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 2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 

-1 در کدام گزینه صحیح آمده است؟» ، شبه، ثنا، ملک، فضلقوت«هاي  معناي واژه 
 ، پادشاه، کرموشنیر، مانند، ) توان2 ، فرشته، زیاديوشنیر، سیاه، ) خوراك1
 ، همسان، سپاس، فرشته، کرم) نیرو4 ، مثل، ستایش، خداوند، بخشش) رمق3
-2 است؟ درستناها  واژهیکی از در کدام گزینه معناي  

 ه)خانباال غرفه: ( )هاجاز: (دستور این چنین): ایدون) (1
 فرسا: قابل تحمل) طاقت) (دادگستريطفیلی: وابسته) (عدلیه: ) (2
 )آرزومند: شایق(ا) طیلسان: نوعی رد) (مجذوب: مستغرق) (3
 (تاب: پرتو)) : آگاهیدرایت) (ها : خوي) (خصال4

-3 است ؟ نشدهداخل کمانک انتخاب واژة معادل مناسبی براي  بیتدر چند  
    کـن  گلسـتان  آهنـگ  و کـن  خرامـان  شمشـاد ) الف
در مــــدت عمــــر   ســــودا زدهامــــا دل  ب)

ــا  ــاقج) ت ــد    ط ــان ش ــراب بت ــو مح ــروي ت دو اب
مطــاعد) جهانیــان همــه باشــند مطیــع و تــو     

 

ــا ــرو ت ــاموزد س ــد از بی ــو ق ــرده)   ت ــویی (پ دلج
جز وصف جمال تـو نـه گفـت و نـه شـنید (عاشـق)      
بت جویم و محراب ندانم کـه چـه باشـد (خمیـدگی)    

کننـده)  باش مطیع (اطاعت سر به فرمان مطاعش نه و می
 

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
-4 امالیی دارد؟ نادرستی» سور« واژة در کدام  گزینه  

کــــرد  دور تــــن ز آنگــــه هــــم را ) ســــرش1
ــپاه2 ــنج و دل و ) ســ ــتور و گــ ــت  دســ هســ
ــدش ) ورا3 ــام موبــــ ــاپور نــــ ــرد  شــــ کــــ
ــرافیل4 ــد را ) ســ ــوري دیــ ــه ســ ــت  بــ دســ

 

ــنش از را دام و دد ــور تــــــ ــرد ســــــ کــــــ
هســــت ســــور و مــــی و بــــزم و رزم همــــان
ــران ــادمانی بـــ ــی شـــ ــور یکـــ ــرد ســـ کـــ

ــت   ــاي نشســــ ــر ز جــــ ــه ســــ برافراختــــ
 

-5 ؟نیست» منثور«کدام اثر  
 ) تمهیدات4 ) مثل درخت در شب باران3 ) فیه ما فیه2 ) تذکرةاالولیا1
-6 است؟ نادرستامالي کدام واژه در متن زیر  

زاغی بر سر درختی آشیان کرده بود که در تصحیح شجره نسبت به اصول طوبی و به فروع سدره انتسابی داشت. چـون بلنـد رایـان    «
اي گـردن فـرو نداشـته و چـون بزرگـان       عالی همت به هیچ مقامی از معارج علوم سر در نیاورده و چون کریم طبعان پیش هر صـفله 

 »آسایش داد. مایۀخستگان را 
 ) صفله4 ) مایه3 ) طبع2 ساب) انت1
-7 آمده است؟ نادرستاثر  پدیدآورندةدر کدام گزینه نام  

 همدانی) القضات نی(ع اتدیه) / تميشق (سهروردعالقۀیحق ی) ف1
 ) مثل درخت در شب باران (م. سرشک) / فیه مافیه (مولوي)2
 االولیا (عطار نیشابوري) / مثنوي معنوي (مولوي) ) تذکرة3
 لو) / بخاراي من ایل من (محمدعلی بهمنی)عربشیرینِ فرهاد (احمد  ۀقص) 4
-8 ؟ندارداسلوب معادله وجود  آرایۀدر کدام بیت  

ــار دل ) 1 ــاجز اســت  سرگشــتۀعشــق در ک ــا ع م
خموشی نیست ممکـن جـان روشـن یـافتن  بی) 2
ــی ) 3 ــاد را مـ ــت زهـ ــی  طاعـ ــر کیفیتّـ ــود اگـ بـ
ــه) 4 ــخِ نیســت دلگیــر آســمان از گری مــا   هــايِ تل

 

ــودن  ــد گشــ ــر نتوانــ ــدة بحــ ــرداب را  عقــ گــ
بایـــد شـــرابِ نـــاب را ســـر بســـته مـــی کـــوزة

ــر دهـــن   ــر مـــی زد بـ ــازةمهـ ــراب را خمیـ محـ
ــه دامــن مــی  ــل ب ــاحق گُ ــد  خــونِ ن ــاب راکن قص

 

