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  امضاء در مندجات جدول جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.* داوطلبان، عدم درج مشخصات و 

 

 

 

 

 

 باشد؟چندواژهزیردرستنمیمعنای-۱ 

انابت/)(گهواره:کلک/)(هدیهتحیر:)/)ثنا:ستایش( :کید)(/ستم)جور:(/خالصه:باری)(/سرنوشت:خذالن)(/توبه:

(رگم)موت:(/باطن:سیرت)(/پستی

(1 4 (2 3 (3 2 (4 1 

باشد؟نمیمعنایچندواژهزیرنادرست-۲

کلید:مفتاحب:ناراحتی/طر:بوف/محض:ناب/بوم/بلندشدن:برآمدن/بوم:خوشوسی/پاییز/ربیع:اندام:خوشجسیم

ستم:جور/عشق:سودا/فنا:هالک/

(1 4 (2 5 (3 6 (4 8 

  یابید؟میغلطامالییدرکدامگزینه-۳

 دایپ شود یشکرستان م یوگرنه بحر طوط  سخن صائب  نیریش شود یغربت م یها یز تلخ 1)

 دیاندر نظر پاک تو خوار آ کیل    باشد  یو زر در همه انظار گرام میس 2)

 مرا دهد یاز خار راه، زاد سفر م   عنان  نیام که دل آتش فارغ ز توشه 3)

 است   یعالم و هرچه در اوست در روش جوهر             فزاست طوفانش ناخداست  رش بحرانبح 4)

شود؟امالییدیدهمیغلطدرکدامگزینه،-۴

اصحاب غرض و ظن  ریو به تذو یسو نهاد کی اطیو احت یبر دست گرفت یحادثه گزاف کار نیمن در ا یاز شقاوت ذات و شوربخت 1)

 .یحکم آورد یبه امضا یرو شیمجرد خو

حال تو را  نیکه اگر به ا یحال برو نیبه ا ستیرود. محمود گفت: صواب ن شیخواست تا با خانه خو یافراط شراب بر او اثر کرد. دستور 2)

 و حد برند. ردیبگ ندیمحتسب بب

 ... . خواران ینوشانوش ز جمله م یصدا ،یصبوح ی/ خوشا صفا خواهم یرا دگر نم یکس چیبگذار / نه ه شتنیمرا بگذار، به خو 3)

 .یو به توبه و انابت، خود را از تبعت آخرت مسلّم گردان یکه به گناه اقرار کن تر قیگفت: به صالح حال و مآل تو آن ال یقاض 4)

است؟غلطدرابیاتزیر،امالیکدامکلمات -۵

مرَدِبندنشایدکهنهدبرالف(هرکهعلمشدبهسخاوکرم

حماستهمیشهدرنظرخاطرمرفّب(بهصورتازنظرمااگرچهمحجوباست

فرفتهمشو،سیرتخوبگیرج(ولیکنبدینصورتدلپذیر

متاعیکزوماندظالمببردد(کهمسکیندراقلیمقربتبمرد

بینواییبهازمذلتخاستنانمافزودوآبرویمکاست(ه

  مرفّح    –خاست  –قربت  2)  مرفّح   –منصور  –علم  1)

 علم   –محجوب  –مذلت  4)     مذلت –قربت  –محجوب  3)

 اینجانب...................  با شماره داوطلبی ................... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره 

 شماره داوطلبی مندرج در باالی کارت ورود به جلسه، باالی پاسخ نامه و دفترچهصندلی خود را با 

 سواالت، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سواالت و پائین پاسخ نامه ام را تایید می نمایم.    

                                                                                                                                

       امضاء :                                                                                                                                                 

 زبان و ادبیات فارسی
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 ..........بهجزهاازنظرمحتوامتعلقبهحوزهادبیمشترکی)تعلیمی،غنایی،پایداریو...(هستند،ابیاتهمهگزینه -۶

 آشنایان را در ایام پریشانی بپرس    آید به کار زلف در آشفتگی  شانه می 1)

 شک جان جانی  یقین دانم که بی             هر آن وصفی که گویم بیش از آنی  2)

 نباشد در پس دیوار گوش  تا    پشت دیوار، آن چه گویی هوش دار 3)

 کوفت تاهست شد  در نیستی             کو پست شد  یافتبلندی از آن  4)

مرتبکنیم،کدامگزینهصحیح«آمیزی،تلمیح،جناسوکنایهتشبیه،حس»هایاگربخواهیمابیاتزیررابراساسآرایه -۷

است؟

چوننفخصوربازپسینباشدالف(کاندرحیاتخاکخراباو

شاخیاستکهبااونرودحیلتمحتالموسیمعجزۀنیزه(توجون=ب(شاهاملکارمح)

سرخبرآمدازحیااللهزشرمیارمنج(گلزخجالتآبشدپیشرخنگارمن

شتیدراینرنجوحنینگورنهخوند(جانسنگیندارمودلآهنین

نیروزمراقرارونیدرشبخواب(ازدردفراقتایبهلبشکرنابه

 ، ج هب، د، الف،  4)          ب، ج، الف  ، هد، 3)        د  ، ه ج، الف، ب، 2)         ، ج ه ب، د، الف، 1)

بهترتیبدرکدامابیاتآمدهاست؟«تناقضتضاد،ایهامتناسب،تضمین،تشخیص،»هایآرایه -۸

دردکزویرسدممایهدرمانمناستالف(کشتهعشقویاززندهجاویدبهاست

اندازه(گذشتبی=)مَربیوحدلشکرغمبرسرمبیب(دوشچهدانیمرابیتوچهبرسرگذشت

ازحسدهمچومهنو،فتداندرکموکاستج(آفتابفلکاررویبهرویتوکند

امروزروزبادهوخرگاهوآتشاستد(شایداگربهصورتتضمیناداکند:

