشتی  مایءه  نه  باشید،  ما  زینت  »مایءه  امام صادق ⒔ :   حدیث 
ما«، بیانگر این موضوع است که شیعه باید با عمل صالح همراه باشد.
 حدیث امام علی ⒔ : »بندءه کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند 
تو را آزاده آفریده است.«، به یکی دیگر از راه های تقویت اخالص، یعنی 

»توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او«،  اشاره می کند.
از  را  آنان  من اند،  بیت  اهل  اینان  »خدایا  پیامبر ④ :  حدیث   
سوی  از  تطهیر  آیءه  بر  مقدم  کن«،  حفظ  ناپاکی  و  پلیدی  هر 

پیامبر ④ بیان شده است.

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 3 ـ درس 3 ـ صفحه های 33 و 37(- 70  
کسانی که دل به هوی و هوس سپرده و هوای نفس خود را معبود 
خود گرفته است: »من اّتخذ الهه هواه«، به این دلیل در دام شرک 
جدید و پیچیده گرفتار شده اند، زینت دنیا و لذات و شهوات چنان در 
دلشان فزونی یافته که جایی برای خلوت انس با خدا و درک معنویت 

نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است.

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 3ـ  درس 4ـ  صفحءه 45(- 71
اگر فردی در ماه مبارک رمضان تنها برای سالمت جسم روزه بگیرد، 
در واقع روزه اش حسن فاعلی )نیت الهی( ندارد و تنها حسن فعلی 

دارد. چنین روزه ای مورد قبول نیست و باطل است.

بد نیست بار دیگه تعریف حُسن فعلی و فاعلی رو یادآوری کنیم:
حُسن فاعلی بدین معناست که انجام دهندءه کار، دارای نیت الهی باشد.
ُحسن فعلی یعنی کار به درستی و به همان صورت که خداوند فرمان 

داده است، انجام می شود.

)خارج غیرانسانی 99 با تغییر، دین و زندگی 3 ـ درس 6 ـ - 72   
صفحه های 65، 72 و 73(

فرمایش امام علی ⒔ : »چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند 
و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش مردم فریفته و شیفتءه 
خود گردد و خدا هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت داده، امتحان 
و  اشاره می کند  استدراج«  و  »امالء  به سنت  است.«  نکرده  آزمایش  و 
خداوند دربارءه این افراد می فرماید: »سنستدرجهم من حیُث ال یعلمون: 

به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد، از آن راه که نمی دانند.«

)خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 3 ـ در مسیر ـ صفحءه 76(- 73   
ه و اعتصموا بِه فسیدخلهم  براساس آیءه شریفءه ！فاّما اّلذین آمنوا بالّلٰ
خداوند،   مستقیم صراطاً  الیه  یهدیهم  و  فضٍل  و  منه  رحمة  فی 
کسانی را که به او گرویدند و به او تمسک جستند را در جوار رحمت 

و فضل خود قرار داده و ایشان را به راه راست هدایت می کند.

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 3ـ  درس 5ـ  صفحءه 55(- 74
آیءه »قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها ... : 
به راستی که دالیل روشن از جانب پروردگارتان به سوی شما آمده، است 
پس هر کس که بینا گشت، به سود خود اوست و هر کس کوردل گردد، 

به زیان خود اوست.« از اختیار انسان در انتخاب مسیرش سخن می گوید. 
در واقع خداوند، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته 
با استفاده از آن، برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم و در مسیر رشد و 
کمال تا آن جا پیش رویم که جز خداوند کسی به عظمت آن آگاه نیست.

  )خارج غیرانسانی 99، دین و زندگی 3 ـ درس 8 ـ صفحءه 104(- 75
اشرافی گری، تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی 
فاصلءه  آمدن  وجود  به  و  اقتصادی  عقب ماندگی  عوامل  مهم ترین  از 
بی اعتمادی  باعث  اقتصادی،  منفی  آثار  بر  عالوه  که  است  طبقاتی 

عمومی و رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود.

