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

 

 

 

 

 

 

 درست است؟ معنای چند واژه1- 

-)بله دادن:درنگ کردن(-(سقف دهان  )کام :-شایسته( )برازندگی:-)فضل:کرم(-)نیلوفری :الجوردی( -گلبن :بیخ بوته گل((

-دانش( )فضل:-)خیره:غمگین(-فریاد( و )هنگامه:داد-معرکه:جای نبرد((-)نادره :بی نظیر(-زهی: آفرین (( -سریع( )تیزپا:

 )مستغنی :بی نیاز(-افالک: آسمان( (-)تیمار:غم(-)مولع:حریص(-)یله:وابسته(-)فروغ:روشنایی(

 های زیر نادرست معنا شده ست؟چند تا از واژه 2- 

)کرامت -)عصاره:افشاره(-)انبساط : خودمانی شدن(-)معترف :اقرار کردن(-)عزوجل:بزرگ وبلند مرتبه(-قبا: جامه جلوباز( (

-)بهایم :ستوران(-)شوخ : چرک(-)ضایع :تباه(-)رقعه :نامه(-)یله:رها(-)مفتاح:کلید(-)قفا:پشت گردن(-کردن: بخشیدن(

 )مولع:وابسته(-)غوک:عنکبوت(-)تسبیح : خدارا به پاکی یاد کردن(-)رمه :گله(-کش حمام()دالک: کیسه 

 در کدام گزینه غلط امالیی به چشم می خورد؟-3

 چو بنشست چنان است که از نسرین تلی            چو برخاست چنان است که از سرو نهالی (1

 به پیش اهل و غرابت چه ارمغان آری                      گرت بدایع سعدی نباشد اندر بار  (2

 تو که با جانب خصمت به ارادت نظر است            به که ضایع نگذاری طرف معظم دوست (3

 امکان شکیب از تو محال است و قناعت        از هرچه توگویی به قناعت بشکیبم              (4

طبع نیکو محضر پسندیده منتظر، ندیم و انیس بود و هر دو به مزید غربت، از دیگر  در عبارت)ملک را دو دوست زیرک -4

خواص خدم مرتبه تقدم یافته بودند ورجوع معظمات امور با ایشان بود و افسون شکر خواب فراغت بر ملک می دمیدند.کسی 

ه و منزلت ایشان حسد برد و خواست بر ارتفاع درجه جا اندیشه کرد که آن ها روزی به تعرض منصب من متصدی می شوند.

 ایشان را از چشم ملک بیاندازد. چند غلط امالیی و رسم الخطی هست؟

 منظوم( هستند؟ -منثور -آثار کدام گزینه ها به ترتیب )منظوم-5

 داستان های صاحب دالن                     –قابوس نامه  –الهی نامه  (2دیوار                                               –قابوس نامه  –(الهی نامه 1

 داستان های صاحب دالن –الهی نامه  –( مثنوی معنوی 4الهی نامه                                          –دیوار  –مثنوی معنوی  (3

 

 

 

(111 (211 (311 (414 

(14 (23 (32 (41 

 چهار4) سه3) دو2) یک 1)

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

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

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

                                                                                                                                

       امضاء :                                                                                                                                                 
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 است؟تضاد( در کدام ابیات  –مجاز  –تشخیص  –ترتیب آرایه های )جناس  -6

 الف(پیش از رفتار تو پا برنگرفت از خجلت                   سروسرکش که به ناز از قد وقامت برخاست

 به بوی  تا کجا بودی که جانم تازه می گردد    ب(ای نسیم کوی معشوق این چه باد خرم است        

 در خانه ها نشستم ج(پی دیدن خرامش سرکوچه ها ستادم                     بی جلوه جمالش 

 که من مطیع و حکم تو پیش بنده مطاع    د(چگونه از خط حکم تو سربگردانم                      

 همه آرایه های ذکر شده در گزینه .................. در بیت زیر وجود دارد. -7

 ((کارفرمایی چو شیرین در جهان تلخ نیست              ورنه چون فرهاد دستی در هنر داریم ما))

 تلمیح –مجاز  –حسن تعلیل  –(حس آمیزی 2                  مجاز                              –حس آمیزی  –(تشبیه 1

 تضاد –تناسب  –ابهام  –(تشبیه 4                ابهام تناسب             –تشبیه  –حس آمیزی  –(کنایه 3

 کدام مجموعه از ترکیب ها ) اضافه تشبیهی( است؟-8

 قصه عشق –دیوار امت  –امید اجابت  –جیب مراقبت  2) کاله شکوفه -مرغ سحر –شرط انصاف  –مزید نعمت  1) 

 آتش عشق –شکوفه اشک –شب جهل  –دریای معرفت  4) درگاه خداوند-سرورکاینات–کاله شکوفه  –پرده ناموس  3)

 در کدام گزینه تشبیه دیده نمی شود؟ -9

 ( اگر بود دل مومن جو موم نرم نهاد                     تو موم نیستی ای دل که سنگ خارایی1

 (تو روی دختر دلبند طبع من بگشای                   که خانگیش برآورده ام نه بازاری2

 (که پیش اهل دل، آب حیات در ظلمات                دعای زنده دالن است در شب تاری3

 (دعوی مکن که برترم از دیگران به علم                 چون گیر کردی از همه دونان فروتری4

 تن زیر به ترتیب چند صفت)بیانی(، )تفضیلی(و)عالی( وجود دارد؟در م -11

))معموال پیش مردم ظاهر بین بی خبر، دانشمند واقعی کسی است که از دیگران )چیز( بیشتری بداند و در خزینه خاطره از 

