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   )اردبيل -مرتضي منشاري(   - 1
  )فهرست واژگان ،2ادبيات فارسي (    صدا و غوغا، آواز مهيب: هرّا

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(   - 2

  :ها نادرست آمده است هايي كه معناي آن درست واژه معني
تعويذ، دعايي كه بر كاغذ  بازوبند،: حرز/  آسيا كردن غذا در زير دندان، جويدن: مضغ

كه بخشي از آن در فروردين و است رومي  هاي ماهاز : نيسان/  .نويسند و با خود دارند
ي  تل بلند، پشته: كتل/ لغزش، خطا : زلّت/  .شود هشت واقع ميببخشي در اردي

  )فهرست واژگان، 2ادبيات فارسي (   راي زدن، مشورت كردن: استشاره /مرتفع 
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(   - 3
   .»مطاوعت و نواهي«: اند از عبارت واژگانامالي صحيح 

  .چه كه در شرع ممنوع شده است آن: نواهي/ اطاعت كردن : مطاوعت
  )130و  30 يها  ، صفحه3فارسي زبان (

----------------------------------------------  
    )الهام محمدي(   - 4

  .است» مفارقت«ه واژامالي صحيح 
  . است» رقتفراق و فُ«ي  خانواده هم ،»جدايي، جدا شدن«معناي  به» مفارقت«

كار رفته است صحيح به» اهمال كني و فروگذار كني«معناي  به »گذاري ضايع« :هتوج.  
  )74 ي صفحهمشابه ، 3فارسي  زبان(

----------------------------------------------  
    )محسن اصغري(   - 5

معشوق فرهاد و  - 2پذير  مطبوع، لطيف، دل - 1: دو معنا دارد »شيرين«: ايهام :»د«بيت 
هر كس «: اسلوب معادله :»ج«بيت /  »وجود شاعر«استعاره از  »مس«: »هـ«بيت / خسرو 
گوهر  ،از فروتنياي ناچيز  قطرهكه  طور گردد، همان ي تواضعي كه دارد، سربلند مي به اندازه

تلميح دارد به  :»الف«بيت / تشبيه  »خيل خيال«و » سراي ديده« :»ب«بيت /  ».گردد مي
   داستان خسرو پرويز و شيرين

  )ي تركيبي آرايهادبيات فارسي، زبان و (
----------------------------------------------  

 )داود تالشي(   - 6
معناي (هيجان  -1: نا دارددو مع» شور«: ايهام تناسب/  آميزي حس» جواب تلخ«

جواب تلخ «. / تناسب دارد» شيرين«ي شوري كه با  مزه -2) اعرمورد نظر ش
  )ي استعاري اضافه(استعاره » جان) دهان(كام «/ تناقض » تر از شكر بودن شيرين

  )ي تركيبي آرايهادبيات فارسي، زبان و (   
----------------------------------------------  

 )سن اصغريمح(   - 7
جبرا ابراهيم «/  .است» محمود درويش«مربوط به  ،»4«ي  گزينهآمده در شرح حال 

تحصيالت مقدماتي را . ميالدي در ناصره ديده به جهان گشود 1926در سال » جبرا
هاي عالي را در دانشگاه كمبريج انگلستان و هاروارد آمريكا در  در فلسطين و دوره

چند داستان كوتاه نيز از او به عربي و انگليسي چاپ . اندي ادبيات انگليسي گذر رشته
  )74 ي ، صفحه2ادبيات فارسي (   . شده است

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(   - 8
  )بخش اعالم، 2ادبيات فارسي (   . اثر الكساندر دوما است» سه تفنگدار«

 )اردبيل -مرتضي منشاري(   - 9
ه / مرد /  /  است/ زنده /  / فرمود / مي/ كه / او /  / بود / دگر / ـِ /  مسيح/  آيا
  تكواژ 23 ← / است / ن / ا / دان / كه / آن / 

  هاي ديگر تشريح گزينه
 شور / به / خاموش / مـَ /  گريست /  مي / دل / به / كه / ها/  روز/  چه :»2«ي  گزينه

  تكواژ 20 ← تن / ين/  روي/ ـِ / اسفنديار  /يِ /  ي/  بخت/ 
/  يافت/  ن / بلند/  / كشيد /  بر/ كه  / را / سخن/ ـِ / كاخ  / يِ/  بنا :»3«ي  گزينه

  تكواژ 20 ← گزند/ آفتاب / و /  دبا/ ز / هيچ  / 
ـِ /  چشم / به / ه/  خورد /  سال/ ـِ / دهقان / چو / موي / و / روي / به  :»4«ي  گزينه

  تكواژ 22 ← /  بود / بر/  پيام/ ـِ / هيئت / ر د/ همه  / من /
  )15 ي ، صفحه3فارسي زبان (   

----------------------------------------------  
 )شيرين چنگيزي(   -10

وجود  به/ جزئي با متمم  سه ←پردازد  مي/ چهارجزئي با مفعول و مسند  ←اند  دانسته
  جزئي با مفعول سه ←ند ده ادامه مي/ جزئي با مفعول  سه ←آورد  مي

  )66تا  62 ي ها ، صفحه3فارسي زبان (   
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(   -11
براساس » آور خواه، تعجب گرد، وطن بين، بيابان طالع«هاي  واژه، »3«ي  در گزينه

  . اند ساخته شده» صفت ←بن مضارع + اسم «
» شناس خويشتن«ي  ، واژه»اسم ←اسم + اسم «از » بند دست«ي  هواژ :ها گزينهدر ساير 

، »صفت ←بن مضارع + صفت «از » نوآموز«ي  ، واژه»صفت ←بن مضارع + ضمير «از 
ي ها  ، واژه»اسم ←بن مضارع + قيد / صفت «از » دورنما، روكش، باالپوش«هاي  واژه

اشناس، خداپسند، خد« ،»اسم ←بن مضارع + اسم «از » رسان و نامه مال گوش«
  . ندا هساخته شد» صفت ←بن مضارع + اسم «از » خواه وطن

  )124 ي ، صفحه3فارسي  زبان(  
----------------------------------------------  

 )92 -سراسري زبان(   -12
/ » نداره«مفعول فعل : صاحب/ » داشت«مفعولِ فعلِ : ريخت/ » مرد«صفت : قلچماق