-9 است. نادرستجز .........  ها به گزینه همۀمقابل در  آرایۀ 
ــنیدي 1 ــراهن شـــ ــويِ پیـــ ) ز مصـــــرش بـــ
بـــه بـــويِ او دلِ بیمـــارِ عاشـــقان چـــو صـــبا ) 2
 ) بر تخت جـم کـه تـاجش معـراجِ آفتـاب اسـت      3
ــرون شــد دلِ مــن عیــب مکــن 4  ) اگــر از پــرده ب

 

آمیــزي)  چــرا در چــاه کنعــانش ندیــدي (تضــمین ـ حــس   
)اسـتعاره ـ تناسـب   فـدايِ عـارضِ نسـرینِ و چشـمِ نـرگس شـد (      

) همت نگر که موري با ایـن حقـارت آمـد (تنـاقض ـ تلمـیح      
ـ کنایـه)      در پـردة  شـکرِ ایـزد کـه نـه      ـان  ـاس همس پنـدار بمانـد (جن

 



 3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 

-10 در کدام گزینه تماماً درست است؟» زلف تو مرا عمر دراز است؛ ولی نیست/ در دست سر مویی از آن عمر درازم«هاي بیت  آرایه 
 ) ایهام، جناس، اسلوب معادله، تشبیه2 آرایی ) ایهام، جناس، کنایه، واج1
 ) حسن تعلیل، استعاره، ایهام تناسب، جناس تام4 آرایی، اسلوب معادله، تشبیه ) کنایه، واج3
-11 است؟ نادرستهاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه  ی از آرایهیک 

ــی   1 ــز ب ــوش ج ــن ه ــرم ای ــت  ) مح ــوش نیس ه
ــم  2 ــامش از قلــ ــد نــ ــه فتــ ــر زمانــ ) در دفتــ
ــردان ره بشــوي  3 ) دســت از مــس وجــود چــو م
ــت حافظــا     4 ــواي وصــال اس ــر در ســرت ه  ) گ

 

ر زبان را مشتري جز گـوش نیسـت (اسـلوب معادلـه ـ تنـاقض)      م 
دم صـاحب قلـم نداشـت (کنایـه ـ تشـبیه)      هر ملتی کـه مـر  

ــاد)      ــتعاره ـ تض ــوي (اس ــابی و زر ش ــاي عشــق بی ــا کیمی ت
بایــد کــه خــاك درگــه اهــل هنــر شــوي (مجــاز ـ جنــاس)  

 

-12 کار رفته است. به» وندي، مرکب و وندي ـ مرکب«......... هر سه نوع ساختمان  گزینۀ جز بهها  در همه گزینه 
 بـاخبر  هـم  خبـر  بـی  هـم  زبر و زیر تو ز شهري) 1
  فتـد  مـن  زرد روي بـر  او روي عکـس  که روزي) 2
 ) تو همچو آتش سرکشی من همچو خاك مفرشی3
ــا) 4 ــانی ماهرویــــ ــه مهربــــ ــن پیشــــ  کــــ

 

کننـد  مـی  سالمت مستان نظر صاحب دل تو از وي
ــاهی ــوم م ــی ش ــی روم ــر رخ ــی گ ــوبرده زنگ ام ن

در من  زدي تو آتشی خوشی خوشی خوشـی خوشـی  
زیــــــــــوري ببایـــــــــد  را خـــــــــوبرویی 

 

-13 است؟ نرفتهکار  به» نهاد + مفعول + مسند + فعل«اي با اجزاي  در کدام گزینه جمله 
ــو را  1 ــتاند تــ ــه بســ ــد کــ ــی آن باشــ ) معنــ
ــمارد  2 ــز شــ ــان عزیــ ــن را چنــ ــرد وطــ ) مــ
ــبا ) 3 ــاد صـــــ ــید بـــــ ــان برکشـــــ بادبـــــ
ــویی   4 ــویی تــ ــنا، گــ ــن آن آشــ ــان مــ ) جــ

 

نیـــــاز از نقـــــش گردانـــــد تـــــو را    بـــــی 
(شــیر) رابــا دل و جــان کــه شــیرخواره لَــبن     

معتــــــدل گشــــــت بــــــاز طبــــــع هــــــوا
ــرد   ــه کــ ــود بیگانــ ــان خــ ــرا از جــ ــاو مــ کــ

 

-14 ؟ندارددر متن زیر کدام نوع وابسته وجود  
چنـد اتـاقی    خانـۀ اي در یـک   حیاط دربست نداشتیم. کارمان از آن زندگی پر زرق و برق کدخدایی به یک اتاق کرایه اجارةما قدرت «

 »بود. آن زن همدمنام بود، کشید، همه جور همسایه در حیاطمان داشتیم، شیر فروش، رفتگر و یک زن مجرد، زن بسیار دلسوزي 
 ) صفت صفت4 ) قید صفت3 الیه ) صفت مضاف2 الیه الیه مضاف ) مضاف1
-15 کار رفته است؟ در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی به 