یت دانستنی ها و فراوانی معلومات سرمایه ای وافر داشته باشد؛ یعنی عامه فاضل ترین آدم کسی را می شناسد که از لحاظ کم

 محفوظات بر همگان مقدم شمرده شود.((

 کدام جمله طبق ساختار) نهاد + مفعول + متمم+ فعل ( نیست؟-11

 (همسایه ما تمام پس انداز زندگی اش را به یک خیریه بخشید.1

 (کتاب تاریخ ادبیات دکتر صفا،اطالعات جامع و دقیقی را به مخاطب می دهد.2

 (زاویه دید وسطح دغدغه های ما تفاوت های چشمگیری دارد.3

 (مهندس جعفری مواد اولیه کارخانه را از یک شرکت داخلی خرید.4

 ( ندارد؟َک_چند واژه پسوند ) ای زیر،از بین واژه ه -12

 –بالشتک  –جلبک  –اتابک  –چوبک   –قوزک –اردک –مشترک  –پوشک  –سمعک  –حیوانک  –پرژک  –چنگک  –)تیرک 

 قاصدک(–کودک  –سنجاقک  –پاتک 

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

 دو –دو  –دو  4) سه                                     –یک  –یک   3) دو –یک  –دو  2) یک                                   –یک  -چهار  1)

(111 (29 (31 (41 
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 در کدام بیت ) حذف فعل( وجود ندارد ؟ -13

 گوید بکش که مال سبیل است و جان فدا               (گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ    1

 (تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی          چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی2

 (گوش بر ناله بلبل کن و بلبل بگذار                   تا نگوید سخن از سعدی شیرازی به 3

 ی              نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی (هرگز آن دل بمیرد که تو جانش باش4

 چند بیت زیر با بیت ) فروغ رویت اندازی سوی خاک / عجایب نقش ها سازی سوی خاک( قرابت دارد؟ -14

 الف(این همه عکس می و نقش نگارین که نمود            یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

 عارف از خنده می در طمع خام افتاد     م افتاد                   ب(عکس روی تو چو در آینه جا

 اه کز چاه برون آمد و در دام افتاد    پ(در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ                  

 کارما با رخ ساقی  ولب جام افتاد      ت(آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی         

 هم نوابخش و هم نوازنده               چ سازنده                        ث(ای جهان را ز هی

 جانم ز فروغ رخ تو واله و شیداست          ج(از باده توحید دلم مست مدام است                

 هر نقش دلربا که نهان بود در درون          چ(یک جلوه کرد حس تو بیرون فکند عکس      

 تو نقش بینی و من نقش بند می نگرم            ر هر کس نهاده اند ولی          خ(دو چشم در س

 معنای عبارت ، در کدام گزینه درست نیست؟ -15

  .(وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند: قدرت کمک کردن به من را نداشت1

 .(شوخ از خود باز کنیم: آلودگی را از بدن پاک کنیم2

 .(قیم و دالک در آمدند و خدمت کردند: کار گران حمام وارد شدند و مشغول کار شدند3

 .(آن اعرابی شتر بر ما داشت: آن اعراب کرایه شتر از ما طلبکار بود4

 بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ -16

 ار دگر که خزان شود (گاهی شود به                    ) دوران روزگار به ما بگذرد بسی         

 (آن پی مهر تو گیرد که نگیرد غم خویشش             وان سر وصل تو دارد که ندارد غم سیالب 1

 (ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ                خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن2

 به عالم کم بود  (شادی عالم چو سراسر غم است                           آن که بود شاد3

 (غم مخور زان که به یک حال نمانده است جهان       شادی آید ز پی غصه و خیر از پی شر 4

 کدام دو بیت قرابت مفهومی دارند؟-17

 الف(جمالش در نظر دارم به هر حسنی که می بینم        خیالش نقش می بندم به هر حالی که پیش آید

 اشت                بر روی خود فکند از این رو نقاب راب(چون دیده تاب دیدن حسن رخش ند

 ج(این رو چه روی بود که یک جلوه چون که کرد           عالم که نیست بود از آن جلوه هست شد

 کو دل کز آتش غم عشقت کباب نیست     د(داغی است بر دل همه عالم ز سوز عشق               

 از جلوه گری نور اوست ای درویش        و بیش              ه(هر چیز که هست در دو عالم کم 

(111 (22 (311 (414 

 د –الف  4) ج                         –الف   3) د                              –ب  2) ه                         –ج   1)
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 عاشق چیست؟ ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است و نماد عاشق واقعی کدام است و ویژگی بارز-18

 )ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز                 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

 کان را که خبر شد خبری باز نیامد( این مدعیان در طلبش بی خبرانند                 

 ذکر و سجود –مرغ سحر  –(دوبینی 2صبر و سکوت                                             –پروانه  –( قطعه 1

 سکر و مستی –مرغ سحر  –(دوبینی 4سوز و گداز عاشقانه                                       –پروانه  –(رباعی 3

 مفهوم کدام گروه از ابیات زیر با مفهوم بیت ) از دست و زبان که بر آید / کز عهده شکرش به در آید؟( متناسب است؟-19

 منت و عزت خدای را                پروردگار خلق وخداوند کبریاالف(شکر و سپاس و 

 یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟     ب(فضل خدای را که تواند شمار کرد؟                 

 سعدی که شکر نعمت پروردگار کرد    ج ( شاید که التماس کند خلعت مزید                  

 یرون است                        شکر انعام تو هرگز نکند شکر گذارد(نعمت بار خدایا زعدد ب