آنپریشانیکهدرمویشماست«ابنیمین»بردجمعیتازمی(ه

  ه - ب - د -ج  -الف  4)      ج  -  ه -د  -ب  -الف  3)       الف -د  -  ه -ب  -ج  2)         الف -ج  -د  -ب  -  ه 1)

کداماست؟«تشبیهایهام،حسنتعلیل،تلمیحو»هایترتیبقرارگرفتنابیاتبهلحاظداشتنآرایه -۹

سرخاستلبتاینکمنکرنتوانبودنالف(خوندلمشتاقانخوردهاستلبلعلت

ویبناگوشچوسیمتیدبیضایکلیمب(اینسیمسرزلفتدمجانبخشمسیح

مگرروزیکهدورازتواجلگیردگریبانمج(نخواهمدامنمهرتزدستدلرهاکردن

کهرسیدهاستبهکامازلبشیرینخسرونکوهبهتلخیفرهادکَد(گومکنشوروم

 الف -ب  -ج  - د 4)           ب  -الف  - د -ج  3)       ب  - د -الف  -ج  2)         ج  - د -الف  ۔ب  1)

وجوددارد.«تلمیحوتشبیه»هردوآرایه..........گزینهبهجزهادرهمهگزینه-۱۱

 گناهی؟  ما را چگونه زیبد دعوی بی             که برق عصیان بر آدم صفی زدجایی  1)

 م، هزار طوفان دیدم ا من نوح نی             نوحی به هزار سال یک طوفان دید  2)

 خرد خود را  که ماه مصر به تدبیر می             آزاد کند  ز قید نفس تو را عقل می 3)

 ب سرچشمه حیوان نکند سیرابم آک   ب سیراب توام آن چنان تشنه لعل ل 4)
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درمتنزیربهترتیبچندترکیبوصفیواضافیبهکاررفتهاست؟ -۱۱

اصالً.رسیدگیبهکارمنزلشدمیاشگرفتکهصرفخانهزندگیمرفهینداشتند.پیرمردشندرغازیازوزارتفرهنگمی»

ترشد.پیرمرددرچنینوضعیکردوبعدکهعالیهخانمبازنشستهشدکارخراببهعهدهعالیهخانمبودکهبرایبانککارمی

.«بودکرد،رفتوآمدشاعرانجوانگرفتاربود،بهخصوصایندهسالهاخیر؛وآنچهاینوضعرابازهمبدترمی

 شش –هفت  4)             پنج  –هشت  3)          هشت  –پنج  2)            شش –شش  1)

درکدامبیت،واژهمشخصشدهبهدرستیتعییننقششدهاست؟-۱۲

 )نهاد( « ای دوست، این پیراهن است افسار نیست»مست گفت:    به ره دید و گریبانش گرفت  مستیمحتسب  1)

 گفت: جرم راه رفتن نیست، ره همواره نیست )صفت(    روی  می افتان و خیزانگفت مستی، زان سبب  2)

 )قید(« نیست بیداررو صبح آی قاضی نیمه شب »گفت:    « باید تو را تا خانه قاضی برم می»گفت:  3)

 )نهاد( « ار نیست؟والی از کجا در خانه خمّ»گفت:   ، آن جا شویم سراینزدیک است والی را »گفت:  4)

هامتفاوتاست؟کدامبیتباسایرگزینهدر«واو»نوعحرف -۱۳

 مویی نفروشم به همه ملک جهانت    جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت 1)

 دیدار در حجاب و معانی برابر است   صورت ز چشم غایب و اخالق در نظر؟  2)

 فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت   گرم به گوشه چشمی شکسته وار بینی  3)

 خرم تن سعدی که برآمد به زبانت    دشنام کرم کردی و گفتی و شنیدم  4)

شود؟گروهاسمییافتمی«پیشینوابسته»هاکدامبیت در-۱۴

نرومجزبههمانرهکهتوامراهنماییالف(ملکاذکرتوگویمکهتوپاکیوخدایی

همهتوحیدتوگویمکهبهتوحیدسزاییب(همهدرگاهتوجویم،همهازفضلتوپویم

نتوانشبهتوگفتنکهتودروهمنیاییج(نتوانوصفتوگفتنکهتودرفهمنگنجی

توبکاهیهمهکمیتوفزاییهمهبیشید(همهغیبیتوبدانی،همهعیبیتوبیوشی

  د  –الف  4)         د  –ب  3) ج        –الف  2)       ب –الف  1)

تناسبمفهومیدارد؟«ای،آشناییغنیمتیبود؛آنهمبانیما.درچنانبیغوله»کدامگزینهباعبارت-۱۵

 که نیرزد آشنایی به مشقت جدایی   به کسم دگر نباشد سر و برگ آشنایی  1)

 که باشد آشنایی روشنایی               شنیدی آن مثل در آشنایی  2)

 یابیم ما  لذتی کز معنی بیگانه می    در غریبی، آشنا از آشنا هرگز نیافت  3)

 زد مرهم بیگانه ببند  وچآشنا زخم    خاک غربت شود اندوه وطن را درمان  4)

اشارهکردهاست.«عدالتیووضعنابساماندستگاهحکومتبی»ها،بهجزبیت..........بهشاعردرهمهبیت -۱۶

 گفت والی از کجا در خانه خمٌاز نیست؟  جا شویم  گفت: نزدیک است والی سرای آن 1)

 کالهی عار نیست گفت: در سر عقل باید بی             گفت: آگه نیستی کز سر درافتادت کاله  2)

 گفت: حرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست   روی  گفت: مستی زان سبب افتان و خیزان می 3)

 گفت: رو صبح آی! قاضی نیمه شب بیدار نیست   باید تو را تا خانه قاضی برم  گفت: می 4)
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دارد؟تفاوتکدامبیتبادیگرابیاتمفهوم-۱۷

 گنه از بخت من است جرم از تو نباشد  ای با همه کس به صلح و با ما به خالف  1)