 »شان کشید. هاي بیکران در آغوش هاي مرتفع و دشت در انتظارشان بود. کوه زالل، يها چشمه«
 ) دو ـ سه4 ) دو ـ دو3 ) سه ـ دو2 ) سه ـ یک1
-16 است؟ نادرستنقش دستوري مشخص شده در کدام گزینه  

ــک   1 ــر فلــ ــم بــ ــت ز خشــ ــت) بنواخــ مشــ
ــان) 2 ــش درون را پنهــــــ ــن آتــــــ مکــــــ
ــر   3 ــین بــ ــت زمــ ــمان) اي مشــ ــو آســ شــ
ــم 4 ــا چشــــ ــد) تــــ ــر نبینــــ روي تبشــــ

 

ـ منـادا)   مفعـول ( دماونـد آن مشـت تـویی تـو اي     
(مسـند ـ مفعـول)    پندزین سوخته جان شنو یکی 

ــربتی   ــواز ض ــر وي بن ــدب ــفت)    چن ــتمم ـ ص (م
ـــ مفعــول) مفعــولدلبنــد ( چهــربنهفتــه بــه ابــر 

 

بـه ترتیـب در کـدام    » مدهوشی عاشـق ، افشاگري راز عشق، خستگی ناپذیري عاشق و بازگشت به اصلبخشی عشق،  کمال«مفاهیم   17-
 شود؟ گزینه دیده می

حافظــا خلــد بــرین خانــه مــوروث مــن اســت) الــف
ــود     )ب ــی ب ــمع تجلّ ــنش ش ــر ت ــو ب ــرِ م ــر س ه
ــیلش  ) ج ــاف جم ــتم از اوص ــر گف ــه خب ــر ک ــا ه ب
ــد از ) د ــز نشـ ــوة هرگـ ــممجلـ ــیر دو چشـ او سـ

ــتن    ــوان داش ــان نت ــوخته پنه ـــ) در س ــش ه آت                  
 

انــدر ایــن منــزل ویرانــه نشــیمن چــه کــنم      
ـر کــس دویــد بــادة ســوزان عشــق      هـ در رگ

خبــر افتــاد مشــتاق چنــان شــد کــه چــو مــن بــی
کـــرد  تـــرم ایـــن آب روان هـــر نَفَســـی تشـــنه

ــاد   ــه در افتـ ــت بـ ــیم، حکایـ ــیچ نگفتـ ــا هـ مـ
 

 ) ب، الف، ج، د، هـ4 ج ) ب، الف، هـ، د،3 ) ج، ب، الف، هـ، د2 ) الف، ب، ج، د، هـ1
 



 4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 

-18 ؟ندارندها با هم قرابت  مفهوم کدام جفت بیت 
ــن ) 1 ــۀ وی ــد  نغم ــو مان ــن و ت ــد از م ــت بع محب
ــدي اســت  پنجــۀ     ــاي اب ــار بن ــه معم حســن ک
ــی) 2 ــن را  م ــریم حس ــر در زد ح ــه ب ــد حلق توان

کاریست عشق مشکل و حالی است بس غریـب     
عشق زیستن را جز نیستی، چـه نـام اسـت؟    بی) 3
 ظهور عشق، عاشق در حجاب نیسـتی اسـت   بی    
ش جــان نیســت ) 4 در عشـق کســی قـدم نهــد کـ

         دال دربـــــاز جـــــان در پـــــاي جانـــــان       

 

ــا در  ــاقی تـ ــه بـ ــاران   زمانـ ــاد و بـ ــت آواز بـ سـ
کــــرد از آب و گــــل عشــــق بنــــاي دل مــــن
در رگ جان، هر که را چون زلـف، پـیچ و تـاب هسـت    
ــت     ــالع نیس ــر آن، اط ــال ب ــیچ ح ــه ه ــس را ب ک
یعنـــی اگـــر نباشـــی، کـــار دلـــم تمـــام اســـت 

آیـــد بـــرون تـــاب مـــی ذره بـــا خورشـــید عـــالم
ــامان نیســـت   ــه عشـــق در سـ ــودن بـ ــان بـ ــا جـ بـ

ــان   ــت جــ ــق زحمــ ــه عاشــ ــد  کــ ــر نتابــ  بــ

 

-19 ؟ندارد با کدام بیت زیر قرابت مفهومی» کند پست و بلند راه را عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را/ سیل، یکسان می«بیت  
ــم   ) 1 ــود درگهـ ــدا بـ ــاه و گـ ــت رواي شـ حاجـ
کند تـأثیر سـوز عشـق در شـاه و گـدا یکسـان ) 2
ــی  ) 3 ــانع ب ــدرت نشــود م ــز و ق ــاکی عشــق  عج ب
 نسـبت داغ جنـون بـه شـاه و گــدا     اسـت   یکـی ) 4

 

 

اکنـــون فکنـــده در بـــه درم چـــرخ چـــون گـــدا
سـوزد  که بید و عود را آتـش بـه یـک دندانـه مـی     

ــۀ ــت    خانـ ــیالب یکیسـ ــدا در ره سـ ــاه و گـ شـ
ــلّم  ــی مســ ــت کســ ــاب قیامــ ــت ز آفتــ نیســ