 ه(که اهل مشرق و مغرب به شکر نعمت او                چو اهل مصر به احسان یوسفن رهین

 برین نعمت که نعمت نیست ما را      و(سپاس و شکر بی پایان خدا را                        

 هزار سال کم از حق او بود یک دم   نعمت او                     ز(سپاس بار خدایی که شکر

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

 –جل و عال  –به امید حاجت به درگاه حق دست انابت  در عبارت ) هرگه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار ،-21

سبحانه و تعالی  –بازش بخواند،باز اعتراض فرماید . بار دیگرش به تضرع و زاری بخواند.حق  بردارد. ایزد تعالی در او نظر نکند،

نده فرماید: یا مالئکتی قد استحییب من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له ( به کدام عامل در پذیرش درخواست ب –

 تکیه شده است؟ خطاکار،

 (قصد انابت به امید اجابت2(مداومت بر انابت و استغفار                                                   1

 (اظهار تنهایی و بی یاوری بنده خطاکار4(همراهی و دلسوزی مالئک با بنده خاطی                                  3
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 کانَت اُمّی الحَت علیّ ان ال اُحاکیَ اآلخَرینَ و اَعتَمَدَ علی نفسی وَ اَقِف علی قَدَمی.-21

 ! بایستم خود برپاهای و کنم تکیه خویش بر فقط نکرده پیروی دیگران از که داشت اصرار من مادر(1

 ! بایستم خویش پای روی و کنم تکیه خود به نکرده تبعیت دیگران از که آورد می فشار من بر مادرم(2

 ! بایستم خود پای روی و باشم داشته فسن به اعتماد و نکنم پیروی دیگران از که کرد پافشاری من مادر(3

 !پاهای خود بایستم روی بر و کنم اعتماد خود به و نکنم تقلید دیگران از که بود کرده اصرار من به مادرم(4

 ( !االَصنامِ ةحاوَلَ ان یُنقِذ قومَهُ من عِباد )وَ لنَدکُر اِبراهیم خلیل )ع( الذی-22

 (و باید ابراهیم خلیل علیه سالم را یاد کنیم که کوشید قومش را از عبادت بت ها نجات بدهد!1

 (و برای اینکه ابراهیم خلیل علیه سالم یاد کنیم که تالش کرد اهلش را از پرستش بت نجات بدهد!2

 کردیم که تالش کرد قوم خود را از عبادت بت ها رهایی دهد! م را یاد می(و باید ابراهیم خلیل علیه اسال3

 ( و بر ماست که ابراهیم خلیل علیه سالم را به خاطر آوریم که تالش کرد قوم خود را از بت پرستی رهایی بخشد!4

 (: !عبث بأَمر القیام فی عمرَه یضیَّع ال لمن الفخر إنّما ) -23

 !گردد نمی تباه بیهوده کاری انجام در عمرش که ستا کسی آن از افتخار فقط(1

 !دهد انجام بیهوده کاری که کند نمی ضایع را خود عمر که کسی برای افتخار تنها گمان بی(2

 !است نکرده تباه بیهوده کار انجام برای را خود عمر که دارد تعلّق کسی به فقط افتخار(3

 !کند نمی ضایع ای بیهوده کار انجام در را خود عمر که ات کسی آنِ از تنها افتخار(4

 :(!کثیر بِشوونها اهتمامنا الَّنْ نضرة غصون ذات حدیقتنا )شجراتُ -24

 !است شده رسیدگی بسیار آن کارهای به زیرا طراوت، با های شاخه با دارد یدرختان ما باغ( 1

 !است شده ای تازه و رت های شاخه دارای أن درختان باغ، امور به ما توجّه و رسیدگی خاطر به(2

 !است زیاد آن کارهای به ما اهتمام زیرا هستند، تازگی و تر و طراوت دارای ما باغ درختان(3

 !است ادیز نآ کارهای به ما رسیدگی زیرا است، ای تازه و تر های شاخه دارای ما باغ درختان(4

 التَالیَةِ ئِلَةِلِلْاَس  سَواءٍ حَد ّ عَلَی تَرجَمَتِها أَخطاءُ عِبارَةُ کَم-25

کنی، کاش از  نگاه می به تمام آنچه داری، کِرین : به خودت، واشّلن امِتکونینَ  اُنظری الی نَفسِکِ و الی کُلِّ ما عندَکِ لَعَلَک(الف

 شکر گزاران باشی.

 د و از نعمت هایش بهره ببرید.تان را بدانی وا بِنِعَمِها: شاید قدر زندگیعلَعتَکُم تَعلَمونَ قدرَ حیاتَکُم حتی تَتَمَتَّ (ب

 .  می کند یاری را ما سبزمان، درختان کاشت در پدرمان:  الخضراء أشجارنا غرس فی أبونا لیساعدنا( ج

 ! مده قرار دیگران زندگی ظاهر برای معادلی را زندگیت باطن: !  اآلخرین حیاة لظاهر معادال حیاتک باطن تجعل ال( د

 ثالثِ 4)   اثنتانِ 3) صفر 2) اربَع 1)

 

 

 

 

 (22-91) العربیة إلى أو من المفهوم أو الترجمة عن للجواب األنسب نیع

 زبان قرآن عربی،
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  :الخطاّ عیّن -26

 صحبت حیوانات زندگی درباره که دارد صفحه دویست که دارد کتابی خواهرم! : الحیوانات حیاة عن یتحدّث صفحهّ منتا لَه کتاب الَّختی(1

 !کند می

 !نشد برگزار پنجم روز در تیم دو بین اول مسابقه! : الخمیس یوم فی الفریقین بین االولی المباراة اِنعقَدتِ ما(2