 من به دولت اگر از سیلی اخوان برسم   عوض شکوه کنم شکر چو یوسف اظهار  2)

 به درد تازه درمان تازه گردان   به هر دردیت درمان هم ز درد است  3)

 کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم   از خالف آمد عادت بطلب کام که من  4)

کدامگروهازابیات،بابیتزیرمفهوممشترکیدارند؟-۱۸

بگفت:آنگهکهباشمخفتهدرخاکبگفتا:دلزمهرشکیکنیپاک؟»

توسرایکاینسرپرهوسشودخاکدرالف(شورشرابعشقتوآننفسمرودزسر

هبهوداعشکهروانخواهدشدقدمینِازبهرتوآمدسویاقلیموجود«حافظ»ب(

تومهریوتونوری،توعشقیوتوجانیج(منخاکمومنگردم،مناشکمومندردم

تریمازخاکبیشترنهکهازخاککمد(گفتیزخاکبیشترنداهلعشقمن

باشدمگروقتیکهزیرخاک،خشتمزیرسر(نهمنآنمکهبرگیرمسرازخاکدرتهرگزه

خاکرهگشتموبرمنگذرینیستتورابرسرکویتوفریادکهازراهوفا(و

باورمکنکهدستزدامنبدارمتز(تادامنکفننکشمزیرپایخاک

 ز –  ه –الف  4)            ز –د  –ج  3)            و –د  –ب  2)            ه –ج  –الف  1)

.........بهجزشود؛زیرازهمهابیاتدریافتمیمفهومبیت -۱۹

«هابیابانچونعشقحرمباشدسهلاستگردرطلیسترنجیمارابرسدشاید»

 به حرم ادگانیکه تشنگان به فرات و پ   چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک  1)

 در راه حقیقت نکند منع وصالهجر                ود شوق حرم بعد منازل سهل است گر ب 2)

 ندیمایسهل است اگر بپ هیهزار باد                ندیاسایدر حرم ب یآن که شب یبه بو 3)

 النتیاز خار مغ شندیندیعشاق ن               هجران تا عشق حرم باشد  هیباد یا 4)

است؟دورتر«هاگلستانکوتهنظریباشدرفتنبه/تاخارغمعشقتآویختهدردامن»مفهومکدامبیتازمفهومبیت-۲۱

 دنیتو گل چ یکه خار با تو مرا به که ب      دنیتو گرد یباغ حرام است ب انیم 1)

 دنیتو باده نوش یحرام صرف بود ب               تو دست در مجلس  یوگر به جام برم ب 2)

 زد غوغا نباشد عام را مهیکه سلطان خ ییجا            صبر و عقل از من برفت اندر غمش و  نیو د ایدن 3)

 ارندیگرفتم همه خلق اغ اریتا تو را                 ها خارند  همه گل دمیتو د یتا گل رو 4)
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:«عبادک!کلّفضلکیشملألنّمستأهلله،ماکنتغیرکلٌوَهَبْتَنیقد!همّلّال»-۲۱

 !شود یلطف تو همه بندگانت را شامل م رایز ،یا ! هر آنچه سزاوار آن نبودم به من عطا کردهایخدا 1)

 تو شامل همه بندگان است! یچون بخشندگ ،یا آن بودم به من داده ستهیپروردگارم! آنچه را شا 2)

  !شود دهی همه آنچه را شایسته آن نیستم، زیرا فضل تو شامل همه بندگانت می پروردگارا! به من می 3)

 است!خداوندا! به من عطا کن هر چیزی را، حتی اگر سزاوار آن نباشم، چون مهربانی تو به همه بندگان رسیده  4)

!«:نامعرفةحقیقیةأنفسنافقدعرفناربّناإنعرفناستحیل،ولکنّمُأمرٌمعرفةاهللإنّقولونیَ»-۲۲

  !شناسیم می حقیقتاًگویند شناخت اهلل کاری غیرممکن است، ولیکن ما اگر خود را بشناسیم پروردگار خود را  می 1)

  دارد؟معرفت به خدا را در پی  حقیقتاًای ناممکن است، ولی معرفت به خود،  لهأگفتند که شناخت خداوند مس می 2)

  !شود که معرفت اهلل امری محال است، ولی شناخت خود، ما را به طور حقیقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد کرد گفته می 3)

 پیشود که پی بردن به وجود خداوند امری نشدنی است، ولیکن زمانی که ما به وجود خود پی ببریم درحقیقت به وجود خدا  گفته می 4)

 ایم!  برده

:«فیسبیلاهلل!الشّهیدَالمقاتلَدَیعرفهذاالمجاهِأحدٌال»-۲۳

  !کسی نیست که نداند این مجاهد جنگنده، در راه خدا شهید شده است 1)

  !هیچ کسی نیست که این رزمنده جنگجوی شهید در راه خدا را بشناسد 2)

  !هیچکس نیست که این مجاهد جنگنده شهید در راه خداوند را شناخته باشد 3)

 شناخت!    هیچ کسی این رزمنده جنگجوی شهید در راه خداوند را نمی 4)

«:اًواجهه،ولوکانکبیرأمرمکروهأُکلّأنالأحزنعلىمنکمتکنتقدتعلّیلیتن»-۲۴

 شوم غمگین نگردم، اگرچه بزرگ باشد!  ناپسندی که با آن مواجه می امر هر کاش از تو آموخته بودم که بر 1)

 به من برسد حتی اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم!   ها ناپسندیشاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آنچه از  2)

  !گرفتم، ولو بزرگ باشد شود از تو یاد می کاش محزون نشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه می 3)

 شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید با وجود بزرگ بودن، از تو بیاموزم!  4)

:الخطأعین-۲۵

 کند،: کسی که قصد دارد در دریا شنا البحر،قصد أن یسبح فی من یَ 1)