 

-20 با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟» سخت است پس از جاه تحکم بردن/ خو کرده به ناز، جور مردم بردن«بیت  
ــک  ) 1 ــد مح ــیم و زر ش ــۀ س ــرد  تجرب ــوهر م گ
ــد شــیر ) 2 ــه در دام شــغال افت ــاك اســت ک دردن
ــارا، ورنـــه ) 3 ــت نگـ ــت ماسـ ــص در معرفـ نقـ
 شـــهریارا بـــه تـــو غـــم الفـــت دیـــرین دارد ) 4

 

 

کـــه ســـیه بـــاد بـــدین تجربـــه روي زر و ســـیم
یـــا کـــه محتـــاج فرومایـــه شـــود مـــرد کـــریم 

مصـــلحتی حکـــم خداونـــد حکـــیم نیســـت بـــی
محتـــرم دار بـــه جـــان صـــحبت یـــاران قـــدیم 

 

» در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ایثار عشـق کنـد.  «وم کدام گزینه با عبارت مفه  21-
 تناسب دارد؟

ــج  1 ــه ک ــه ک ــرم در م ــا رخ او ننگ ــود ) ب ــی ب طبع
) در ســر مــن نیســت اال وصــل آن دلبــر هــوس 2
) خواهم افکندن ز دست دل سر اندر پاي دوست3
ک نفـس گـر دسـترس باشـد مـرا     ) بر وصالش ی4

 

 

باشـد مـرا   با گل ار خـاطر بـه سـوي خـار و خـس     
ــرا   ــر جــاي باشــد ایــن هــوس باشــد م ــا ســرم ب ت
گــر ز مــن بپــذیردش ایــن فخــر بــس باشــد مــرا 
ــرا     ــد م ــس باش ــک نف ــز آن ی ــر عزی ــل عم حاص

 

-22 ؟نداردخوانی  کدام گزینه یا بیت زیر هم مفهوم 
مــن کــه هــر آنچــه داشــتم اول ره گذاشــتم     «

 

ــو     ــم بگ ــه الیق ــر ک ــویی اگ ــون ت ــراي چ ــال ب »ح
 

) در ره منـــزل لیلـــی کـــه خطرهاســـت در آن 1
ــر  2 ــد هــ ــر بخواهــ ــا گــ ــه داري ) بگفتــ چــ
مقصــود کعبــۀره ) رنــدي کــه نهــد پــا بــه     3
) هـــر آن چیـــزي کـــه مـــن اندوختـــه بـــودم 4

 

ــی      ــون باش ــه مجن ــت ک ــدم آن اس ــرط اول ق ش
ــه زاري    ــواهم بــ ــدا خــ ــن از خــ ــت ایــ بگفــ

ــ  ــدمش تــ ــود اول قــ ــب بــ ــقواجــ رك عالیــ
ــردم  ــرك کــــ در ایــــــن ره از برایــــــت تــــ

 

-23 ؟نداردکدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی  
ــت     ــر ره اس ــا ب ــه دری ــس ک ــکی ب ــه خش ــس ک ب

 

تـــا نپنـــداري کـــه راهـــی کوتـــه اســـت      
 

ــذار   1 ــت گ ــال نیس ــیل ب ــه از س ــق ک ) در ره عش
) سعدي اگر نام و ننگ در سر او شـد چـه شـد؟   2
اسـت  ) در ره عشق از آن سـوي فنـا صـد خطـر    3
ــت  4 ــط اس ــالمت غل ــر س ) در ره عشــق ز دل مگ

 

ــرده  ــا   ک ــه تمن ــود را ب ــاطر خ ــوش  يام خ ــو خ ت
ش غـم ننـگ اسـت و نـام     هره عشق نیست کـ  دمر

ــد رســتم   ــه ســر آم ــه چــو عمــرم ب ــا نگــویی ک ت
گر همه سنگ بود شیشـه بـه چنـگ اسـت اینجـا     
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به رکاب گذاشتم و به سوي زنـدگی روان شـدم. تهـران را     پافرداي همان روز، ترقّی را رها کردم «کدام گزینه با مفهوم ایهامی عبارت   24-
 هم مفهوم است؟» بخاراي من ایل من بود.» .پشت سر نهادم و به سوي بخارا بال و پر گشودم

) برخاســـــتم از رهـــــت چـــــو گــــــردي   1
ــا    2 ــان و نـ ــحبت بیگانگـ ــده صـ ــالن) گزیـ اهـ
) نک بر آن عـزمم کـه از ري بـازگردم زي وطـن    3
زبانــان جــاي الف ) نیســت صــائب محفــل آتــش4

 

بــــــــر خــــــــاك ره تــــــــو بــــــــازگردم  
ز قـــوم و کشـــور و ایـــل و تبـــار خـــود محـــروم

ــه  ــن میخان ــدر ای ــود  کان ــاغر نب ــر در س ــز زه ام ج
هر که بال و پر گشود اینجـا بـه خاکسـتر نشسـت    

 