 ! کند می رها بیهوده را او اهلل که پندارد می انسان آیا:  ! سُدیَ یترکه اهلل أن اإلنسان أیُحسب(3

 ! است گفته سخن ما با آنان های تالش و پیامبران گذشت سر از قرآن شک بی:  !محاوالتهم و االنبیاء سیرة عن القران حَدُثنا قد(4

 التّالی ة سَئِلَّةِ لَلْاُ أَکثَرَّ تَرجَمتِها أَخطاءُ ارَّةُعِب عَبارَةُ عَیَّن -27

 امروزم را پر برکت بگردان. یا مُجیبَ الدعوات ، اِجعَل الیَومَ لی کَثیرَ البرکاتِ: ای اجابت کننده دعاها،(1

 لبخند ها پر کن. مالَ ربی صدری فَرحاً و فَمی بالبَسِّمات: پروردگارا، سینه ام را با شادمانی و دهانم را با(2

 .رساند می سود ها آن به پاییز در کنند، جمع بهار در حیوانات چه آن هر:  !الشُتاء فی یَنْفعُا الصَّیّفِ فیِ الْحّیَواناتُ تَج مَعِ ما( 3

 .کردند رها بود مزارع در که هایی گرگ ترس از داشتند، مردم چه هر!: الّمَزرَعَةِ  فی کانَ الَّذی الذُّنَّبِ مَنَ النّاسُ هَزَبَ ما( 4

(14 (2 3 (3 2  (4 1 

 :الصحیح عیَّن -28

 !بزن حرف زندگی در تالششان و بزرگان کردار و روش درباره ما با:  ! الحیاة فی جهودهم و الکبار سیرة عن حدَّثنا(1

 !گردید درختی چگونه و بود ای دانه چگونه:  !شجرة صارت کیف و/  حبَة من نمتکیف (2

 !شود شروع کالس که آن از پیش نوشتند را تکالیف:  ! الصفّ یبتدئ أن قبل الواجبات بوااُکت( 3

 !است ساخته روشن اخگر مانند آسمان در را آن کسی چه:  ! الشررة مثل الجوّ فی/  أَوجدها الّذی ذا من(4

 التَالیَةِ لِلْاَس ئِلَةِ خَطَأَ تَرجَمَتُها عِبارَةُ کَم-29

همه ی صبح ها عطر گل های خوشبو در حیاط خانمان پخش  بیتنِنا کُلِ صباحِ: ةیَنتَشِرُ فی ساح ةزهارِ الطَیِّبَالف(کانَ عِطرَاالَ

 می شود.

 مقاله از میان ده کتاب انتخاب نمی کنی.  5کُتُب لِلمُطالِعتکَ: چرا برای مطالعه ات  ةب(لِمِ لَم تَنتَخِب خُمسَ مقاالتِمِن بین عشرَ

الدِّراسیَّه: این دانش آموزان در طول سال تحصیلی از کالسشان غایب  ةهوالء التَالمیذُ غائبینَ فی صَفِّهم طولَ السَّنلَم یُصَبِّح (ج

 نمی شوند.

د(کُنتَ احسِبُکَ غافِالً من االِمتِحانِ ولَکِنّک کنتُ جاهالً عن موعِدِه: تو را غافل از امتحان پنداشتم ولی تو از زمانش ناآگاه 

 بودی.

 : گویی دانش چراغی در راه است که مردم را از نادانی بیرون می آورد.ةکانَ العِلمُ مِصباحُ فی الطریقِ یَخرِجُ الناسِ مِن الجهاله(

 اثنتانِ 4)    ةواحد 3) اربع 2) ثالثِ    1)

 : الصحیح عین ؛! «  ستین قناعت از تر کننده ازین یب ،یگنج چیه» -31

                                                !  القناعة من غنی کنز سیل( 2                                                    !  ةالقناع من أغنى نزک ما( 1

 ! القناعة من غنی زالکن ال( 4                                                      ! القناعة من أغنى کنز ال( 3

 ! « قاتل رهیکث و ینفع قلیله ، واءدکال الکالم»  ـ«  تفعلون ال ما تقولون لم: »  المفهوم فی بارتینالعِ هاتینَ إلى األقربُ نیعَ-31

                      معاش حسن به نه است معاد ــنسح به نظر                    ستین ـدایپـ هنـوز فاجـر و صـالـح مقـام( 1

 خـنـد یهـمـ خـوش مـبـاش ردهسافـ        ی             گـو یـمـه سـخـن مـنـشـیـن شخـامـ

 ؟ کند چون رطب منع ، خـورده رطـب( 2

 یگو پـرورده و یگو یکی دانـاچو ی                           گــو مـرده ده زنــادان کـن حـذر 

 زبان قرآن عربی،
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 افتمی مانسلم کردم گمان کافر را هرکه                  من که زان طالب لیتعج کنن ییشناسا در( 3

 بـاز نکـردنـد لـولـو بـه جز دهان                                  راز ـاســاننگـوهـرشـ وارصدف 

 باش او در اند ممکن خـدا دوسـتـان که                    مکن حلق هب هگن تکبر و عجب عیـن بـه( 4

 عمر گاریاد قلمت از ماند نقش نیا                          جهان هصفح بر کهخن بگوی س حافظ 

 

  

 

 

 

 و باالجتهاد المفقودة الثروة نسترجع أن یمکن إنّنا! حیاتنا  جزءاُ من نهمل بتضییعها و الثوانی و بالدقائق معدود العمر إن