 ننماید!را تهدید  آنانمراقب کودکان خود باشید تا در این جنگل خطری  :!فی هذه الغابة خطرٌهم دَهدِّى ال یُحتّ کنَّأطفالَ نَبْراقِ 2)

 شوم! ة !: سال آینده از دانشگاه در رشته زبان عربی دانش آموخته میربیّغة العَاللّ رعِعة فی فَن الجامِمِ أتَخَرَّجُ القادِمةِ السّنةِ یف 3)

  !نین انسانی بسیار سخت استچفتن و نجات یا !:وإنقاذ إنسان کهذا اإلنسان أصعب کثیراً 4)

:حیحصّعینال-۲۶

 محل خود گذاشت و ستم کرد!   ریرا در غ یکیغَیر موضِعه ظُلمٌ: ن یوضعُ اإلحسان ف 1)

  !ها در اعمال خود مراتب عالی را به دست خواهند آورد این :هؤالء على الدرجات العالیة فی أعمالهنّ لُحْصُتَسَ 2)

 !دیآ یکس جز با کوشش و تالش به دست نم چیه یکه برا رایال یحصل أحد إلّا بالجهد والمحاولة!: خود را حفظ کرد، زحفظُ النّفس  3)

 !بخشد خداوند به خاطر شجاعتش در میدان نبرد او را شرافت می :فی ساحة المعرکة شجاعتکفک اهلل من أجل یشرّ 4)

 

 (21-82) العربیة إلى أو من المفهوم أو الترجمة عن للجواب األنسب نیع

 عربی، زبان قرآن
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«:باشی!کهتوباوجودمشکالتبسیاریدرکسبعلمکوشاکردمنمیگمان»-۲۷

 االکتساب العلم رغم المشکل الکثیر! یال أظنّ أنّک تکون مجتهداً ف 1)

 اکتساب العلم! یما کنّا نظنّ أنّک تکون ساعیاً رغم المشکل الکثیر ف 2)

 العلم!ما کنتُ أظنّ أنّک رغم المشاکل الکبیرة، تکون ساعیاً فی اکتساب  3)

 اکتساب العلم الکثیر! یال أظنّ أنّک رغم المشاکل العدیدة أن تکون نشیطاً ف 4)

لِلْأَسْئِلَةِالتّالیَةِ.عَلَیحَدٍّسَواءٍکَمعِبارَۀًأَخطاءُتَرجَمَتِها-۲۸

:درآنباغ،بویگیاهانبسیاراست.کَثیرَۀٌ!األزهارِةٌحَرائِقِدائِالحَتِلْکَالف(فی

ایخاصدرنوشتنشعرهایشاندارند.هاشیوهنویسنده!همههِعارِشْأَکِتابَةِفیخاصٌّأُسلوبٌبٍکاتِلِکُلِّب(

اهمیتدهند.هادرس!:همهدانشجویانبایدبهبِالدّروسِوامّتَهْیَبِأنْالّالطُّلِّىکُلَج(عَ

هایمانبهدلیلگرمیهوابهسرعتخشکشدند.:درتابستان،لباسالْجَوِّ!ۀِرارَحَبِبَسَبِةٍرعَسُبِتُجَفَّفُناسُالبِمَفِیْیالصَّد(فِ

 عبَرْأَ 4)                      الث ثَ 3)                    اثْنَتانِ 2)                     فرصِ 1)

 

 

  

 

 

 

:النّصبمایناسبأجبعناألسئلةثمَّةالیبدقَّالتّالنّصّرأاق

فیالنفوسویغیرالحاالت.ریؤثّحرسِّمثلالفالرّفقٌّۀوالغضب،أطلبماتریدفیمعاشرتکبابتسامتکفذلکخیرمنالشدّ

المصاعبوفازبمایطلب!اإلنسانالرفیقفیمعاشرتهمعأبناءبلدهأشدّتذلیل(نمن)قدرعلىخذهوسیلةلهتمکّفمناتّ

ولکنهذاالخلقفیاألمور!نافیجمیعالحاالتیستطیعأنیستولیعلىالعقولونحنالنقصدبهذاالکالمأنیکونالمرءلیّ

قدیبتسملیصیدالضعیف!القویّألنّ،أکثرحزملوةبحاجةإلىتأمّالسیاسیّ

..........«فقفیالرّ(خاذموقف)منهجأمرناباتّ»-۲۹

 !ةالمسائل السیاسیّ 2)                    مواجهة األقویاء  1)

 االرتباطات االجتماعیة! 4)       عفاء! مواجهة الضّ 3)

!الخطأعین-۳۱

 الرفق ال یُفیدنا إلّا فی المسائل السیاسیّة! أسلوب 2) رفق القوی لیس دائماً عالمة لحُسنه و کرامته!                1)

 الرفق یصبح بعض األحیان سمّاً مهلکاً یقتل اإلنسان! 4) بعض األحیان الرّفق خدعة العدوّ یتّخذها لیخدعنا!   3)

فق؟یجبأننستفیدمنأسلوبالرّمتی-۳۱

 ضعیفاً! دینص لمّا أردنا أن 2) إذا أصبحنا متأثرین بهذا الخلق!              1)

 و خفنا منه!    اًیّإذا واجهنا قو 4) المخاطب!      یحین علمنا أنّه مؤثر ف 3)

ص:نّإلىمفهومالاألقربنعیِّ-۳۲

 الرّفق! فعلهیقد تفعل الشدّة ما با  2) بالمالطفة تخرج الحیةُ )األفعی( من مکانها!                    1)

 الزم اللطف و اترک الشدّة فإنّها خسارة! 4) المؤمن رحیم بالمؤمنین شدید بالکافرین!                        3)

 

 (23-91الّنص) یناسب بما األسئلة عن أجب َثمَّ بدقَّة الّتالي الْنَص اقرا
 

 عربی، زبان قرآن
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«:یؤثر»-۳۳

 و الجملة فعلیة« مثل»مبنیّ للمعلوم / فعل و فاعله  –الزم  1)