کارلوس از پشت بوته ها بیرون پرید و سر خواهِر- 76  
وحشتزدهاش فریاد کشید و خندید.

مشکل  این است که صفت را بعد از موصوف آورده است. مشکل 
»خواهرِ  ندارد:  خوبی  معنی  که  است  فاعلی  صفت  از  استفاده   
نگاه  سخت گیرانه  اگر  ولی  نیست  رایجی  ترکیب  وحشتناک«!  
کنیم، می تواند درست باشد: »سر خواهرش فریاد کشید تا او ترسانده 
شود«. ولی قطعاً  )خواهر وحشت زده( که از ترکیب صفت مفعولی 

و اسم استفاده کرده، بهترین گزینه است.

از وقتی او را در آخرین فیلمش دیدم، او ]تا کنون[ - 77  
بازیگر محبوب من بودهاست. من معتقدم او بهترین ]بازیگر[ است.

ترکیب since ]از وقتی ... تا کنون[ به همراه جملءه گذشتءه ساده که 
بعد از آن آمده است، نشان می دهد وضعیتی از گذشته تاکنون ادامه 

داشته است؛ به همین خاطر، گزینءه حال کامل را انتخاب می کنیم.

هر ساله تقریباً 100 میلیونتُن، ماهی از اقیانوس - 78  
گرفته می شود.

بسته  نمی تواند جمع  نادرست اند، چون عدد  و   گزینه های  
شود. مشکل  این است که عدد 100میلیون را با حرف اضافه به 
اسم متصل کرده است. فقط عددهای کلی )صدها، هزاران، میلیون ها( 
می توانند به شکل جمع دربیایند و با of به یک اسم جمع بچسبند.

برای فیلم برداری مستقیم از صفحءه نمایش رایانه، - 79  
از یک دوربین می تواند استفاده شود، ولی برای تصاویری با باالترین 

کیفیت ممکن، ازدستگاههایگرانقیمتضبطفیلماستفادهمیشود.
 که توسط آن ها از دستگاه های گران قیمت ضبط فیلم استفاده 

می شود )!(
 از آن ها برای دستگاه های گران قیمت ضبط فیلم استفاده می شود )!(

 جمله به یک فاعل جمع نیاز دارد.

)خارج غیرانسانی 99، زبان 2 ـ درس 2 ـ صفحءه 79(- 80   
وقتی گفتی قصد داری شغل فعلی ات را رها کنی، جدی بودی یا فقط 

شوخی می کردی؟
 طبیعی   سرگرم کننده  هیجان زده، ذوق زده 

)خارج غیرانسانی 99، زبان 3 ـ درس 2 ـ صفحءه 52(- 81   
رابرت هینلیِن نویسنده یک زمانی گفت که عشق آن حالتی است که 

شادی یک فرد دیگر برای شادبودن شما ضروری می شود.
 مهمان نواز؛ مساعد   جذاب   خالق؛ خالقانه
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 )داخل هنر 1400، دین و زندگی 3 ـ درس 10 ـ صفحه های 127 و 130(- 75
مربوط  ملت هاست«   سعادت  رمز  تنها  تجربی  »علم  جملءه 
می شود به »علم زدگی«، یکی از آثار و پیامدهای منفی تمدن جدید 

اروپا در حوزءه علم.
پیدایش  از »زمینه های  به یکی  تعمید«  مربوط می شود  »غسل 

تمدن جدید اروپا«، یعنی کلیسا و تعالیم تحریف شده.

)داخل هنر 1400(- 76   
برنامءه او این بود که شکالت بخرد و آن ها را به ازای دو سنت برای 

هر قالب، دوباره به همکالسی هایش بفروشد.
بقیءه گزینه ها مشکل  نادرست است،  از نظر دستوری  به جز  که 

گرامری ندارند، ولی معنی جمله را به هم می ریزند.
 برنامءه او این بود که شکالت بخرد، ولی آن ها را به ازای دو سنت 

برای هر قالب، دوباره به همکالسی هایش فروخت.
 برنامءه او این بود که از طریق دوباره فروختن آن ها به ازای دو 

سنت برای هر قالب به همکالسی هایش، شکالت بخرد!