-25 ......... جز بهتناسب دارند، » مبالیی پدید آید بر مرکب صبر نشین چون«عبارت  ها با گزینه همۀمفهوم  
ــود  1 ــواهم نمـ ــبر بخـ ــال صـ ــین روز بـ ) در چنـ
ــی گریخـــ    2 ــه راهـ ــورد بـ ــا خـ ــبر قفـ ت) صـ
غـم طوفـان  ) گرت چو نوح نبی صـبر هسـت در   3
ــی   4 ــبر ب ــا ص ــال ب ــز ب ــود ج ــدازه ) عشــق نب اي ان

 

بـــا چنـــین اشـــک روان راز چـــه دانـــیم نهفـــت 
عقــــل بــــال دیــــد و بــــه کنجــــی نشســــت 
ــد  ــاله برآیــ ــزار ســ ــام هــ ــردد و کــ بــــال بگــ

ــازه      ــرگ ت ــه م ــر لحظ ــاودان ه ــات ج ــا حی اي ب
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 :)٢۶ - ٣٨( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
 

 
-26 :عث هللا النبیّین مبّشرینکان النّاس اُّمة واحدة فب 

 ) پس خداوند وقتی پیامبران را بشارت دهنده فرستاد که مردم امتی یکپارچه بودند!1
 یکپارچه بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد!) مردم امتی 2
 ) مردم امتی یگانه شدند براي همین خداوند برایشان پیامبرانی بشارت دهنده فرستاد!3
 ) به سبب اینکه مردم امتی یکپارچه بودند خداوند پیامبرانی را بشارت دهنده فرستاد!4
ر أصنام وجودک بفأس الّصالة!إذا ترید أن تشبھ مؤمناً حنیفاً یتعبّد «  -27 »:هللا الواحد فکّسِ

 هاي درونت را با تیغ نماز بشکنی! پرست فقط خداوند یکتا را عبادت کنی باید بت خواهی همچون مومن یگانه ) اگر می1
 شکن!هاي وجودت را با تبرِ نماز ب پرستد، بت خواهی شبیه مومن یکتاپرستی شوي که خداوند یگانه را می ) چنانچه می2
پرستد شباهت پیدا کنـی بـت وجـودت را بـا تبـري       پرستی که فقط خدا را می ) هرگاه خواسته باشی که به یک مومن یگانه3

 چون نماز بشکن!
 هاي درون را با شمشیر نماز بشکن! پرستد، بت خواهی مومن یگانه پرستی باشی که خداوند یگانه را می ) اگر می4
ی الّصنم!کان ابراھیم و ھو من أعظم «  -28 »األنبیاء یحاول أن ینقذ قومھ من عبادة التماثیل الّتی تُسمَّ

شـدند،   هایی کـه بـت نامیـده مـی     کرد که قوم خود را از پرستش تندیس ترین پیامبران است تالش می ابراهیم که از بزرگ) 1
 نجات دهد!

 شود، نجات دهد!   بت نامیده می کوشید قومش را از پرستش تندیسی که ابراهیم از پیامبران بزرگ بود و می) 2
 نامیدند، نجات دهد! هایی که بت می ترین پیامبران است تالش کرد که قومش را از پرستش تندیس ابراهیم که از بزرگ) 3
 نامند، نجات دهد! هایی که آنها را بت می کرد که قومش را از پرستش تندیس ترین پیامبران است تالش می ابراهیم که از بزرگ) 4
-29 .........»مطالعۀ «»: مطالعة مصارعات األنبیاء مع خرافات کانت ازدادت فی عقائد النّاس تُبیِّن أنّھ ال بالء أصعب من الجھل!« 

تـر از   دهد که هـیچ بالیـی سـخت    هاي مردم افزایش یافته بود نشان می هایی که در عقیده هاي پیامبران با خرافه ) کشمکش1
 نادانی نیست!

تـر از نـادانی    سازد کـه حقیقتـاً بالیـی سـخت     یافت آشکار می هاي مردم گسترش می ا با خرافاتی که در عقیده) مبارزات انبی2
 وجود ندارد!

 شدند روشن ساخته که بالیی به سختی نادانی وجود ندارد! مردم زیاد میعقیدة ها که در  هاي پیامبران با خرافه ) درگیري3
 هاي مردم زیاد شده بودند نشان داده است که هیچ بالیی به سختی نادانی نیست! در عقیدههایی که  ) کشمکش پیامبران با خرافه4
-30 »:لیتک ما نسیت ھذه األشعار الجمیلة الّتی أنشدتھا لک، إنّی اُحّس أّن الموّدة بیینا قد زالت!« 

ه دوستی در بین ما از بین ) اي کاش این شعرهاي زیبایی را که برایت سرودم فراموش نکنی، همانا احساس من این است ک1
 رفته است!

کنم محبـت میـان مـا کمرنـگ      چون من احساس می ،سرایم فراموش نکنی ) امیدوارم که شعرهاي زیبایی را که براي تو می2
 شده است!