  قيد: كم دست/ » ستشپو«ي  بدلِ واژه: خود
  )96و  94، 63 ي ها ، صفحه3فارسي  زبان(    

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(   -13
باغ « -3/ معطوف : بادامبه و  -2/  »اصفهان«بدل براي  »شده ي افسون شاهزاده«) 1

 - 5/ معطوف : زآلودرممنجمد و  -4/  »بهار جاويدان«بدل براي : »منجمد و رمزآلود
  معطوف: ها نقشها و  رنگ
  تكرار -3بدل  - 2معطوف  -1: اند از هاي تبعي عبارت نقش
  )96 ي ، صفحه3زبان فارسي (   . قيد است» آرام آرام« :توجه

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(   -14

رويشان در عالم درويشي باشيِ د ، بر خوش»2«ي  گزينهصورت سؤال و بيت بيت 
  . تأكيد دارند) فقر اختياري(

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ترجيح دادن گدايي درگاه معشوق بر پادشاهي جهان : »1«ي  گزينه
  .بيانگر درويش نوازي است :»3«ي  گزينه
   دستي عاشق و آمادگي براي نثار كردن دل در راه معشوق تهي :»4«ي  گزينه

  )92 ي صفحهابه مش، 2ادبيات فارسي (   

3فارسي  و زبان 2 فارسي ادبيات 
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 )مريم شميراني(   -15
است يا مرگ اختياري، پيام اصلي عبارت صورت سؤال » .بميريد، پيش از آن كه بميريد«

ي خود پيش از مرگ،  ، نيز شاعر معتقد است كه مردن و محاسبه»2«ي  و در گزينه
  .هاي ديگر، مقصود از مرگ، مردن جسم است در گزينه. بخشد هستي واقعي به انسان مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .باشي، خواهي مرد  حتي اگر پادشاه هم: »1«ي  گزينه
  .اگر بلندترين مراتب را داشته باشي، خواهي مرد: »3«ي  گزينه
  .بدان كه دولت تو پايدار نيست و خواهي مرد :»4«ي  گزينه

  )167 ي ، صفحه2ادبيات فارسي (    
----------------------------------------------  

 )حسن روزپيكر(   -16
تقابل عقل و  ربا بيت صورت سؤال قرابت معنايي دارند و ب» الف، ج، د«هاي  بيت

  )174 ي ، صفحه2ادبيات فارسي (   .كنند عشق داللت مي
----------------------------------------------  

 )92 -سراسري تجربي(   -17
هاي شكست  ره دارد كه ريشهبه اين مفهوم اشا» از ماست كه بر ماست«المثل  ضرب

 استي اعمال خودش  آدمي در انديشه و كردار خود اوست و فرجام بد هر فرد، نتيجه
گويد  مي» 1«ي  نيز مشهود است، اما گزينه» 4و  3، 2«هاي  كه همين مفهوم در گزينه

چنان  برند، هم تر از هنرشان بهره مي هاي كامل از عيب و كاستي خود، بيش كه انسان
  .برد هاي زيبايش بهره مي تر از بال ه طاووس از پاي خودش، بيشك
  )41 ي ، صفحه2ادبيات فارسي (    

----------------------------------------------  
 )دوست مكرم سيدحسن نوراني(   -18

در جهان هستي  ،كه شناخته شود هر دو مورد اشاره به اين دارند كه خداوند براي اين
  )170 ي ، صفحه2ادبيات فارسي (   . تجلي كرده است

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(   -19

  .»بامداد«يعني » بام«، »4«ي  در بيت صورت سؤال و بيت گزينه
  هاي ديگر تشريح گزينه

/ پشت بام : »بام«: »2«  ي گزينه/  .است منظور آسمان» بام گردان«: »1«ي  گزينه
  پشت بام: »بام«: »3« ي  گزينه

  )46ي  دانشگاهي، صفحه زبان و ادبيات فارسي پيش(  
----------------------------------------------  

 )92 -سراسري زبان(   -20
آفرين شد كه اين  مفهوم بيت صورت سؤال اين است كه حسن تو، در جهان عشق

، حسن تدبير و »1« ي نيز آمده است، اما گزينه» 4و  3، 2«هاي  معني در گزينه
  .كند داري ممدوح را ستايش مي جهان

  )8ي  دانشگاهي، صفحه زبان و ادبيات فارسي پيش(
----------------------------------------------  

  
  
  

 

 )درويشعلي ابراهيمي(   -21
قد «/ مقامي بزرگ : »مةمكانة عظي«/  آوازه، مشهوربلند: »شهيراً«/ بود : »كان«

أن «/  اش ، تيزهوشياش زيركي: »هذكاء«) / جا در اين(داشته بود بازاو را : »منعه
: »تجذب …كانت «/  اننظريات ديگر: »آراء غيره«/ د باشد كه مقلّ: »يكون مقلّداً
  ، بسياريها خيلي: »الكثيرين«/  )ماضي استمراري( كرد جذب مي

 )حسين رضايي(   -22
ي وصفيه و  جمله(شناخت  كه مي» … يعرِف«/ استادي : »اُستاذ«/ داشتيم : »ناكان ل«

: »يعلِّم«/ هاي هنري كارها  ويژگي: »يةميزات األعمال الفنّ«/ ) ماضي استمراري
  آموزانش شاگردانش، دانش: »تالميذه«) / ماضي استمراري(آموخت  مي

----------------------------------------------  
 )مهدي ترابي(   -23

بوده كه » اُذُنان«در اصل (ها، دو گوش  گوش: »اُذنا«) / لفعل مجهو(پر شد : »ملئت«
/ با پنبه : »بالقُطْن«/ دزد : »اللِّص«/   .)به دليل مضاف شدن نون آن حذف شده است

  نزديك: »قريب«/ صداي زنگ : »صوت الجرسِ«/ نشنيد : »لم يسمع«
  ي مهم درسي نكته

  .شود ترجمه مي» ضي نقلي منفيما«يا » ماضي ساده منفي«صورت  به» مضارع+ لم «
----------------------------------------------  