 فعلیة جملة فاعله مع و فعل/  متعدّ –فعل مضارع  2)

 «النفوس»مبنی للمجهول / فعل و نائب فاعله  –الزم  –ثالثی  دیمز 3)

 المستتر« هو»/ فعل و فاعله ضمیر  لیثالئی من باب تفع دیمز –للغائب  4)

«:أکثر»-۳۴

 مشتق و اسم الفاعل / صفة –مفرد مذکر  2) جامد / مضاف إلیه –نکرة  1)

 معرفة / مضاف إلیه –مشتق و اسم تفضیل  4) و اسم تفضیل / نعت مشتق –مفرد مذکر  –اسم  3)

 

  

 

 

 

ةالکلماتوالتوضیحات:نالصحیحعننوعیّعیّ-۳۵

 فیه زائد« التاء»حرف  –للغائبین )للجمع المذکر الغائب(  ماضٍفعل  :ی معکم من المنتظرینروا إنّظِانتَفَ هللِما الغیب إنّ لْفقُ 1)

 مجرّد( یحروفه أصلیة کلّها )ثالث –للغائب )للمفرد المذکر الغائب(  –فعل مضارع «: یَئسَ العلماء من معرفة سرّ تلک الظاهرة العجیبة!» 2)

 من باب تفعّل –للغائبة  –فعل مضارع «: عصفت ریاح شدیدة و تَخرّب بیت جنب البحر!» 3)

 له حرفان زائدان -للمذکر الغائب  –فعل ماضٍ من باب افتعال «: أبی اِستلَم من مدیر مدرستی دعوةً للحضور فی المدرسة!» 4)

«انتَبِهوا–عوامَاستَ-مناقَإنتَ»نالصحیحعننوعاألفعال:عیّ-۳۶

 امر –ماضی  – ماضی 4) اضیم – اضیم –أمر  3)  یماض –أمر  –ماضی  2) ر     أم – أمر – یماض 1)

منالحروفاألصلیةللفعل:لیست«النون»نحرفعیّ.۳۷

 بید الطّفل غفلة! یّاِنکسر اإلناء الزجاج 1)

 ساحة دارنا! یانتشرت ف بةیّرائحة األزهار الط 2)

 !یاِنتخبتُ خمس مقاالت من بین عشرة کتب المطالعت 3)

 !ینعمة، فلماذا ال تشکرن یقال اهلل تعالى أنعمتُک بأکثر من مائت 4)

«:ال»فیتعییننوعالخطأنیّع-۳۸

 : ناهیة!اتکمیإجتهِدوا کثیراً حتى ال تَفشلوا فی الحصول على غا 1)

 کُنتُ نادمة على فعلی فقال أخی ال بأس: نافیة للجنس! 2)

 إلهی عاملنا بِفضلک، ال تُعامِلنا بِعدلک: ناهیة! 3)

 أنّک ال تفعل شیئأ: نافیة!لمّا فَهمنا سَکَتنا  4)

منالحروفاألصلیةللفعل:«ن»نحرفعیّ-۳۹

 ینطلق طائر الطنّان بسرعة و یتوقّف بسرعة أیضا! 2) سورُ الجهل نبتعد نحن عن الحماقة! نکسریَإذا  1)

 ال توجد األنابیب! یالمناطق الّتینتقل النّفطُ بالناقالت فی  4) التنقطع األشجار فی الغابات إلّا و هو خسارة لبیئتنا! 3)

للفراغین:أالخطنیّع«.عهااهللفیالطبیعة!تییودَعمالّمنجمیعالنّ........،............لیت»-۴۱

 ینتفعون –المسلمین  4)           ینتفعن –المسلمات  3)             تنتفعن –هنّ  2) تنتفعین            –کِ  1)

 

 عربی، زبان قرآن

 (93-14) التالیة األسئلة عن للجواب المناسب عین
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ایداردواینموضوعبهکدامپیامداعتقادبهوچهثمره﴾صَالِحاً...عَمِلَوَاآلخِرِالیَومِوَبِاهللِآمَنَمَنْ﴿عملبهآیهشریفه-۴۱

 کند؟معاداشارهمی

     گذرا بودن زندگی دنیوی  –دل نبستن به زندگی دنیا  1)

 گذرا بودن زندگی دنیوی  –دچار نشدن به حزن و اندوه  2)

 باز شدن پنجره امید و روشنایی به روی انسان  –دل نبستن به زندگی دنیا  3)

 باز شدن پنجره امید و روشنایی به روی انسان  –دچار نشدن به حزن و اندوه  4)

میلبه»و«افزایشسرگردانیویأس»،«روزهدنیازندگیچندباتوجهبهپیامدهایانکارمعاد،مفاهیمبیارزششدن -۴۲

 ،بهترتیبموصوفبهچیست؟«جاودانگی

 معلول –علت  –معلول  2)                      معلول  –معلول  –علت  1)

 علت   –معلول  –معلول  4)                       علت  –معلول  –علت  3)

و....هایبعدبهترتیبازویژگیفرسودهشدنوعکسآن-۴۳ .......... لن،حیاتناپذیری..........استوبازتاب..... ..........