 نم!ک شدند، من محبتی را که میان ما  از بین رفته، احساس می ) کاش این شعرهاي زیبایی که براي تو خواندم، فراموش نمی3
کنم که محبت در میان ما از بین  کردي، من احساس می ام فراموش نمی ) کاشکی این شعرهاي زیبایی را که براي تو سروده4

 رفته است!
-31 عیّن الصحیح: 

مندان ماهی زینتی از ایـن مـاهی در شـگفت     عالقه :ھواة أسماک الزینة معجبون بھذه الّسمکة ألنّھا تحّب الفرائس الحیّة) 1
 یرا آن شکارهاي زنده را دوست دارد!هستند؛ ز

هایمان یـاري کنـد و از مـا در برابـر      کاش خداوند ما را در درسهللا یعیننا فی دروسنا و یحمینا من شرور الحادثات: لعّل  )2
 ها نگهداري کند! هاي حادثه بدي

 را خندان دید!آموزان  وقتی که معلّم بازگشت، دانش بة المبتسمین:للّما رجع المعلّم شاھد الطّ ) 3
 اند؟ بینی که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده آیا آنها را میلقوا من فّضة أم حدید أم نحاس أم ذھب؟: خُ  ھل تراھم) 4
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-32 : الخطأعیّن  
راء:) 1 مھ ح مان در غاري نـازل   نخستین آیات قرآن بر پیامبر گرامی نزلت أولی آیات القرآن علی نبیّنا الکریم فی کھف اس

 شده که نامش حرا است!
اریخّی:) 2 کـه بـه دنبـال     ام را در کتابخانـه دیـدم در حـالی    کالسی هم شاھدُت زمیلتی فی المکتبة و ھی تبحث عن کتاب ت

 گردد! کتابی تاریخی می
 کند! د از افتادن از نردبان احساس کردم که سرم بسیار درد میبع بعد السقوط من الّسلّم شعرت أّن رأسی یؤلمنی جدّاً:) 3
ون:) 4 کـه   کننـد درحـالی   مـان را تشـویق مـی    تماشاگران تیم برنـده  همۀ جمیع المتفّرجین یشّجعون فریقنا الفائز و ھم واقف

 اند! ایستاده
-33 »أیّھا الفاخر جھالً بالنّسب، إنّما الناس ألّم و ألب«فی المفھوم:  الخطأعیّن  

ــی   1 ــه مــ ــدر چــ ــام پــ ــرد نــ ــردي ) گــ گــ
ــن  2 ــود کــ ــبت از خــ ــاش و نســ ــا بــ ) پارســ
ــر    ) 3 ــد گهــ ــا نباشــ ــود تــ ــی بــ ــر کــ هنــ
ــوهر   ) 4 ــه گــ ــر داري نــ ــاي اگــ ــر بنمــ هنــ

 

ــردي!      ــر مـــ ــاش اگـــ ــویش بـــ ــدر خـــ پـــ
!پارســــــــــــــــازادگی ادب نبــــــــــــــــود

هنـــــر! اي بـــــی نـــــژاده کســـــی دیـــــده  
ــراهیم از آزر    ــت و ابـــ ــار اســـ ــل از خـــ !گـــ

 

خواهـد   خـود  نشاند خداوند روز قیامت او را در کنار دوستان دیگران میهاي  کسی که درخت محبت را در قلب«  34-
 »:نشاند!

 الّذی یغرس شجرة الحّب فی قلوب اآلخرین سوف یُجلسھ هللا یوم القیامة عند أولیائھ!) 1
 الّذی یُجلس شجرة المحبّة فی قلوب النّاس سیُجلسھ هللا یوم القیامة عند أولیائھ!) 2
 فی قلب آخر سیُجلَس یوم القیامة عند أولیاء هللا! من غرس شجرة الحبّ ) 3
 إن یُجلس شجرة الحّب فی قلوب اآلخرین سوف یُجلسھ هللا یوم القیامة أمام أولیائھ!) 4
-35 »:کند! بریم ما را تنها رها می ها به او پناه می گاهی دوستی که از سختی« 

 قد یترکنا وحیدین الصدیق الّذی نلجأ إلیھ من المصاعب!) 1
 الصدیق الّذی قد نلجأ إلیھ من مصاعب، یترکنا وحیدین! )2
 الصدیق الّذی یترکنا وحیدین، قد یلجأ إلینا من المصاعب!) 3
 صدیق نلجأ إلیھ من مصاعب! قد یترکنا وحیداً ) 4
-36 :عیّن الصحیح عن المفردات 

 : وسیلة النستخدمھا إالّ لجّر السیّارات إلی موقف تصلیح السیّارات!الجّرارة) 1
 الھاوی: ھو الّذی یعمل علی ھوی نفسھ و یعبد إلھاً غیر هللا!) 2
 تلفاز: وسیلة لنشر األخبار الیومیّة و البرامج المفّرحة لألطفال فقط!) 3
 مرصوص: صفة تدّل علی وجود االستحکام فی أشیاء!) 4
-37 عن قراءة الکلمات: الخطأعیّن  