 )احمد طريقي(   -24
دانيم، در  ها مي از آن چه كه و آن«: گونه است نه، ايني صحيح عبارت در اين گزي ترجمه

  » .زندگي ما، اندك است
  ي مهم درسي نكته

رود  كار مي ول عام يا مشترك بهصورت اسم موص در ابتداي كالم، به» ما«ي  گاهي كلمه
  .شود ترجمه مي» چه كه آن«به شكل كه در اين صورت 

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(   -25

لذا با مفهوم عبارت  ،تشويق به دوستي و پرهيز از دشمني است ،اين بيتمضمون 
، خود پذيري انسان از دوست يعني تأثير ،.)آدمي به دين دوستش است(صورت سؤال 
  .مناسبتي ندارد
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .آوريم شمار مي ههر كس با گروهي دوستي كند او را يكي از آنان ب :»1«ي  گزينه
  .هستندديگر  يك يي تمام نما دو دوست مانند آينه :»2«ي  گزينه
هر دوستي پس ي دوستش بپرس  دربارهو پرس ني شخص سؤال  درباره :»4«ي  گزينه

 .كند مياقتدا  )خودي (همتا  به

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(   -26

: »نگهبان«/ الينْفَد : »شود تمام نمي«/ ينْتَفع من : »برد بهره مي«/ ذا العلم : »صاحب علم«
  تاج إلي اليح: »احتياج ندارد…به ، نياز ندارد …به «/ أيضاً : »نيز«/ حارس ال

  ي مهم درسي نكته
  .باشد نداشتهترجمه فارسي  ند يك تكيه كالم باشد و معادلي درتوا مي» إنّ«

----------------------------------------------  
 )پور اسماعيل يونس(   -27

خبر » كثيرةٌ«بيايند، » ال«موصوف و صفت معرفه هستند و هر دو بايد با : »آيات علمي«
كار  صورت مؤنث به مؤنث است الزم است خبر نيز به» اآليات«مبتدا مشتق است و چون 

قد نحن «است و تعريب صحيح آن نقلي فعل ماضي  »ايم توانسته ما«در ضمن . رود
علي  رَّفأنْ نَتع«صورت  به» آشنا شويم …با «است و تعريب » قدرناقد  ، نحناستَطَعنا

  .صحيح است» …

 2عربي
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 )يكابوالفضل تاج(   -28
جهان مشغول رصد ستارگان بود كه با ي  همهسينا در  است كه ابن آمدهدر اين گزينه 

 .داد توجه به متن او فقط در اصفهان اين كار را انجام مي
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل تاجيك(   -29
زيرا او : بايد گفت» !ستپسرت نابغه ا«: گفتند در پاسخ به اين سؤال كه چرا حاضران مي

 .انگيخت را برميها  آنداد كه شگفتي  صورتي پاسخ مي به
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل تاجيك(   -30
يتَّجِه إلي نظمِ الشعرِ  تْعب من القراءةِ و الكتابةِحينَ كانَ ي«: گذاري صورت كامل اعراب

  ».ن الشعراءم و كانَهفَ
/ و محالً مرفوع » هو«و اسم آن ضمير مستتر فعل ماضي و مبني بر فتح : »كانَ«
»بتْعصورت مجهول (و محالً منصوب » كان«و خبر معلوم فعل مضارع ثالثي مجرد : »ي

اي كه دال بر معناي فاعل باشد در جمله  كلمه ازير ،آن در اين عبارت نادرست است
و به معطوف : »الكتابةِ«/ مجرور به حرف جر: »ةِالقراء«/  .))من القراءة(وجود دارد 

و محالً  »هو«و فاعل آن ضمير مستتر فعل مضارع مرفوع : »يتَّجِه«/ مجرور تبعيت 
: »الشعراء«/ ٌاليه و مجرور مضاف: »الشعرِ«/ مجرور به حرف جر : »نظمِ«/  مرفوع

  ).پذيرد كسره را مي »ال«داشتن دليل  غيرمنصرف است كه به(مجرور به حرف جر 
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل تاجيك(   -31
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .نادرست هستند »»إعجاب«فاعله « و» مجرد ثالثي«: »1«ي  گزينه
  . نادرست است »مبني«: »3«ي  گزينه
 .نادرست هستند »»إعجاب«فاعله « و» الزم«: »4«ي  گزينه

 ----------------------------------------------  
 )ابوالفضل تاجيك(   -32

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .نادرست هستند» منصرف«و » جامد«: »1«ي  گزينه
  .نادرست هستند» اليه مضاف«و » منقوص«: »2«ي  گزينه
  .نادرست هستند» محالً«و » منصرف«: »3«ي  گزينه

 )مهدي ترابي(   -33
در » الف«و » صديقتها«در » ها«/ ف به اضافه معرّ» ديقةص«/  )علم(معرفه » سعيدة«
  )نوع معرفه 4(ف به أل معرّ» المعلمة«/  )ضمير(معرفه » تحترمان«

  هاي ديگر تشريح گزينه
ف به معرّ» الصف« و »الكتاب« ،»الطالبات«/ ف به اضافه معرّ» إحدي«: »1«ي  گزينه

  )نوع 2(أل 
/ ف به أل معرّ» العظيم« و »النفس«/ اضافه  ف بهمعرّ» جهد«و  »حفظ«: »3«ي  گزينه

  )نوع 3( )ضمير(معرفه » كـ«
 3(ف به أل معرّ» العمل«/  افهضابه  معرّف »سبيل«/ ) ضمير(معرفه » نا«: »4«ي  گزينه
 )نوع

----------------------------------------------  
 )پور اعيل يونسمسا(   -34

كار  ورت مبني بر فتح و محالً منصوب بهص ي نفي جنس است و به»ال«اسم » خيراً«
  .است» خيرَ«گيرد و صحيح آن  رود و تنوين نمي مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
» أصبح«خبر » ائمةً«و  »واو«فعل ناقصه و اسمش ضمير بارز » أصبحوا«: »1«ي  گزينه

  .و منصوب است
و منصوب و محالً » كانَ«براي خبر مقدم و جمله  شبه» في بيت«: »2«ي  گزينه

  .و مرفوع است» كانَ«اسم مؤخّر » احبمص«
و و منصوب به آن معطوف » النجوم«و » القمرَ«و » كأنّ«اسم » الشمس«: »3«ي  گزينه

»و مرفوع است» كأنّ«خبر » مصابيح. 