 اَن تری فلهذا! قطعک تقطعه لم إن کالسّیف قتالو :قیل  فقد  !أبدأ  استرجاعه یمکن فال المفقود الوقت أمّا و...  بالدرس المعرفة

 یتولّی آخر شخصاً فأمر. أقربائه أحد مات قد العلماء أحد إن یقال .أوقاتهم من المفیدة باالستفاده ملتزمین کانوا الناجحین

 !العلم شی، من فوات من للخوف الدرس مجلس لمیدع هو و...  دفنه،

 !فشیئأ شیئأ تنمو حتّی الطفولة زمن من التربیة إلی بحاجة الثقافة فهذه

 ناجحین؟ نصبح أن نستطیع کیف-32

 !العلماء و العلم مجالس فی بالمشارکة(2                               ! ننمتّا و النجاح نطلب أن بجب الطفولة من(1

 ! إهمالها مدع و أوقاتنا یعتضب بعدم(4                                        ! فقط بالعمل االلتزام و لراحةا بترک(3

 الوقت؟ یقطعنا متی -33

 !منه نسنفید لمّا(4                       سیفأ أصبح إذا(3                        !ضنِعناه حین(2                  !الموت حان عندما(1

 :اغللفر الخطأ إلّا....................... (،عیّن استرجاعه یمکن شیء ) کلّ -34

 !الفرصة(4                                 !الزمن(3                                !النقافة(2                                !الحیاة(1

 :الخطأ عیٌن-35

 !الزمن إلی بحاجة بل واحدة، مزة القیم و العادات تنشأ ال(2                       ! یضتِعها ال أحتها فمن التوانی، من مصنوعة الحیاة(1

 !نوعیّتة عن التّظر بِغّضّ بالعمل یمال أن بجب أوقاتنا کل(4                      !نضتِعه نحن کما ــ األحبان یعض ــ بّعنابص الوقت(3

 :)نسترجع( -36

 فعلیّة جمله هفاعل مع و فعل/ متعد ــ زائدة أحرف ثالثة له ــ مضارع فعل(1

 مستتر ضمیر فاعله و فعل /الزم ــ ( افتعال) باب من(2

 المستتر )نحن( ضمیر فاعله و فعل /ثالثی رّدمج ــ الغیر مع ئکلمتللم(3

 فعلیّة جمله فاعله مع و فعل/  الزم ــ زائدان حرفان له ــ ماضِ فعل(4

 

 

 

 

 

 

 (92-96الّنص) یناسب بما األسئلة عن أجب َثمَّ بدقَّة الّتالي الْنَص اقرا
 

 زبان قرآن عربی،
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 : بخط إلیه أشیر فیما الکلمات نوعیة عن الصحیح عین -37

 یستفعل:  وزنه ـ(  غائب مذکر مفرد)  للغائب ـ مضارعفعل : المعلمُ مالکَ لىإ باالطلّ یستمع( 1

 ( مذکر ، ضوء:  مفرده)  مکسر جمع ـ اسم:  رةمنتشِ حرارة اهبِ و ضیاء فیها مسالشَ( 2

 للنهی«  ال»  جاءت ـ ب ت ک:  األصلیة حروفه ـ وحده للمتکلم ـ مضارع فعل:  اردالجِ على کتبیتَ ال:  لی لدیواِ قال( 3

 « جذوة» لکلمة صفة لیست ـ«  مفتعلة»  وزن على ـ مؤنت ـ مفرد ـ اسم:  تعرةمسَ جذوتها التی مسالشَ خلق اهلل( 4

 (:العدد عن)الصحیح عیٌن -38

 !الرابعة الساعة فی الشهر من عشر االنی عشر الثانی الیوم فی المراسیم إنعقدت( 1

 !أمس یوم الواحد کتابی من الصفحات السابع قرأت( 2

 !الثالث الشهر من الخامس یوم فی صدیقی میالد یوم( 3

 الثانیة العلمیة المسابقات فی طلّاب رابع اشترک( 4

 :للمونّث سالمّ جمعٌ فیه لیس ما عیٌن -39

 !الجدیدة الجواالت أدقّ من جوّال لی( 2                                                   !اتاللّطم أَشدُّدو َالع لَطّمنا( 1

 ! لنا االَّصوات أجمل من القرآن تالوة صوتُ( 4                                              !کثیرة کرامات اهلل أولیاء لبعض( 3

 :یبیترت ریغ العدد نیٌع -41

 !العاشر درسنا من الثالث الفصل المدرسة یف ونیال طالعنا( 2                             !مساء الخامسة السّاعة یف الموعد یف حضرت( 1

 !األرض هذه من ةیالثان القطعة نحصد أن نایعل البنه؛ الفالّح قال( 4         !فقط ةیالدّراس کتبه من واحدأ ینیعطی أن یقیصد من طلبت( 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (92-96) التالیة األسئلة عن للجواب المناسب عین
 

 زبان قرآن عربی،
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 ؟ت زیر بیانگر کدام آیه شریفه استبی -41

 ولی شیر علم               حمله مان از باد باشد دم به دم ما همه شیران

 هللقُل من رب السماوات واالرض قل 1) 

 شیء و هو الواحد القهارِّ خالق کل هللقل 2) 

 و اهلل هو الغنی الحمیدهلل یا ایها الناس انتم الفقراء الی 3)

 اطمأنخیر فان أصابه و من الناس من بعید اهلل علی حرف 4)

. این واقعیت علتی بر مفهوم کدام آیه را می بینند ان که به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند و علم و قدرت اوآن42-