)داخل هنر 1400(- 77   
لیزا پس از شنیدن تمام کارهای بدی که او در حقش کرده بود، هرگز 

دیگر او را دوباره دوست نمی داشت، مگر نه؟
قرار  را مالک  پایه )هسته(  باید جملءه  تأییدی  برای ساخت پرسش 
از  استفاده  با  پایه  would می رویم. جملءه  فعل  بدهیم؛ پس سراغ 
never منفی شده است؛ پس باید پرسش تأییدی را به شکل مثبت 

. دربیاوریم؛ یعنی 

)داخل هنر 1400(- 78   
به محض این که معلم رویش را برگرداند تا سؤالی را روی تخته بنویسد، 

بچه ها دقیقاً همان لحظه شروع کردند به حرف زدن با یکدیگر.
با توجه به حضور قید زمان as soon as )به محض این که( از فعل 
گذشتءه ساده استفاده می کنیم تا نشان بدهیم که دو عمل بالفاصله 

به دنبال هم انجام شده است.

)داخل هنر 1400(- 79   
اتفاق  وحشتناکی  چیز  که  بفهمی  چهره اش  حالت  از  می توانستی 

افتاده بود.
گزینه های  و  شکل مجهول دارند و نادرست اند، چون فعل 
happen یک فعل ناگذر است و به شکل مجهول صرف نمی شود. 
 هم که با استفاده از فعل کمکی have ساخته شده، شکل جمع 
دارد؛ در حالی که فاعل جمله )something( مفرد است و باید با 

فعل کمکی has می آمد.

)داخل هنر 1400، زبان 2 ـ درس 1 ـ صفحءه 21(- 80   
کارهایی که باید در غیاب من انجام بدهی به ترتیب اهمیت نیست، 

پس می توانی با هر کدام از آن ها که می خواهی شروع کنی.
 مجموعه؛ طیف، محدوده؛ انواع

 واقعیت، حقیقت  قانون، مقررات

)داخل هنر 1400، زبان 3 ـ درس 2 ـ صفحءه 53(- 81   
البته تو 10 دالر در خیابان پیدا کردی و بالفاصله آن را خرج کردی؛ 

بادآورده را باد می برد!
 با دقت  به تدریج  خوشبختانه

)داخل هنر 1400، زبان 1 ـ درس 2 ـ صفحءه 50(- 82   
ژولی همیشه می گوید که به مدرسه ]پول[ اهدا خواهد کرد، و هرگز 
این کار را نمی کند، بنابراین من شک دارم که او امسال این کار را 

بکند. هر چه باشد، به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.
 تشکیل شدن از  وابسته بودن به

 از نظر ... تأمین کردن

)داخل هنر 1400، زبان 3 ـ درس 3 ـ صفحءه 86(- 83   
و  جاذب  مواد  از  الیه هایی  با  اغلب  امروزی  زبالءه  دفن  محل های 
صفحاتی از پالستیک عایق می شود تا از ورود آالینده ها به خاک و 

آب جلوگیری کند.
 مایع   سوخت فسیلی

 دستگاه تهویءه مطبوع

)داخل هنر 1400، زبان 3 ـ درس 1 ـ صفحءه 19(- 84   
مردی که این شرکت را صد سال پیش تأسیس کرد، هرگز فکر نمی کرد 

که یک روز شرکت از نظر اندازه و اهمیت این قدر بزرگ شود.
 گردآوری کردن  باعث شدن

 به دست آوردن

)داخل هنر 1400، زبان 2 ـ درس 2 ـ صفحءه 28(- 85   
من و جین دربارءه خیلی چیزها حرف می زنیم، ولی من اصالً نمی توانم 
به خاطر بیاورم که در آن زمان بخصوص که در ذهن شما است، ما 