----------------------------------------------  
 )احمد طريقي(   -35

براي » چهار«اسم مذكر مجازي است، لذا، عدد  ، يك»امتحان«ي  كه كلمه با توجه به اين
ها، درست  عددهاي ساير گزينه. ، درست است»امتحانات ةأربع«آيد و  آن، مؤنث مي

  .ندا كار رفته به
  ي مهم درسي نكته

بايد برعكس مفرد معدود ) مذكر يا مؤنث(، از جهت جنس 10تا  3عددهاي اصلي از 
  .خودشان باشند

----------------------------------------------  
 )درويشعلي ابراهيمي(   -36

   .كار نرفته است ، صفت بهگزينهدر اين 
 نقش» اتالنهما يتق«و » ينيصدقون«، »يطلب«ي  ها جملهترتيب  ها به در ساير گزينه

  .صفت دارند
----------------------------------------------  

 )88 -سراسري تجربي(   -37
شكل درست . به شكل نادرست تبديل به مجهول شده است» اُجعلُ« در اين گزينه، فعل

به اين صورت باشد  مي» ةعزّ«ي  مجهول اين فعل با توجه به اين كه نايب فاعل آن كلمه
 ».تُجعلُ عزّتي في الصدق«: است

  : مطلب ي درك ترجمه
اهزار سال پيش در يكي از روستاهاي بخار بيش از »سينا ابن«به معروف ايراني دانشمند «

ا آموخت و در زندگي خود از لحاظ ش علوم ديني و ادبي را كودكيدر متولد شد و 
و او كسي  بودرياضيات و فيزيك  و داروسازيبه  آشناكه او  پزشكي شهرت يافته جز اين

و در طول. شدمشغول بررسي ستارگان به است كه رصدخانه اصفهان را تأسيس كرد و 
. شد »پادشاه پزشكان«به  لقبمدرستي  بهكتاب تأليف كرد و در اروپا  130زندگيش 

بزرگ شركت  يمردان ها رفت كه در آن مي اي علمي هاي جلسه سينا همراه با پدرش به ابن
كرد و به سؤاالت شركت مي ها ي بود و او در آنعميق و جد ،جا كه مباحث آن ،كردند مي

انگيخت كه به پدرش ن را تا حدي برمياصورتي كه شگفتي حاضر داد به فلسفي پاسخ مي
سينا اجازه داد از نوح بن منصور به ابنپادشاه پس  .است) نابغه(ه پسرت اُعجوب: گفتند مي

 گفتنشد به  كه از خواندن و نوشتن خسته مي ه كند و هنگاميدبزرگش استفا ي كتابخانه
 ».بودنيز او از شاعران  ، پسآورد شعر روي مي
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 )89 -سراسري رياضي(   -38

 »تحصد«فعل شرط و » تعمل«ي شرط است و »ما«ي جازمه همان »ما«منظور از 
  . اند مجزوم شده» ما«باشد كه هر دو با  جواب شرط مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
كه از كنارش گذشتم، مرا  دوستم هنگامي(حرف نفي است » ما«ي  كلمه: »2«ي  گزينه

  .).نشناخت
شد  نوع بويي كه در خيابان پخش مي(اسم استفهام است » ما«ي  كلمه: »3«ي  گزينه

  ).چيست؟
راستي  به ،فخر نيست مگر براي اهل علم(حرف نفي است » ما«ي  كلمه: »4«ي  گزينه
  .).ها بر هدايت هستند كه آن

----------------------------------------------  
 )احمد طريقي(   -39

ٌبه و منصوب به  مفعول: »رسائلَ«مبتدا و مرفوع به اعراب اصلي، » علماء«در اين گزينه، 
اليه و مجرور به اعراب اصلي است، بنابراين در اين  ٌ فمضا: »المجاالت«اعراب اصلي، 

  .كار نرفته است ، هيچ موردي از اعراب فرعي به گزينه
  هاي ديگر تشريح گزينه

هاي غيرمنصرف و مجرور به حرف جر به  اسم: »أزهد«و » هارونَ«: »2«ي  گزينه
  .هستند) مجرور به فتحه(اعراب فرعي 

ٌاليه و مجرور به اعراب فرعي  جمع مذكر سالم، مضاف: »المفكِّرينَ«: »3«ي  گزينه
مجرور به (اسم غيرمنصرف و مجرور به حرف جر : »مدارِس«است و ) »ي«مجرور به (

  .يعني مجرور به اعراب فرعي است ،)فتحه
اسم غيرمنصرف و مجرور به حرف جر به اعراب فرعي : »يوسف«: »4«ي  گزينه

به اعراب به حرف جر جمع مذكر سالم، مجرور : »ائلينَالس«است و ) مجرور به فتحه(
  .است) »ي«مجرور به (فرعي 

----------------------------------------------  
 )مهدي ترابي(   -40

 ،نصبباشد، لذا در حالت  ؤنث سالم نميجمع مكسر است و جمع م» أصوات«ي  كلمه
  .باشد صحيح مي» أصواتَكم«صورت  اعراب اصلي دارد و به

  ».نبريد معلّمتانصداهايتان را باالتر از صداي «: ي عبارت ترجمه
  هاي ديگر تشريح گزينه

اعراب فرعي به  ،جمع مؤنث سالم است و در حالت نصبي» صدقات«: »2«ي  گزينه
  .كسره دارد

دليل مضاف  غيرمنصرف است، اما به» أفعل«بر وزن » أحسن«ي  كلمه: »3«ي  گزينه
  .پذيردبكسره را اصلي اعراب تواند  ميبودن 
تواند  ميدليل مضاف بودن  غيرمنصرف است و به» مساجد«ي  كلمه: »4«ي  گزينه

 .پذيردبكسره را اعراب اصلي 

 

 
 )كبير مرتضي محسني(   -41

ي  آيات شريفه ،»را برقرار كرد متناسبهاي مخصوص و  اندازه«با توجه به عبارات 
شود و  نتيجه مي »سوي و الّذي قدر فهديالّذي خلق ف«و  »خلقناه بقدر انّا كلّ شيء«