 شریفه است؟

 الحمیدٌّ و اهللُ هُوَ الغنی 4) اهللُ نور السماوات و االرض 3) هُوَ فی شأن یوم کُل 2) لَی اهللاَنتم الفقراءُ ا 1) 

 ؟ت آب دهی ( بیانگر کدام مطلب است/ ناید از وی صف آب تهی خشک آبی بود ربیت ) -43

 ، پدیده هایی هستند که در وجود به خودشان متکی نیستند.(انسان و موجودات جهان1

 .ست که خودش قائم به خود بوده است(خداوند پدید آورنده و آفریدگار همه موجودات ا2

 .د شدن نیازمند به دیگری استموجو ، برایپدیده ای که وجودش از خودش نباشد(هر 3

 ، فقط در مرحله به وجود آمدن می باشد.ندی وجودی همه مخلوقات به خداوند(نیازم4

 ؟از عبارت های مطرح شده صحیح است چه تعداد -44

 .ایش بندگی و افزایش خودشناسی استده و زاینده افزر و نیاز به خداوند به ترتیب زاییالف(درک بیشتر فق

 .سیله فطرت انسانی امکان پذیر استوند و درک حضور او در زندگی به وب( یافتن خدا

ج( عاملی که موجب شکوفایی استعدادها می شود و امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد ، اندیشه است که مانند بذری 

 در ذهن جوانه می زند و پس از ریشه نمودن در دل و قلب ، به صورت اعمال ظاهر می گردد.

 : می فرمودند .یفه )اهللُ نورُالسماوات و األرض( بدست آورده بودندمبنای درک عمیقی که امام علی )ع( از آیه شر د( بر

 و معهُ( هوبعد اهلل قبله یتأر ال وإشیئا  یت) مارأ

(11 (22 (33 (44 

اهلل قبله و بعده و  رأیت رأَیت شیئاً و که فرمود:)ماچند مورد از ابیات زیر با حدیث شریف موالی متقیان امیرالومنین )ع(  -45

 معه( مرتبط است؟

 الف(دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اول خدا دید 

 ب( ذات نایافته از هستی بخش / چون تواند که بود هستی بخش

 دریا تو ببینمصحرا تو ببینم / به دریا بنگرم  ج( به صحرا بنگرم

 ر تو می تابد ز ذات جهان / هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سودد( مهر رخسا

(11 (22 (33 (44 

و تفکری که خواهد بود کدام موارد وا( و )التفکروا( استفاده کرده مقصود از تفکر در آنجا که پیامبر از دو عبارت ) تفکر -46

 در حدیث 

 ؟خواهد داشتشاره ( به کدام یک ادمانُ التفکراه )اَفضَلُ العبادَ

 اولین  –(تفکر در اوصاف الهی و تفکر در ذات خداوند                2دومین –(تفکر در هستی الهی و تفکر در ذات خداوند 1

 اولین –(تفکر در ذات خداوند و تفکر در افعال الهی            4دومین –(تفکر در چیستی خداوند و تفکر در اوصاف الهی 3

 

 و معارف اسالمیفرهنگ 



صفحه                                                                                                                                                                               11  963-B   
 

 ) یسأله من فی السماوات و األرض کل یوم هو فی شأن ( تناسب دارد؟، با مفهوم آیه شریفه :از ابیات زیرچند مورد  -47

 الف( دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم 

 ب( به هر جا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم

 مله مان از باد باشد دم به دمج(ما به همه شیران ولی شیر علم / ح

 د(ما چو ناییم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست 

 ؟که بر آرد گل ، صد نرگس تر سازد ه(ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو ؟ / یا آن

(12 (21 (34 (43 

 ؟دندارنزیر با عبارت مربوط به خود مناسبت  موارد چند مورد از -48

 )کل یوم هو فی شأن (  الف ( پدیده هایی هستیم که وجودمان از خودمان نیست

)ما رأیت شیئا اال و رأیت   وانان که پاکی و صفای قلب دارند ب( هدفی قابل دسترس است ، به خصوص برای جوانان و نوج

 قبله و بعده و معه (

 األرض ( ) اهلل نور السماوات و  ج(پدیده نیست و سر چشمه هستی است .

)اللهم ال تکلنی الی   د( دائما سایه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می دانند

 نفسی طرفه عین ابدا (

 )یسأله من فی السماوات و األرض (  ه ( همواره بوده است و خواهد بود 

(12 (21 (34 (43 

ن است که هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت و قدرت ، حاکی از آپیام کدام آیه شریفه-49

 الهی است؟

 کل یوم هو فی شأن 2) و لم یکن له و کفوأ احد 1)

 ان اهلل ربی و ربکم فأعبدوه 4) اهلل نور السماوات واآلرض 3)

 هر یک از مثال های زیر به کدام مفهوم اشاره دارد؟ -51

 تهی خشک ابری که بود ز آب-

 نور هستی -

 مولد برق با جریان برق-

نیازمندی موجودات پس از پیدایش به  -، خود را نیازمند عنایات پیوسته خدا می دانند همه موجودات- نیازمندی جهان به خدا در بقا 1)

 .خدا بیشتر می شود

نیازمندی موجودات پس از پیدایش  –سوب می شود هر چیزی در این جهان ، آیه ای از آیات الهی مح- نیازمندی جهان به خدا در بقا 2)

 .به خدا بیشتر می شود 

در هر )آن(به خداوند نیازمند جهان  -، خود را نیازمند عنایات پیوسته خدا می دانند همه موجودات- نیازمندی جهان به خدا در پیدایش 3)

 .است

هر )آن(به خداوند  جهان در -یه ای از آیات الهی محسوب می شود هر چیزی در این جهان ، آ -نیازمندی جهان به خدا در پیدایش  4)