داشتیم در مورد چه چیزی بحث می کردیم.
 تازه  گیج  برجسته، مشهور

)داخل هنر 1400، زبان 3 ـ درس 1 ـ صفحءه 19(- 86   
این پروژه، به لطف کارکنان متعهدمان، یک موفقیت بزرگ بوده است. من 
دوست دارم بابت تمام تالشی که صرف آن کرده اید، از شما تشکر کنم.

 منظم  ابتدای  بزرگ کننده

)داخل هنر 1400(- 87   
اگر می خواهی دوست پیدا کنی، نمی شود دائم سرت توی الک خودت 

باشد. شروع کن به مالقات مردم!
در این تست از ترکیب keep )oneself( to oneself به معنی: 

»سر کسی توی الک خودش بودن« استفاده شده است.

 کلوز تست
این جدول داده هایی در مورد تفاوت تعداد ساالنءه مردان و زنان از 
سه گروه سنی در اروپا ارائه می دهد که از حملءه قلبی رنج می برند. 
واضح است که هر چه افراد پیرتر می شوند، خطر حملءه قلبی افزایش 
می یابد؛ و هم چنین می تواند در جدول دیده شود که حمالت قلبی 

اغلب برای مردان اتفاق می افتد تا زنان.
در سن 29 تا 44 سالگی، 123هزار بیمار زن ]![ دچار حملءه قلبی 
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می شوند، در حالی که این رقم برای زنان فقط سه هزار نفر است. به 
طور قابل توجهی، 424 هزار مرد، بین سنین 45 تا 64 سال وجود 
دارند که دچار حملءه قلبی می شوند و 136 هزار تعداد زنانی بود که 

از همان وضعیت پزشکی رنج می بردند.
)داخل هنر 1400، زبان 3 ـ درس 2 ـ صفحءه 67(- 88   

 ناگهان طوری می شوند  می سازند؛ تشکیل می دهند
 با ... شناسایی می کنند

)داخل هنر 1400، زبان 1 ـ درس 3 ـ صفحءه 77(- 89   
 درمان می کنند  تبدیل می کنند

 در نظر می گیرند

)داخل هنر 1400، زبان 1 ـ درس 1 ـ کتاب کار ـ صفحءه 20(- 90   
برای حل این تست باید ترکیب happen to sb )اتفاق افتادن برای 
کسی( را از قبل می دانستید. این ترکیب یک بار در صفحءه 20 کتاب 
کار دهم، و یک بار هم در صفحءه ۸3 کتاب دوازدهم به کار رفته است.

)sb = somebody که استفاده ش در حالت کوتاه شده هم رایجه 
هم بچه ها باهاش آشنان(.

)داخل هنر 1400(- 91   
 چون؛ وقتی   فارغ از این که

 چه ... چه نه؛ که آیا
به  و  است  شده  مرتکب  بزرگ  اشتباه  یک  محترم  طراح  متأسفانه 
 female ترکیب  مرد(،  )بیماران   male patients ترکیب  جای 
patients )بیماران زن( را به کار برده است که معنی جمله را به هم 

می ریزد و در نتیجه این تست را به هوا می فرستد!

)داخل هنر 1400، زبان 1 ـ درس 2 ـ صفحءه 48(- 92   
 حملءه قلبی  تفاوت  سال

متن اول
تیمی از روان شناسان اجتماعی شش سال را صرف مطالعءه واکنش 
مردم شهرهای سراسر جهان نسبت به شرایط مختلف کرده اند. نتایج 
کلی  طور  به  دارند  کم تری  پول  مردم  که  شهرهایی  می دهد  نشان 
دارای جمعیت دوستانه تری هستند. ریودوژانیرو در برزیل، که اغلب 
و  قرار دارد،  به جرم و جنایت شناخته می شود، در جایگاه نخست 
را  یک شهر  ولی چه چیزی  است.  ماالوی، سوم  پایتخت  لیلونگوه، 