و  »كل شيء صنع اهللا الّذي اتقن«ي  ي شريفه ، آيه»محكم و استوار«با توجه به عبارت 
خلق السماوات و «ي  ي شريفه آيه ،»بهترين شكل طراحي كردبه «با توجه به عبارت 

  .شود نتيجه مي »احسن صوركمفاألرض بالحقّ و صوركم 

 )17و  14، 6، 5ي   ها، صفحه2و  1هاي درس ،2دين و زندگي( 
----------------------------------------------  

 )، با تغيير92 -سراسري رياضي(   -42
و من آياته ان تقوم السماء و األرض « :ي روم سوره 25ي  ي شريفه آيهبا توجه به 

هاي اوست كه آسمان  و از نشانه :بامره ثم اذا دعاكم دعوةً من األرض اذا انتم تخرجون
از زمين فرا خواند ) در قيامت(كه شما را  و زمين به فرمان او برپاست، سپس هنگامي

ها و زمين به فرمان خدا و خارج  برپايي آسمان ،».شويد خارج مي) همه(ناگهان، 
  ) انديشه و تحقيق. (هاي حكمت الهي است ها از قبرها از نشانه شدن ناگهاني انسان

 )28ي   ، صفحه2، درس 2دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )آبادي مسلم بهمن(   -43
نگرد يا  يعني هر كس در خود مي ،بيت مذكور به فطرت خداآشناي انسان اشاره دارد

  .كند يابد و محبتش را در دل حس مي نشيند خدا را مي به تماشاي جهان مي
 )37ي   ، صفحه3، درس 2دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )آبادي مسلم بهمن(   -44

به )) ع(حضرت يوسف (به عدم ابراز رؤياي خود ) ع(ي حضرت يعقوب توصيه
و خبردادن از  »…و  كباانّي رأيت احد عشر كو«ي  ي شريفه برادرانش از آيه

خواب عزيز مصر  ،سال قحطي در مصر دارد 7هاي طبيعي پيش رو، اشاره به  سختي
و «ي  در زندان تعبير شد كه مفهوم حاصل از آيه) ع(بود و توسط حضرت يوسف 

  )هاذكر نمونه. (است »…سبع سنبالت و 
 )46ي   ، صفحه4، درس 2دين و زندگي(

----------------------------------------------  
 )محمدحسن فضلعلي(   -45

مرگ در ديدگاه منكران معاد، انهدام و نيستي و در ديدگاه پيامبران الهي، انتقال به 
چنين با توجه به پيامدهاي ديدگاه منكران معاد، گروهي كه هم. جهاني ديگر است

د تا سازنكوشند راه غفلت از مرگ را پيش بگيرند، خود را به هر كاري سرگرم ميمي
  .ار دارند، فراموش كنندظي تلخي را كه در انتآينده

  )54و  53ي   ها ، صفحه5، درس 2دين و زندگي( 
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(   -46
نظام دنيا در   محدوديت«و » تلف شدن استعدادها در پي تعدي متجاوزان«عبارات 

ام نجعل الّذين ءامنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في « ياتو آ» مجازات واقعي ظالم
 ، بيانگر ضرورت معاد در پرتو عدل الهي و عبارت»ارجام نجعل المتّقين كالف«و  »األرض

 »و ما خلقنا السماء و األرض و ما بينهما باطالً«ي و آيه» ها بودن به دنبال افول ناشدني«
  .الهي استمعاد در پرتو حكمت  تبيانگر ضرور

 )65 تا 61هاي    ، صفحه6، درس 2دين و زندگي( 

2دين و زندگي 
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 )محمدحسن فضلعلي(   -47

خر اعمال است، يعني اعمالي كه انسان در أمربوط به آثار ما ت) ص(اين سخن پيامبر 
دهد و آثاري دارد كه برخي از اين آثار بعد از حيات او هم زمان حيات خود انجام مي

چنان گشوده است ي عملش همرد از دنيا رفته، پروندهكه فماند، يعني با اينباقي مي
انّا نحن نحيي الموتي و نكتب ما قدموا و «ي آيه. گرددو آثار عمل در آن ثبت مي

 )73و  71ي   ها ، صفحه7، درس 2زندگي دين و(  . مويد اين امر است »ءاثارهم
----------------------------------------------  

 )آبادي مسلم بهمن -پور امين اسديان(   -48
 جاءوها شهد عليهم سمعهم و ابصارهمما حتي اذا «ي  دست آمده از آيات شريفه مفهوم به

پندار  ربمبتني كاران در دوزخ  ناظر بر اين معناست كه اختفاي معاصي گناه »…
نادرست » 3«ي  چنين گزينه كردار آنان است، هم ازنادرست آنان بر ناآگاهي خداوند 

شود نه ظاهر و  انسان عرضه مي يرا در آخرت تنها باطن و حقيقت اعمال براست، ز
  )انديشه در آيات. (جسم اعمال كه از بين رفته است

 )81ي   ، صفحه8، درس 2دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )92 -سراسري انساني(   -49
وتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا فاما من ا«ي حاقه  سوره 25و  19طبق آيات 

ترتيب اصحاب  به »ليتني لم اوت كتابيه و اما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا«و » كتابيه
اصحاب شمال ابراز و  »…هاؤم «يمين ابراز خرسندي خود را با بيان عبارت 

  .دهند نشان مي »…ليتني  يا«ناخرسندي خود را با بيان عبارت 
، ي سنجش اعمال، عين حق و حقيقت است ل الهي، معيار و وسيلهدر دادگاه عد

بر  مشتملت، يعني به ميزاني كه ي سنجش اعمال، حق اس عيار و وسيلهچنين م هم
  .حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگين است
 )81و  78ي  ها  ، صفحه8، درس 2دين و زندگي( 

----------------------------------------------  
 )پور مين اسديانا(   -50
قالوا الم «جهنم اخروي،  »حتّي اذا جاءوها فُتحت اَبوابها« اتترتيب محل وقوع آي به