 .نیازمند است
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 ؟با کدام عبارت  مشابه است) و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بینهما ال عبین ...( مفهوم آیه شریفه -51

 .ده استن قدرت برتری و استفاده دا(حق تعالی انسان را ارزش بسیار داده و او را در آسمان و زمی1

 (میان هدف انسان و موجودات تفاوت های بسیاری وجود دارد که به ویژگی های خاص انسان باز می گردد.2

 (حیوانات و گیاهان به صورت غریزی به سوی هدف خود در حرکت هستند و حرکت انسان بی هدف نیست.3

 .فراموش نکنی ، تو را باک نیسترا (در عالم یک چیز فراموش کردنی نیست و اگر همه را فراموش کنی و آن 4

 ؟چه تعداد از عبارات مطرح شده، صحیح نمی باشد -52

 .، به او داده شده استفرصتی است که برای برطرف ساختن نیاز بی نهایت طلبی ،الف( گام نهادن انسان در دنیا

ان گفت در پس خلقت تمامی می تو ،از اصلی ترین نیازهای او می باشدب( از آنجایی که شناخت هدف هر موجودی یکی 

 .فی نهفته استموجودات این جهان هد

در  ، ودگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن: پرورگوی آیه شریفه ) و بعضی می گویندافرادی که در زندگی دنیوی خود مطابق ال ج(

جامع را انتخاب نموده و با یک در واقع هدفی  اب آتش نگاه دار ( زندگی می کنند،آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذ

 تیر دو نشان می زنند.

 د(تقرب حقیقی به خداوند متعال زمانی محقق می شود که انسان زیبایی ها و خوبی ها را کسب کند .

 (سه4                                  یک( 3                                   دو( 2            ( صفر                      1

 کدام مفهوم از بیت )دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم ( قابل بر داشت نیست؟ -53

 با دقت در تمامی مخلوقات می توان خداوند را در جای جای جهان هستی یافت. (1

 .د را ندارندانایی درک هستی خداونخداوند سر چشمه خوبی ها و زیبایی هاست و انسان ها تو (2

 .داوند نزدیکی مکانی و ظاهری نیستنزدیکی به خ (3

 .خداوند تقربی حقیقی است تقرب به (4

 ؟یک از عبارت های زیر را به ترتیب، در چه مورد به کار برده استمولوی هر  -54

        تو را باک نیست  -

             هیچ نکرده باشی -

 گندیده کردن شمشیر جواهر نشان را ساطور گوشت - 

 رسیدن به هدف های فرعی زندگی –تقدم هدف های فرعی بر هدف اصلی  –(رسیدن به هدف زندگی 1

 رسیدن به هدف های فرعی زندگی–غفلت از خدا  –( تقدم هدف اصلی بر اهداف فرعی 2

 قرار دادن هدف های فرعی به جای هدف اصلی –غفلت از خدا -(رسیدن به هدف زندگی 3

 قرار دادن هدف های فرعی به جای هدف اصلی –تقدم هدف های فرعی بر هدف اصلی -اصلی بر اهداف فرعی ( تقدم هدف4

 دارند؟نکدام عناوین با عبارت های مربوط به خود مناسبت -55

 تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ  الف( با یک تیر چند نشان بزنند 

 درست انسان شناخت نا ب (اختالف در انتخاب هدف 

 پاسخ گویی به ویژگی های بی نهایت طلبی و متنوع بودن استعدادها   مل تر بودن هدف ج( کا

 تابع بودن اهداف اخروی و در بردارنده هدف های پایان پذیر   د( برنامه ریزی انسان 

 (سه4                                  یک( 3                                   دو( 2            ( صفر                      1
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. که وگند باری تعالی قرار گرفته است، نفس .................. استمورد س ،آن مرتبه از نفس که به دلیل عظمت و جایگاهش-56

 ......... مفهوم ظهور و بروزش به هنگام ............ است و مسبب آن ، .................... می باشد که از توجه در آیه شریفه ............

  می گردد.

 )و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها( –گرایش انسان به نیکی ها  –آلودگی به گناهان  –( لوامه 1

 (ا سواها فالهمها فجورها و تقواها)و نفس و م -آشنای انسان  فطرت خدا –آلودگی به گناهان  -( مطمئنه 2

 (ال قسم بالنفس اللوامه ) و –آشنای انسان  فطرت خدا -وهات  ات و عمل به مکرترک مستحب –( مطمئنه 3

 () و ال قسم بالنفس اللوامه –گرایش انسان به نیکی ها  -ترک مستحبات و عمل به مکروهات   –( لوامه 4

 ؟تعداد از عبارت مطرح شده غلط نمی باشدچه  -57

 .استبر گمراه ساختن انسان یاد کرده  ، معلول قسمی است که مبنی( مطرود شدن شیطان از درگاه الهیالف

کارگیری از آن ها و همچنین شناخت ه ب( خویشتن شناسی به معنای شناخت سرمایه ها و استعداد های فردی و چگونگی ب

 .نسان در مسیر تقرب به خداوند استموانع حرکت ا

موضوع است که هدف از خلقت انسان  ج(وجود سرمایه های بی نظیر عقل ، وجدان اخالقی و سرشت خدا آشنا بیانگر این

 صرفا رفع غرایز دنیوی او نیست.

 .رکت انسان در مسیر تقرب الهی استچرا که اولین گام برای ح ؛شمار می آیده د( خدا شناسی سودمند ترین دانش ها ب

اختیار صورت می ه ( تشخیص مسیر درست زندگی با استفاده از سرمایه عقل و انتخاب و گزینش این مسیر توسط سرمایه 

 پذیرد.