 باشد.همیشگیمی

 دومین –تغییر  –روحانی  –جسمانی  2)                نخستین –تغییر  –جسمانی  –روحانی  1)

 دومین –تالشی  –روحانی  –جسمانی  4)              نخستین  –تالشی  –جسمانی  –روحانی  3)

سورهعنکبوت،زندگیدرایندنیابه﴾یوانحَالىَهِلَاألخِرۀَارَالدّإنَّولَعِبٌهووالَنیاإلّالدُّالحَیاۀُهِهذِماوَ﴿باتوجهبهآیه-۴۴

 ترینمؤمنانچهکسانیهستند؟چهچیزتشبیهشدهوطبقروایات،باهوش

      اند.  متفکران در نظام آفرینش –بازی و سرگرمی  1)

 اند. آنان که فراوان به یاد مرگ –بازی و سرگرمی  2)

 اند. آنان که فراوان به یاد مرگ –تر را در پی دارد  غروبی که طلوعی درخشان 3)

   اند.  متفکران در نظام آفرینش –تر را در پی دارد  غروبی که طلوعی درخشان 4)

چهتعدادازعباراتمطرحشده،صحیحاست؟ -۴۵

.ترشدندفاعازحقومظلوموفداکاریدرراهخدااست.الف(ناگوارندانستنمرگتوسطخداپرستانحقیقیعلتآسان

سازب(یکیازباورهایمعتقدینبهمعادایناستکهدنیاتنهابخشکوچکیاززندگیانساناستوزندگیواقعیوابدیپ

شود.ایندنیاآغازمی

.شودتامعتقدینمعاددارایشورونشاطوانگیزهفعالیتباشند،اعتقادبهحکمتالهیاستج(عاملیکهسببمی

هانخواهدداشت.(پیشگرفتنراهفراموشیوغفلتازمرگ،عاقبتیجزفرورفتندرگردابآلودگید

 چهار 4) سه 3) دو  2) یک 1)

چراممکننیستکهدفترزندگیانسانبامرگبستهشودوهمهکماالتکسبشدهراازدستبدهدوازکدامآیه -۴۶

 شود؟شریفه،اینمطلباستنباطمی

 ﴾حَدیثاً اهللِ نَمِ قُن أصدَمَ وَ فیهِ با رَیبَ یامةِوم القِإلى یَ لَیَجمَعَنَّکُم وَا هُال إله الّ اهللُ﴿ -زیرا دنیا بر عدل بنا شده است  1)

 ﴾حَدیثاً اهللِ نَمِ قُن أصدَمَ وَ فیهِ با رَیبَ یامةِوم القِإلى یَ لَیَجمَعَنَّکُم وَا هُال إله الّ اهللُ﴿ -چون خداوند حکیم است  2)

 ﴾األرضِ فِی کَالمُفسِدینَ الصّالِحاتِوا لُمِعَ وَنوا آمَ الّذینَ لُجعَنَ اَم﴿ -زیرا دنیا بر عدل بنا شده است  3)

 ﴾األرضِ فِی کَالمُفسِدینَ الصّالِحاتِوا لُمِعَ وَنوا آمَ الّذینَ لُجعَنَ اَم﴿ -چون خداوند حکیم است  4)

 

 

 معارف اسالمی فرهنگ و
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 :بهجزهمهآیاتزیربهیکموضوعاشارهدارند -۴۷

 «کنیم.  میرا نیز همان گونه که بوده، مجددأ خلق  ها آنآوریم، بلکه سر انگشتان  را به حالت اول در می ها آنهای  نه تنها استخوان» 1)

های پوسیده را دوباره زنده  برای ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان» 2)

 «کند؟

 «داد؟ میقرار خواه کسانی نیاند با مفسدان در زم انجام داده ستهیشا یآورده و کارها مانیها را که ا ما آن ایآ» 3)

پس از  لهیو آن زمین مرده را بدان وس میمرده بران ینیسرزم ی. سپس آن ابر را به سوزاندیرا برانگ ریتا ا فرستد یخداست که بادها را م» 4)

 .«  میدیبخش یمرگش زندگ

هایزیربهترتیب،بهکدامعنواندرحوزهدالیلمعاداشارهدارد؟عبارت-۴۸

ترنشاندادنقدرتخدابهصورتمحسوس-

کنند.دعوتقرآنکریمازکسانیکهباناباوریبهمعادنگاهمی-

.زندهشدنقیامتنیزچنیناست-

 رستاخیز طبیعت  -زنده شدن مردگان – رستاخیز طبیعت 1)

 زنده شدن مردگان –ضرورت معاد  –آفرینش نخستین انسان  2)

 افرینش نخستین انسان –ضرورت معاد  –رستاخیز طبیعت  3)

 آفرینش نخستین انسان –رستاخیز طبیعت  –آفرینش نخستین انسان  4)

پرتو..........است.هاازمرگ،زاییده..........استواینگرایشبیانگر..........معاددرنگرانیانسان -۴۹

 عدل الهی –امکان  –قبول واقعیت مرگ  2) عدل الهی               –ضرورت  –میل به جاودانگی  1) 

 حکمت الهی –امکان  –قبول واقعیت مرگ  4) حکمت الهی –ضرورت  –میل به جاودانگی  3)

مناسبتدارد؟﴾کمالیناالترجعونوانّعبثاًماخلقناکمأفحسبتمانّ﴿موردازعباراتزیرباآیه:چند -۵۱

خداوند،امکاناتپاسخگوییبهتمایالتونیازهارادرعالمخارجقراردادهاست.-

هایمان،خاکشویم،دلیلآفریدنایناستعدادهاچهبودهاست؟اگربناستباهمهاستعدادهاوسرمایه-

وعدهدادهاستکههرکسرابهآنچهاستحقاقدارد،برساند.خداوند-

هاستواینخواستنهیچحدیندارد.ایآفریدهکهخواستارهمهکماالتوزیباییخداوندانسانرابهگونه-

(1 2 (2 3 (3 1 (4 4 

رابیاننمودهاست؟﴾الصَّمَداهللُ﴿شریفهکداممورد،مفهومعبارت -۵۱

             ﴾شَیءٍ کُلِّ رَبُّ وَهُ وَ اًبّرَ أَبْغی اهللِ یرَأغَ لْقُ﴿ 1) 

 ﴾تَشاءُ مَنْ لکَؤتی المُتُ الْمُلکِ کَالِمَ مَّهُاللَّ قُلِ﴿ 2)

       ﴾مُستَقیمُ صِراطُا هذَ فَاعبُدوهُم کُبُّرَ وَی بّرَ اهللَ إنَّ﴿ 3)