 تَحَزْن إنَّ هللاَ َمعَناال) 2 التَْغَضْب فإنَّ الغََضَب َمْفَسدةٌ!) 1
 کأنَّ إرضاَء النّاِس غایةٌ التُدَرْک!) 4  ال ِجھادَ َکِجھاِد النَّفِس!) 3
-38 فی ضبط حرکات (قراءة) الکلمات: الخطأعیّن  

لَةٌ فاتَِّصلنا بُمصِلّحِ الّسیّاراِت! )2 وال تَھنوا و ال تَحَزنوا و أنتُم األعلوَن!) 1  إّن َسیّارتَنا ُمعَطَّ
ُع الُمتَفَّرجوَن فریقَھم الفائَز فَِرحیَن! )4   ُخِلَق األنساُن ضعیفاً! )3  یُشِجّ
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 ):٣٩ - ۴٢( إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ  ■■
 

ة  ون مجھول ماویّة تک اھرات الّس ّل قلّما یحدث أن ننظر إلی الّسماء فوق رؤوسنا، فلذلک الّظ ی ک رق ف اک ف ا. ھن ألغلبن
باب  ر أس ذا األم ّداً. لھ ة ج ماء قلیل ی الّس افظ عل ی تح رق الّت ّن الف ا و لک ی األرض و مافیھ اظ عل ی الحف اول عل الد تح ب

ا  ھمختلفھ من أھّمھا أنَّنا نظّن أنّ  بّبت أّن م ماویّة س ل بالظاھرات الس ا. الجھ ة لن ی تلیست فی السَّماء منافع ماّدیّ حدث ف
 حدی ھذه الظاھرات:إتجعلنا قلقین مع أنّھا قد تکون جمیلة جّداً. تعالوا نتعّرف علی قد ء الّسما

رف  ا یع و م حاب. و ھ یحدث في فترات من الّزمن أن تختفي الشمس منّا في وقت النھار و السماء صافیة خالیة من الّس
ّل (= ة ظ ي منطق ون األرض ف ب أن تك وف. فیج وف إ بالكس ر. و الكس ایھ) القم زاء س ي األج دث ف ذا یح ي و ھ ا كلّ ّم

د  ّل. عن بھ الظ ة ش األرضیّة الواقعة في ظّل القمر تماما. و إّما جزئّي و ھو في أجزاء من سطح األرض الواقعة في منطق
 وقوع ھذه الحادثة الطبیعیّة علی کّل مسلم أن تقیم صالة قبل نھایتھا.

 
-39 عیّن الصحیح حسب النّص: 

 إلی الّسماء کّل یوم حتّی نعرف ما یحدث فیھا!علینا أن نرفع رؤوسنا ) 1
 لیس فی الّسماء منافع لنا لھذا ال نحّب أن نھتّم بھا!) 2
 الظاھرات السماویّة الطبیعیّة مخّوفة ألغلب النّاس ألنّھا مجھولة لھم!) 3
 کثیر من النّاس یعرفون کیفیّة الحفاظ علی الّسماء!) 4
-40 وف؟ما ھو الّصحیح عن ظاھرة سّمیت بالکس 

  تحدث عندما تکون الّسماء صافیة خالیة من الّسحب!) 1
 ھی اختفاء الّشمس خلف القمر فی النّھار فال نراھا!) 2
  عندما تحدث، تختفی الّشمس من جمیع سّکان العالم!) 3
 تشاھد فی حالتین اثنتین، جزئّی و کلّی!) 4
-41 ما ھو المناسب لتکمیل العبارة:....» حدث فی الّسماء تما « 

 قد تکون مخّوفة لنا!) 4 مجھولة لنا!) 3 جمیلة جدّاً!) 2 تجعل النّاس قلقین!) 1
-42 فی النّّص: لم یُذکرعیّن موضوعاً  

 کیفیّة وقوع الکسوف!) 2  علل حدوث الکسوف!) 1
 عالئم وقوع الکسوف!) 4 دلیل عدم اھتمام النّاس بالّسماء!) 3
 

 :)۴۴ و ۴٣(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■
 

-43 »خالیة من الّسحاب صافیة السماءوقت النھار و  فیمنّا  الشمس تختفي«...  
 »الّشمس«تختفی: فعل مضارع، للغائبة، مزید ثالثی من باب افتعال / فعل و فاعلھ ) 1
  الّشمس: اسم، مفرد، مؤنث، معّرف بالعلمیّة / فاعل) 2
 ، مفرد، مذّکر، معرفة / مبتدأالّسماء: اسم) 3
 : اسم، مفرد، مؤنث، اسم فاعل من مجّرد ثالثی / صفةصافیة) 4
-44 »ماّدیّة لنا منافعھا أنَّنا نظّن أنّھ  لیست فی السَّماء أھمّ من  مختلفھاألمر أسباب  ھذال«  