اولئك «بهشت برزخي و  »…الّذين تتوفاهم المالئكة «برزخ،  »…تكن ارض اهللا 
  .جهنم برزخي است »… جهنممأواهم 

  )85و  70، 69هاي   ، صفحه9و  7هاي ، درس2دين و زندگي(
 ----------------------------------------------  

 )محمدحسن فضلعلي(   -51
آيا رسوالني از خودتان «: دوزخيان اين است كه بهدر عالم رستاخيز، پاسخ فرشتگان 

خواندند و شما را از ديدار اين روزتان برايتان نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شما مي
  )قالوا بلي. (كافران تصديق اين امر استو پاسخ » دادند؟ترساندند و بيم ميمي

 )85ي   ، صفحه9، درس 2دين و زندگي( 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(   -52
 159ي  ي شريفه كننده است، چون در آيه توكل سبب تحرك و پويايي توكل

توكل آمده است و عمران ابتدا مشورت و سپس عزم مطرح شده و بعد از آن  آل
 38ي  كه در آيه »هل هنّ ممسكات رحمته ةرادني برحمأو أ«ي  عبارت شريفه

ي زمر آمده است، اشاره دارد كه همه چيز از او است و اگر او بخواهد رحمتي  سوره
  .توان توكّل و تكيه كرد تواند مانع شود لذا به غير او نمي كس نمي را برساند هيچ

 )109و  104، 103 ي      ها ، صفحه10، درس 2دين و زندگي (

 )آبادي مسلم بهمن(   -53
حضرت  ،»… ةوة حسنقد كانت لكم اس«ي  ي شريفه بر اساس فرمايش خداوند در آيه

ي دائمي  گفت كه بين ما و شما دشمني و كينه به قوم مشرك خود مي) ع(ابراهيم 
  .است ايمان به خداي يگانه ،ي آن وجود دارد و تنها عامل از بين برنده

 )114ي   ، صفحه11، درس 2دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(   -54
پاسخ  »قال معاذ اهللا إنّه ربي احسن مثواي إنّه اليفلح الظّالمون«ي  عبارت شريفه

  )انديشه و تحقيق. (به زليخا همسر عزيز مصر است) ع(حضرت يوسف 
 )132ي   ، صفحه12، درس 2يدين و زندگ(

----------------------------------------------  
 )اندي عسكر اميركالئي(   -55

ي مردان مؤمن است كه  وظيفه  در ابتدا و مقدم بر هر چيز،  مطابق آيات قرآن كريم،
چشم خود را كنترل كنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداري كرده و دامان خود را از 

 »…قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم «: گاه دارندگناه ن
پوشاندند ولي با حدود آن آشنا نبودند  زنان مسلمان از همان ابتدا موي سر خود را مي

هايشان را به خود  دستور رسيد روسري و پوشش) ص(كه از جانب خدا به پيامبر  تا اين
يا ايها النّبي قل «: آنان نيز پوشيده شودگريبان  نزديك كنند تا اطراف صورت و

 »…الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جالبيبهنّ ذلك ادني ان يعرفن 
  )137تا  135هاي      ، صفحه13، درس 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(   -56

ي نتيجه ،امر به معروف و نهي از منكر به روش درست انجام نگيرد ياگر وظيفه
جدي تلقي كردن احكام ضروري اشاره به شرايط امر به معروف و نهي . معكوس دارد

اشاره به  ،هاي مختلف تربيتي مندي از استدالل و منطق و شيوه از منكر و بهره
  . دامر به معروف و نهي از منكر دار مراحلي دوم از مرحله

 )152و  151هاي    ، صفحه14، درس 2دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )كيومرث نصيري(   -57
خداوند پس از ، »…اسرائيل  و لقد اخذ اهللا ميثاق بني« :ي مائده سوره 12ي  بنابر آيه
ن بست كه اگر اسرائيل با آنان اتمام حجت كرد و پيما پيشوا براي قوم بني 12ارسال 

الحسنه بدهد،  و قرض  زكات بپردازد، به رسوالن ايمان بياورد كسي نماز را برپا دارد، 
  )انديشه و تحقيق. (شود شود و زندگي در بهشت جاويد نصيب او مي گناهان او زدوده مي

  )173ي  ، صفحه15، درس 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي -آبادي مسلم بهمن(   -58
كه روزه گرفته پيش از ظهر مسافرت كند و بخواهد به بيش از چهار فرسخ  اگر كسي

كه روزه  اگر كسي. ي خود را باطل كند وقتي به حد ترخص برسد بايد روزه ،برود
اگر مسافر بعدازظهر به . ي خود را تمام كند است بعدازظهر مسافرت كند بايد روزه

اش آن است كه نبايد آن روز  خواهد ده روز بماند برسد وظيفه ن يا جايي كه ميوط
  )انديشه و تحقيق( .را روزه بگيرد

 )187ي   ، صفحه16، درس 2دين و زندگي(
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 )پور امين اسديان(   -59

) توحيد در خالقيت(ي جهان عنوان تنها خالق و آفريننده پس از شناخت خداوند به
يابيم كه تنها وجود  درمي) توحيد در ربوبيت(يبان جهان گاه و پشت تنها تكيه …و 

  )توحيد در عبادت. (ي پرستش و اطاعت خداستشايسته
توحيد در ربوبيت و حق تصرف خداوند مبين  بودنِ هادي به غايت جهانچنين هم

تصور بر استقالل توانايي شفابخشي پيامبر اكرم واليت است و مربوط به توحيد در 
  .در ربوبيت استعين شرك ) ص(

 )23و  18، 17هاي    صفحه، 3و  2هاي درسدانشگاهي،  دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(   -60
ي راهنمايي خود با انسان سخن  ي انعام خداوند از شيوه سوره 104ي  در آيه

كند، اين انسان است كه  اعالم ميخداوند رهنمودهاي خود را به انسان : گويد مي
بايد انتخاب كند و چون انسان اختيار دارد، اگر انتخاب كرد و ضرر ديد، اين ضرر 

ي  از خودش به او رسيده و اگر به انتخاب خوبي دست زد اين خوبي هم از ناحيه
هم بيانگر آن است كه از انسان » ما انا عليكم بحفيظ«باشد و عبارت  خودش مي
است كه » گريجبري«ي ي مقابل عقيدهاين موضوع نقطه .شود يار نميسلب اخت