 (سه4                                  یک( 3                                   دو( 2            ( صفر                      1

و کدام بیت بر این موضوع  سرشت خدا آشنا و خداگرای انسان نتیجه سیر در آفاق و انفس چه می باشد با توجه به -58

 ؟نخواهد داشت داللت

 ) دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اول خدا دید ( –( یافتن خداوند و احساس محبت او در دل 1

 ؛بخش / چون تواند که بود هستی بخش () ذات نایافته از هستی –( گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی 2

 ؛بخش / چون تواند که بود هستی بخش () ذات نایافته از هستی –دل ( یافتن خداوند و احساس محبت او در 3

 ) دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اول خدا دید ( –( گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی 4

 ؟خواهند داشتتباط به ترتیب هر یک از موارد زیر با کدام عبارات در مورد سرمایه ها و موانع رشد انسان ار-59

    اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند -

 سرمایه ای که با دور اندیشی ، ما را از خوشی های زود گذر منع می کند  -

 زمینه ساز واکنش انسان در مقابل گناه و زشتی  -

 گرایش به فضائل  –عقل  –خود شناسی  (2                               سرشت خدا آشنا –اختیار  –( خدا شناسی 1

 اختیار سرشت خدا آشنا –( خود شناسی 4                                  گرایش به فضائل  –عقل  –( خداشناسی 3

سان خواهد داشت و نشان دهده چه چیزی تابی برای انسوره مبارکه ملک، گوش شنوا و تعقل چه باز 11توجه به آیه  با -61

 ؟دخواهد بو

 توانایی برای حرکت در مسیر رشد و تکامل  –( شناخت حقایق 2        توانایی برای حرکت در مسیر رشد و تکامل  –( دوری از دوزخ 1

 جایگاه ویژه انسان در نزد خداوند متعال -(شناخت حقایق 4             جایگاه ویژه انسان در نزد خداوند متعال  –( دوری از دوزخ 3

 

  

 و معارف اسالمیفرهنگ 



صفحه                                                                                                                                                                                   24 963-B    
 
 

 

 

 

 

 

 

16- He took them to a restaurant to show his …………. for letting him stay. 

(4  narration (3  association (2  graduation (1  Appreciation 

16- I was …………in my shoes- I thought he was going to fire me. 

(4  shaking (3  walking (2  moving (1  jumping 

16- The compliments she received after the presentation ……………… her self-esteem. 

(4  deserved (3  boosted (2  involved (1  encouraged 

16- I think I'll ……… your advice and get the green dress. 

(4  take (3  admit (2  make (1  believe 

16- Taking care of grandchildren ………………brain function and memory. 

(4  increases (3  have increased            (2  increase (1  are Increasing 

11- An anonymous businesswoman donated one million dollars ………. the charity. 

(4  to (3  from (2  for (1  in 

16- Marie Curie is famous ………. discovering radium. 

(4  about (3  with (2  for (1  In 

16- Where ……………., I delegate as much work as possible. 

(4  interesting (3  dramatic (2  appropriate (1  Usual 

16- Don't tease him about his weight - it's ……….. 

(4  cruel (3  soothing (2  furious (1  Exciting 

67- Her parents always ……… her as the smartest of their children. 

(4  wondered (3  imagined (2  thought (1  Regarded 

66- Motor-racing is ……… nature a dangerous sport. 

(4  from (3  at (2  in (1  by 

66- Paper is …………………………. wood. 

(4  made from (3  made of      (2  made in      (1  made by        

66- Would all passengers please ……………….. their cigarettes? Thank you. 

(4  put off (3  put out               (2  turn off             (1  turn on                

66- They're organizing a campaign to …………… people's  

attention to the environmentally harmful effects of using their cars. 

(4  get (3  give (2  pay (1  draw 

 

 

 

 

 

 

 

Part A. Grammar and Vocabulary 

 Directions: Questions 47-16 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 

words or phrases marked (6), (2), (3), and (7). Choose the one word or phrase that best completes 

the sentence. Then mark your answer sheet 
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Your manager stops you and says she needs to have a ............(66) about your performance in the 

recent project. You worry about it all weekend, wondering what you …………… (61) wrong. 

When you step into her office on Monday morning she begins by praising you for the good work 

you……….(66) on the project, and you wonder ………..(66) this is the obligatory praise that 

starts off the typical ‘feedback sandwich’. You know how the feedback sandwich goes: say 

something nice, say what you really want to say, say something nice again.  

 

 In an attempt to ……….(66) some positivity into their feedback, many managers rely on 

sandwiching negative feedback between two positive comments. However, when feedback 

becomes such a routine, employees can start to perceive positive feedback as simply a form of 

sugarcoating the negatives, thus diminishing its value. Instead, positive feedback should not 

simply be seen as something to cushion the negative, but should be delivered ………..(67) 

reinforce and encourage good performance.  

47- 

(4  work (3  problem (2  look (1  word   

41- 

(4  should have done (3  might have done          (2  might be done (1  should be done 

44-  

(4  are doing (3  do (2  have done           (1  did 

47- 

(4  whether (3  neither           (2  either (1  that if           

47- 

(4  interact (3  intake (2  inject (1  insert 

78- 

(4  in order for (3  so as to           (2  so (1  so that             

 

 

 

 

 

 

 

 

Part B. Cloze Test 

 Directions: Questions 78-47  are related to the following passage. Read the passage and decide 

which choice (6), (2), (3), or (7) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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