نسبت به شهر دیگر دوستانه تر می کند؟
بیشتر  این  می گویند  داده اند،  انجام  را  مطالعه  این  که  محققانی 
در 23 شهر جهان،  آن ها  ملیت.  یا  فرهنگ  تا  دارد  ربط  به محیط 
غریبه ها  با  مواجهه  در  محلی  مردم  رفتار  نحوءه  مورد  در  مطالعه ای 
انجام دادند. این گروه تحقیقات خود را از طریق یک سری آزمایش 
انجام داد که طی آن خودکار زمین می انداختند یا وانمود می کردند 
این  دارند.  نیاز  کمک  به  خیابان  از  عبور  برای  و  هستند  نابینا  که 
مطالعه به این نتیجه رسید که مردم در شهرهایی مانند ریو که سبک 
که  مدتی  در طی  محققان  دلسوزتر هستند.  دارد،  آرام تری  زندگی 
آن جا بودند، در 93 درصد از موارد کمک دریافت کردند و این درصد 

در لیلونگوه فقط کمی کم تر بود.

آمستردام  مانند  ثروتمندتری،  دوستانه، شهرهای  رفتار  نظر  از  ولی 
ساکنان  می شوند.  گرفته  نظر  در  سطح  پایین ترین  در  نیویورک  و 
آمستردام در 53 درصد از موارد و در نیویورک فقط در 44 درصد 
]از موارد[ به محققان کمک کردند. روان شناسان دریافتند که در این 
شهرها مردم معموالً دچار کمبود وقت هستند، بنابراین عجله دارند 

و اغلب غریبه ها را نادیده می گیرند.
)داخل هنر 1400(- 93   

بهترین عنوان برای این متن چیست؟ دوستانه ترین شهرهای جهان
 روان شناسی آدم های صمیمی

 صمیمیت در فرهنگ های مختلف 
 صمیمیت: یک رفتار مشترک انسانی

)داخل هنر 1400(- 94   
طبق متن، اگر قادر به دیدن نباشید، ولی به کمک نیاز داشته باشید، 
کجا کم ترین احتمال را دارد که کمک دریافت کنید، وقتی که به آن 

نیاز دارید؟ نیویورک
 ریو  لیلونگوه  آمستردام

)داخل هنر 1400(- 95   
کلمءه »این« در پاراگراف دوم برمی گردد به ]رفتار[ دوستانه.

 مطالعه  رفتار  محیط

)داخل هنر 1400(- 96    
این متن برای پاسخ دادن به کدام یک از سؤال های زیر اطالعات کافی 
فراهم می کند؟ محققان برای جمع آوری اطالعات ]الزم[ برای آزمایش 

خود از چه روشی استفاده کردند؟
مورد  شهرهای  در  را  افراد  ثروت  توانستند  محققان  چه طور   

مطالعه اندازه گیری کنند؟
 چند شهر از مطالعءه ذکرشده در متن، کنار گذاشته شد؟

می خواهند  که  را  کمکی  دارد  احتمال  بیشتر  افرادی  نوع  چه   
دریافت کنند؟

متن دوم
مفیدترین راه یادگیری زبان چیست؟ آیا نوشتن مقاله است یا انجام 
دارید  دوست  که  آن چه  هر  است:  روشن  پاسخ  گرامری؟  تمرینات 
انجام بدهید. شواهد نشان می دهد که موفق ترین زبان آموزان کسانی 
هستند که کاری را که دوست دارند با زبان انتخابی خود انجام دهند 
پیدا می کنند و آن را بارها و بارها انجام می دهند و واقعاً مهم نیست 