كند و آنان ثروت فرصت را براي زورگويان و تجاوزگران به حقوق مردم فراهم مي
شوند كه تقدير الهي كنند و مدعي ميبه چنگ آورده را موهبت الهي معرفي مي

  .اي فقير باشنداي ثروتمند و عدهاين را رقم زده كه عده
  )46و  42هاي    صفحه، 5درس دانشگاهي،  دين و زندگي پيش(

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

  
 

  )اهللا سعادت حبيب(   -61
اگر قول بدهيد به شخص ديگري نگوييد، به شما خواهم گفت چـه  «: ي جمله ترجمه

  ».پرداختم) پول(آن براي ر امقد
  مهم درسي اتنك

د كـه در صـورت منفـي    ور كـار مـي   مصدر بهصورت  هفعل ب ”promise“بعد از فعل 
پرسشـي و   ”-wh“بعد از كلمـات   ،در ضمن. بريم كار مي به ”not“بودن، قبل از آن 

“how (much, many, …)”   خبـري صـورت   در وسط جمله، ساختار جملـه بـه 
يـك فعـل دو    ”pay for“به اين نكته نيـز توجـه كنيـد كـه     . سؤاليخواهد بود، نه 

هـر دو بايـد بعـد از آن قـرار      ”it“اي جدانشدني است كه اسم و ضمير مفعولي  مهكل
  .گيرند

----------------------------------------------  
  )ميرحسين زاهدي(   -62

  »اين جلسه براي چيست؟«: ي جمله ترجمه
از  مـان  خاطر نجات شـركت  به انما قصد داريم تصميم بگيريم كه چگونه از متخصص«

  ».تشكر كنيم بسيارهاي  زيانضرر و 
  مهم درسي تانك

بنـابراين   ،كنيم كه نيت قبلي وجود دارد ال و جواب استنباط ميؤبا توجه به مفهوم س
 .كنيم استفاده مي ”be going to“از 

از حـرف   رود و بعد كار مي هب ”for“ي  با حرف اضافه  ”thank“فعل ،در قسمت دوم
  .رود مي كار هدار  ب”ing-“اضافه نيز فعل 

  )زاده عليرضا يوسف(   -63
مكان را براي مردم سوريه امتأسفانه، كمك مردم سراسر جهان اين «: ي جمله ترجمه

  ».فراهم نكرده كه جنگ را خاتمه دهند
  مهم درسي ي تهنك

  .دقت كنيد» صفت) + ”for“+ مفعول + ( ”to“مصدر با «به ساختار 
----------------------------------------------  

  )، با تغيير91 -سراسري انساني(   -64
  ».اجراي كارش در حد انتظارات كارفرمايش نبود«: ي جمله ترجمه
  گيري اندازه) 2  توليد) 1
  انتظار، توقع) 4  رقابت) 3
 ----------------------------------------------  

  )، با تغيير89 -سراسري زبان(   -65
  »فرد است؟ق تر از حقو آيا نيازهاي جامعه مهم«: ي جمله ترجمه
  مشاركت) 2  دوستي) 1
  عضويت) 4  فرد، شخص) 3

----------------------------------------------  
  )جواد مؤمني(   -66

هـايش در جهـت كـاهش سـطح بيكـاري، رئـيس        با اشاره به تالش«: ي جمله ترجمه
  ».ي اخالقي است كار به سركار يك وظيفه جمهور گفت بازگرداندن افراد بي

  جذابيت -ادامه دادن) 2   مشاهده، نظارت -تشويق كردن )1
  وظيفه، اجبار -اشاره كردن) 4  آمادگي -وجو كردن جست )3

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

  
  
  
  
  

  

  
  )جواد مؤمني(   -67

  نياز داشتن) 2   ، بررسي كردنمعاينه كردن )1
 دنآموزش دا) 4  دنبحث كر )3

 ----------------------------------------------  
  )جواد مؤمني(   -68

  سرعت سريعاً، به) 2   مختصراً )1
 دقت به) 4  اساساً )3

----------------------------------------------  
  )جواد مؤمني(   -69

  خودداري كردن) 2   آماده كردن )1
 قدغن كردن) 4  اجازه دادن )3

 Cloze Test:ي متن  ترجمه 3 انگليسيزبان
تواند براي دانشجويان دانشگاه دشوار  ميرا بردارند ي هاي كه چه كالس ي اين تصميم درباره

هـايي كـه فهرسـت دروس اصـلي را      هستند، مانند كالسضروري ها  برخي از كالس. باشد
تنهـا   دانشـجويان بعضـي  . شـوند  دهند، اما باقي توسـط دانشـجو انتخـاب مـي     تشكيل مي

هـا   بـه آن كـه  ، خواهند موضوعاتي را مطالعه كنند كـه اساسـاً كـاربردي خواهنـد بـود      مي
اي كـه درجـات بـاالتر از     ها را براي مدرسه دهد يا آن هاي خاصي براي شغلشان مي مهارت

از طرفـي ديگـر،   . كنـد  آماده مـي ، ]اي داراي تحصيالت تكميلي  مدرسه[دهد  ليسانس مي
ي وسـيعي از   بسياري از دانشجويان دوست دارند از اين فرصت بهره ببرند تا با گرفتن بازه

تا اقتصاد، در موضوعات جديـد در  ) گرفته(تا علوم، و از انگليسي ) گرفته(ها، از هنر  كالس
  .دانشگاه كنكاش كنند
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  )جواد مؤمني(   -70