 ﴾شَأنِی فِ وَهُ یَومٍ کُلُّ األرضِ وَ السَّماواتِی فِ نْمَ هُسألُیَ﴿ 4)

  بهکدامیکازمراتبتوحیدیاشارهداردوعلتآنچیست؟﴾واالرضالسَّماواتِنورُاهللُ﴿آیهشریفه -۵۲

 تواند مستقل از خدا کاری انجام دهد. ون تدبیر مخلوقات به دست خداست و کسی نمیچ – خالقیت 1)

 شوند. گیرند و به سبب او بیدا می زیرا تمام موجودات وجود خود را از خدا می –ربوبیت 2)

 شوند. گیرند و به سبب او پیدا می ود خود را از خدا میجزیرا تمام موجودات و –خالقیت  3)

 تواند مستقل از خدا کاری انجام دهد. ون تدبیر مخلوقات به دست خداست و کسی نمیچ –ربوبیت  4)

 فرهنگ و معارف اسالمی
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بهترتیبازدقتدر«همتاییخداونددرهمهمراتبتوحیدبی»و«گیرندتمامموجودات،وجودخودراازخداوندمی»-۵۳

 گردد؟کدامآیاتقرآنکریممفهوممی

 ﴾دٌأحَ کُفُواً هُن لَکُم یَلَ وَ﴿ - ﴾وَلیِّ نْمِ هِونِدُ نْم مِهُا لَمَ﴿ 1)

 ﴾شَیءٍ لِّکُ قَالِخَ اهللُ لِقُ﴿ - ﴾وَلیِّ نْمِ هِونِدُ نْم مِهُا لَمَ﴿ 2)

 ﴾شَیءٍ لِّکُ قَالِخَ اهللُ لِقُ﴿ - ﴾األَرضِ وَ السَّماواتِ ورُنُ اهللُ﴿ 3)

 ﴾دٌأحَ کُفُواً هُن لَکُم یَلَ وَ﴿ - ﴾األَرضِ وَ السَّماواتِ ورُنُ اهللُ﴿ 4)

هایزیر،بیانگرشرکدرربوبیتاست؟چندموردازعبارت -۵۴

تدبیرباغبانیاستکهبهپرورشدرختاناقدامکردهاست.نتیجهرشددرختان(الف

باشند.عالوهبرخداوندودرکناراو،دیگرانینیزهستندکهخودشانحقتصرفدرجهانرادارامیب(

تواندمستقلازخداوند،امورراتدبیرکند.گمانکندکهکسیمی(ج

کشتوزرعکشاورزبراساساستعدادیکهخداونددرآنقرارداده،رشدکردهومحصولدادهاست(د

هایخودازاولیایالهیدرخواستکمکنماید.کسیبرایاجابتخواسته(ه

(1 3 (2 2 (3 4 (4 1 

ایموکداممرتبهپیامکدامآیهراترسیمکرده«هستیووجودخود،نیازمندخداهستندهمهمخلوقاتدر»اگربگوییم -۵۵

 ایم؟وحیدراتبییننموده ازمراتبت

         ربوبیت  - ﴾رَبَّاًبغی أَ اهللِ أغَیرَ قُل﴿ 1)

 خالقیت - ﴾رَبَّاًبغی أَ اهللِ أغَیرَل قُ﴿ 2)

 خالقیت - ﴾الحَمیدُ الغَنىُّ هُوَ اهللُ وَ اهللِإلى  الفُقَراءُ أنتُمُ النَّاسُها یُّا أَیَ﴿ 3)

 ربوبیت - ﴾الحَمیدُ الغَنىُّ هُوَ اهللُ وَ اهللِإلى  الفُقَراءُ أنتُمُ النَّاسُها یُّا أَ﴿ 4)

؟باشدنمیغلط«اهللالالهاال»هایزیردرموردعبارتچندموردازگزینه -۵۶

برایکنارگذاشتنشرکمطرحشدهاست.)ص(اینجملهشریف،مقارنباآغازرسالتپیامبر(الف

.ب(عاملایجابدفاعازحقوقتازهمسلماناست

شد.(فراترازیکشعاراستکهگفتنآنسببتغییرتمامزندگیفردتازهمسلمانمیج

اعتقاداتمسلماناناست.محتوایاینعبارتمشتملبریکنفیویکاثباتدر(د

 چهار 4) سه 3) دو 2) یک 1)

است؟درستهایبیانشده،چندموردازعبارت-۵۷

تکفیری هرگونهتوسلبهروحمطهرنبیمکرماسالم)ص(جهتالف( نشناختنرابطهعلیتمیاناسبابغیرمادی، با ها

پندارند.برآوردهشدنحاجاتراشرکمی

شود،بهترتیبعبارتنداز:آموزش،افزایشطولبرایدعا،صدقهوصلهرحمدرامورمعنویدرنظرگرفتهمیب(اثراتیکه

عمرودفعبال

ج(آموختنازمعلمودرمانشدنبهوسیلهپزشکبامفهومتوحیددرربوبیتمنافاتینداردچراکهفردیکهاینکارهارا

کندکهتوسطخودخداوندطراحیشدهاست.عملمیدهد،بهیکقانونالهیانجاممی

شود.هاموجبشرکدرمرتبهوالیتمید(اعتقادبهاستقاللپیامبراکرم)ص(واولیایالهیدربرآوردنحاجاتانسان

 چهار 4) سه 3) دو 2) یک 1)

 و معارف اسالمی فرهنگ
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کهازاستفهامانکاریدرجهتالقایکداممفهومبرجانمخاطب﴾ءٍشیلِّکُبُّرَوَاوهُبغىربًّیراهللاَقلأغَ﴿آیهشریفه -۵۸