که آن فعالیت چه باشد.
برخی از روشن ترین شواهد این امر از تحقیق روِی خواندن به دست 
آمده است. استیون دی کراشن، که محققی مشهور در حوزءه زبان دوم 
است، تصمیم گرفت بررسی کند زبان آموزانی که برای سرگرمی مطالعه 
می کنند در آزمون های گرامر تا چه اندازه خوب عمل می کنند. او پی 
برد که عملکرد آن ها از عملکرد افرادی که در دوره های درسی شرکت 

کرده بودند بهتر بوده است و مهم نبود چه کتاب هایی خوانده باشند.
نام به  مجموعه ای  از  را  کتاب هایی  او  موضوع،  این  اثبات   برای 

کتاب هایی  کتاب ها،  این  داد.  زبان آموزان  به  های«  ولی  »سوئیت 
مشهور در مورد زندگی نوجوانان است. اگرچه ممکن است کیفیت 
ادبی این کتاب ها باال نبوده باشد، خوانندگان در آزمون های واژگانی، 
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خوانداری و گفتاری پیشرفت خوبی داشتند. در یک مطالعءه موردی 
بهبود بخشید که  را  نوشتاری خود  جداگانه، دختری چنان مهارت 
معلم عصبانی اش او را به ُکپی برداری متهم کرد. تنها توضیحی که 

دختر داشت این بود که شروع به مطالعءه منظم کرده بود.
)داخل هنر 1400(- 97   

با  رابطه  در  سؤالی  به  پاسخ دادن  چیست؟  متن  این  اصلی  هدف 
زبان آموزی

 معرفی کردن یک محقق و یافته های اخیرش
 ثابت کردن نادرستِی نظری که عموماً مورد قبول است.

 توصیف کردن یکی از مهم ترین یافته های تحقیقاتی 

)داخل هنر 1400(- 98   
کراشن  مطالعءه  در  که  افرادی  شود  گرفته  نتیجه  متن  از  می تواند 
شرکت کرده بودند )کراشن اسم فردی است که تحقیق را انجام داده 

بود(، به خواندن به یک زبان خارجی عالقه مند بودند.
 انگلیسی را به عنوان زبان مادری خود صحبت می کردند

 قبالً یک زبان دوم را به طور کامل یاد گرفته بودند
 دوست داشتند کتاب هایی با سطح باالی ادبی بخوانند

)داخل هنر 1400(- 99   
چرا نویسنده در پاراگراف 3 به »یک مطالعءه موردی جداگانه« اشاره 

کرده است؟ تا نشان بدهد که تمرین خوانداری روی پیشرفت شخص 
در دیگر حوزه های مرتبط با زبان هم تأثیر می گذارد.

برای دختران مفید است هم  استدالل کند که خواندْن هم  تا   
برای پسران.

به  زبان آموزان  به  نوشتاری  تمرین های  دادِن  که  کند  اثبات  تا   
اندازءه  دادن تمرین های خوانداری مؤثر است.

 تا نتیجه بگیرد که نوشتن به یک زبان خارجی می تواند باعث 
شود افراد هر چه بیشتر به متن خواندن روی بیاورند.

)داخل هنر 1400(- 100   
بهترین  می شود؟  پشتیبانی  متن  توسط  زیر  جمله های  از  کدام یک 
به  از شخصی  کرد  دنبال  باید  زبان  یک  یادگرفتن  برای  که  راهبردی 

شخص دیگر متفاوت است.
 اگر کسانی که یک زبان دوم را یاد می گیرند در هر یک از چهار 
پیدا کنند، خیلی زود  انجام دادن  برای  را  زبانی چیز جالبی  مهارت 

متوجه می شوند که خواندن لذت بخش ترین مهارت زبانی است.
تمرکز  پایه  زبانی  اوقات روی یک مهارت  بیشتر  معلم ها  وقتی   

کنند، زبان آموزان بهتر یاد می گیرند.
 مردم می توانند یک زبان را سریع تر یاد بگیرند؛ اگر و تنها اگر تا 

حد ممکن متن بخوانند.
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