  فوري) 2   واقعي )1

 ، تحصيل كردهديده آموزش) 4  وسيع عريض، )3

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )رضا كياساالر(   -71

تقسيم حافظه به سه مرتبه بر اين اساس اسـت كـه اطالعـات چـه     «: ي جمله ترجمه

  ».دنشو مدت نگه داشته مي

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

  )اساالررضا كي(   -72

ي اطالعـات   ي بلند مدت باالترين ظرفيـت را بـراي ذخيـره    حافظه«: ي جمله ترجمه

  ».دارد

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

  )رضا كياساالر(   -73

  »زير طبق متن صحيح است؟) موارد(يك از  كدام«: ي جمله ترجمه

  ».روند مي بيني حسي خيلي سريع از  اطالعات در حافظه«

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

  )رضا كياساالر(   -74

  ».بندي رايج از حافظه است اي يك دسته هحلبندي سه مر دسته«: ي جمله ترجمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )شهاب اناري(   -75
ترين بازي در اروپا و آمريكاي جنـوبي   ي محبوب عمدتاً دربارهمتن، «: ي جمله ترجمه
  ».است
هم صحبت شده است، اما خيلي جزئي اسـت و بـه كـل مـتن      »3«ي  نهي گزي درباره
  .گردد برنمي

----------------------------------------------  
  )شهاب اناري(   -76

   »كدام گفته طبق متن صحيح نيست؟«: ي جمله ترجمه
  ».دانند اين بازي دقيقاً چه زماني شروع شد همه مي«

----------------------------------------------  
  )شهاب اناري(   -77

ي دوم قـرن   شكل امـروزي فوتبـال در مـدارس انگليسـي در نيمـه     «: ي جمله ترجمه
  ».نوزدهم شكل گرفت

----------------------------------------------  
  )شهاب اناري(   -78

اي از  ي مجموعـه  ي فوتبال تأسيس شد تا درباره طبق متن، اتحاديه«: ي جمله ترجمه
  ».تصميم بگيرد استانداردن قواني

----------------------------------------------  
 )محمدحسين آشنا(      -79

وقتي حضار به برافروختگي من به دليل دادن جواب غلط خنديدند، «: ي جمله ترجمه
  ».تقريباً از خجالت مردم

  برافروختگي -خجالت) 2  اعتماد به نفس -نگراني) 1
  خلق و خو ، حالت -آسيب) 4  تمركز -نگراني) 3

----------------------------------------------  
 )شهراد محجوبي(      -80

هـاي   گرچـه قطعـه   ،هكتـار بودنـد   40تا  10ي  مزارع عمدتاً در بازه«: ي جمله ترجمه
 » .تر نيز وجود داشت بزرگ

 طور مستقيم مستقيماً، به) 2  طور محكم و استوار به) 1
  طور ويژه مخصوصاً، به) 4  رت عمدتاً، بيش )3

  :اول مطلب ي متن دركترجمه
اي و  بنـدي پايـه   يـك دسـته  . هـا وجـود دارد   بندي كردن حافظه هاي مختلفي براي دسته راه

ا بـه  كـه آن ر  عموماً مورد پذيرش حافظـه براسـاس مـدت زمـان يادسـپاري حافظـه اسـت       
  .كند مدت تقسيم ميمدت و بلند ي حسي، كوتاه حافظه

كه آن شبيه چيست با تنهـا يـك لحظـه     خاطر آوردن اين توانايي نگاه كردن به يك چيز و به
ي حسي تقريبـاً   ظرفيت حافظه. ي حسي است مشاهده يا به حافظه سپردن، مثالي از حافظه

  . يابد لي ثانيه، كاهش ميمورد است اما آن خيلي سريع، در عرض چند صد مي 12
. شـود  ي كوتاه مدت انتقـال داده مـي   ي حسي، سپس، به حافظه برخي از اطالعات در حافظه

دت زمـان  دهد كه چيزي را از چند ثانيـه تـا مـ    ي كوتاه مدت به فرد اين امكان را مي حافظه
هـا   يشآزمـا . چنين خيلي محدود است ظرفيت آن هم .خاطر آورد يك دقيقه بدون تمرين به

برآوردهـاي جديـد   . مورد است 7 ± 2مدت  ي كوتاه ي حافظه كه ذخيره ندداد سابقاً نشان مي
  .مورد 5يا  4تر هستند، معموالً در حدود  مدت كم ي كوتاه از ظرفيت حافظه

مدت معموالً يك ظرفيت و زمـان شـديداً محـدودي     ي حسي و كوتاه سازي در حافظه ذخيره
. انـد  ي مشخصـي از زمـان در دسـترس    ه اطالعـات بـراي دوره  دارند كه به اين معناسـت كـ  

مـدت زمـان    تري از اطالعات را به تواند مقادير به مراتب بيش ي بلندمدت مي برعكس، حافظه
 .ي تمام عمر، ذخيره كند بالقوه نامحدودي، گاهي به اندازه

  :دوم مطلب ي متن دركترجمه
 يكايدر اروپا و آمر يباز نيتر محبوب شود، آن ساكر هم گفته ميبه  فوتبال كه معموالً

به كشورها  تر بيش. شود بازي مي نيزجهان  ي هيدر بق يا طور گسترده است و به يجنوب
 ،)FIFA( فوتبال يالملل نيب نويفدراس، كند را اداره ميورزش اين ، كه المللي سازمان بين

  .اند متعلق
در به آن  هيشب يزيچقطعاً  .ستين صشخم واقعاً ،شروع شد يبازاين  وقتكه چه  اين

 بودقدر خشن  آن يباز ي هياول فرم نيا وليشد،  بازي مي يو قرون وسط يانرومزمان 
مدارس  ي دوم قرن نوزدهم در كه در نيمه تا اين. ممنوع شد توسط هفت پادشاهكه 

بسيار  نيقوانموقع هم آن  در يحت. انگلستان شروع كرد به گرفتن فرم امروزي خود
 يتر شيب انداشتن بازيكنباز در دسترس بود،  زمينجا هر . شتداوجود متنوعي 

 1863در عاقبت . نيز مجاز بود »لگد زدن«و  »دست زدن«چنين  هممجاز بود و 
 ميتصم استاندارداز قوانين  اي مجموعه ي هباردرتأسيس شد تا ) FA(فوتبال  سازمان

 اي »ضربه زدن«در موردش اختالف نظر داشتند، حق  تر افراد بيشكه  اي نكته .دريگب
باعث شد  ،دشممنوع ) حق( نيا يوقتتوپ بود و گرفتن  يبرا شديد »لگد زدن«

در نهايت آمدند،  شمار مي سان به هايي از بازي يك و راگبي كه تا آن زمان گونهفوتبال 
 .دوراهشان از هم جدا ش