 بهرهبردهودارایمفهوممشترکباکدامآیهاست؟

 ﴾نفعًاهم سِکون ألنفُملِاولیاء ال یَ دونهِن مِ اَفاتّخذتُمل ق﴿ -هدایت جهان توسط خداوند  1)

 ﴾اهم نفعًسِکون ألنفُملِم من دونه اولیاء ال یَخذتُفاتّاَقل ﴿ -توجه فطری موجودات به خدا  2)

 ﴾اا کفورًا و امّا شاکرًاِمّبیل سَّال هَدَیناهُا انّ﴿ -هدایت جهان توسط خداوند  3)

﴾اا کفورًا و امّا شاکرًاِمّبیل سَّال هَدَیناهُا انّ﴿ –توجه فطری موجودات به خدا  4)

۵۹- اسالمی، اندیشة مخلوقات»در «والیت ، و است شده تبیین انسان»چگونه ولّی هامعرفی چه« به خداوند، توسط

معناست؟

 در کنار والیت خود، حق تصرف در امور مردم را به ایشان داده است. –در کنار والیت خدا حق دارند در جهان تصرف کنند.  1)

 هایش قرار داده است.ایشان را واسطة والیت خود و رسانندة فرمان –توانند در جهان تصرف کنند. اجازة او می بهفقط  2)

 هایش قرار داده است.ایشان را واسطة والیت خود و رسانندة فرمان –در کنار والیت خدا حق دارند در جهان تصرف کنند.  3)

 در کنار والیت خود، حق تصرف در امور مردم را به ایشان داده است. –توانند در جهان تصرف کنند. اجازة او می بهفقط  4)

کردهاست؟نرابیان﴾شیءکلّربّوهواًقلاغیراهللابغىربّ﴿هایزیر،مفهومآیهکدامیکازعبارت-۶۱

کند،رشدایندرختاننتیجهتدبیراوست.کشدوبهپرورشدرختاناقداممیالف(باغبانیکهزحمتمی

ب(اگرکسیدرکنارربوبیتالهی،برایخودباسایرمخلوقاتقدرتتدبیرامورراقائلباشد.

ج(اگرکسیمعتقدبهتوحیددرخالقیتباشد،معتقدبهتوحیددرربوبیتنیزخواهدبود.

بادرخواستاولیاازخداوندواولیاید)ص(د(عقیدهبهتواناییپیامبراکرم یندربرآوردنحاجاتانسانوقتیکهآنرا

بدانیم.

 د -ب  4)              د  -الف  3)              ج  -ب  2) ج  –الف  1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ و معارف اسالمی
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-16 Ladies and gentlemen, could I …………… your attention, please? 

(4  pay (3  turn (2  give (1  have 
-16  It took them three hours to ………………. the blaze out. 

(4  turn (3  make                   (2  put   (1  take                   
-16   I agreed to help you …………. tonight, but that was all I agreed to. 

(4  out (3  in (2  with (1  at 
-16  Doctors …………… him alive on a life-support machine. 

(4  put (3  took (2  had           (1  kept 
-16  The tourists were ………………… for local thieves. 

(4  herding cats (3  living dogs      (2  sitting ducks     (1 . languid goats      
-11  only a truly……………………scientist would want to read such a detailed report. 

(4  defeated. (3  thrilled                  (2  dedicated      (1  annoyed 
-16  Shall I give you the ………………. in Celsius or in Fahrenheit? 

(4  degree (3  temperature         (2  weather     (1  thermometer 
16- We will ………….no effort to ensure the safety of the tunnels. 

(4  devote (3  create (2  spend   (1  spare 
16- in 6661, the company……………by Dr. Johansson. 

(4  was founded (3  has been founded    (2  had been founded        (1  founded              
61- “what are you doing?” he …………… 

(4  inferred (3  concluded (2  yelled   (1  considered 
-66 Diary is a book …………….you record your thoughts or feeling or what has happened 

(4  whether (3  either    (2  in which           (1  that 
-66  I……………………..this English book for 66 years. 

(4  am keeping (3  have kept               (2  kept   (1  keep 
-66 …………………a summer morning, a little boy was sitting on a football field. 

(4  to (3  at (2  in (1  on 
-66 it seemed to happen…………………….- I felt dizzy and I just collapsed. 

(4  all in one (3  all of a sudden          (2  all in all         (1  above all             
-66  now we’ve got hospital bills…………usual expenses. 

a b. c.  d.  

(4  along with (3  altogether (2  in spite of       (1 . besides   

 

 

 

 

 

 

 زبان انگلیسی

Part A. Grammar and Vocabulary 

 Directions: Questions 75 -16 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 

words or phrases marked (6), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes 

the sentence. Then mark your answer sheet 

.. 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/first-lady
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/first-lady
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gentleman
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/please
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/took
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/firefighter
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/hour
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/blaze_1
https://www.ldoceonline.com/dictionary/agree
https://www.ldoceonline.com/dictionary/tonight#tonight__2
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kept
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/machine
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/celsius
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fahrenheit
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One important biological factor that helps women live longer is the 

difference in hormones between men and women. Hormones are chemicals 

(61) …………………….by the body to control various body functions. 

Between the ages of 66 and SO, women produce hormones that are involved 

in fertility. These hormones also have a positive (66)  ……………….on the 

heart and the blood flow. In fact, women are less (66)  ……………to have high 

blood pressure or to die (66) ………………….heart attacks. The female hormones also 

protect the body in another way. They help the body to (61) ……………….itself 

against some kinds of infections. 

 

61 

(4  are being produced (3  produced (2  are produced      (1  which produced      
66 

(4  change (3  influence (2  endeavor (1  impact                
66 

(4  desireable (3  notable (2  likely                   (1  willing 
66 

(4  from (3  in                      (2  for (1  with    
61 

(4  defeat (3  provide    (2  defend   (1  prevent   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part B. Cloze Test 

 Directions: Questions 08-71  are related to the following passage. Read the passage and decide 

which choice (6), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

.. 
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