 ھذا: اسم اإلشارة، للمفرد المذکر، للقریب / خبر مقدّم) 1
 مختلفة: اسم، مفرد، مؤنث، نکرة، اسم مفعول / صفة) 2
 مجرور بحرف الجرّ » / أفعل«: اسم، مفرد، مذّکر، اسم التفضیل علی وزن ھمّ أ) 3
 و ھی مؤنث، اسم مکان، نکرة / صفة» منفعة«َمنافع: جمع تکسیر و مفرده ) 4
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 )۴۵ -۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

-45 فیھ فعل یدّل علی الماضی اإلستمرارّی: لیسعیّن ما  
 أنتظر منک أن تفعل ھذا العمل القبیح یا ولدی!ما کنت ) 1
 یا لیتنی ما اتّخذُت ھذا الّرجل الکذّاب خلیالً!) 2
 لَم یصدّق النّاس کالمی و ھم یعلمون أنّی لست کاذباً!) 3
 لعلّک تفوز فی ھذه المباراة إن تواصل سعیک!) 4
-46 عیّن اسماً یعیّن ھیئة مرجعھ: 

 الیکون المتکاسلون محبوبین عند الناس! )2 مبتسماً!کان الّشاعر یقرأ األنشودة ) 1
 رأیت الضیوف فی الغرفة و ھم جالسون! )4 لیس اکثر الطّالب متشابھین فی األذواق! )3
-47 عن الباقی: یختلف »ال«عیّن  

1 ( ً  بعض األحیان ال حیلة لک إّال تحّمل المشقّات! )2 و ال یحزنک قولھم إّن العّزة  جمیعا
 علینا أن نجتھد، ال نجاح فی التکاسل! )4 ال تقدّم لک مع الکسل و الجھل! )3
-48 »:کّل طعام الیذکر اسم هللا علیھ فإنّما ھو داء و ال برکة فیھ«عن عبارة  الخطأعیّن  

 النافیة!» ال«ماجاء فیھا ) 2  تتشکَّل من أربع جمالت!) 1
 فی محّل الخبر!» داء«و  فی محّل المبتدأ» ھو«) 4  توجد فیھا جملة وصفیّة!) 3
-49 .......»سافر والدای لزیارة بیت هللا الحرام «مناسبة للفراغ:  لیستعیّن ما  

 یذکران هللا!) 2  و ھما مشتاقون!) 1
!) 4 تتساقط دموعھما من عیونھما!) 3  متوّکلیِن با
-50 عیّن حاالً مرجعھا الفاعل: 

 لسمکة عن صغارھا و ھی تسیر معھا!تدافع ا) 2 تُطلق السمکة قطرات الماء متتالیةً!) 1
 !بالحافالت للذّھاب إلی المطارشیّعت الحّجاج راکبین ) 4 یعطینا هللا نعماتھ غافلین عنھ!) 3
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-51 ایم؟ نشانگر حکمت، قدرت و سایر صفات الهی بدانیم، پیام کدام حدیث شریف را انیس جان خود کرده را اینکه هر موجودي 

رض) 1 وات و ا ر ا ه و ) 2 ا  ّ رأ ا  و  ً ا   رأ 
وا  ذات ا) 3 ء و   ّ اً ) 4 وا    ا  ا    ا
زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خـانواده، اجتمـاع و دیگـر مخلوقـات تغییـر      همۀ التزام به کدام عبارت شریفه   52-

ر﴿﴿  شریفۀهد و عبارت  د می ا ا  به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟ ﴾ ا
1 (﴿ّ ّ ا﴿) 2 ر والیتـ توحید د ﴾ ا  ا  ر والیتـ توحید د ﴾  ا
ّ ا﴿) 3 ّ﴿) 4 مراتب توحید همۀـ  ﴾  ا  مراتب توحید همۀـ  ﴾ ا  ا
دریافت کـدام   شایستۀایمانی آنان را  جامعۀچیست و تقوا مداري  ثمرةشود،  طور مستمر مرتکب می گرفتاري به کیفر آنچه که انسان به  53-

 گرداند؟ موهبت الهی می
1 (﴿َ  ِ َ﴿ـ  ﴾اَو ُ ُ  ُ َ َ َ ا﴿) 2 ﴾َ َ  ِ تٍ ﴿ـ  ﴾َو َ َ  ِ َ  َ َ َ﴾ 
3 (﴿ِ ٓ ِ ا  َ  َ تٍ ﴿ـ  ﴾َوا َ َ  ِ َ  َ َ َ﴾ 4 (﴿ِ ٓ ِ ا  َ  َ َ﴿ـ  ﴾َوا ُ ُ  ُ َ َ َ َ﴾ 
هیچ عاقل مـر  «یک از قرائن اختیار در انسان است و بیت  به ترتیب بیانگر کدام» عملپذیرش عواقب «و » سنجش جوانب کار«مفاهیم   54-

 با کدام گزینه در ارتباط است؟» کلوخی را زند/ هیچ با سنگی عتابی کس کند؟
 پذیري ـ تفکر و تصمیم ـ نخستین ) مسئولیت2 پذیري ـ نخستین ) تفکر و تصمیم ـ مسئولیت1
 پذیري ـ تفکر و تصمیم ـ دومین ) مسئولیت4 ذیري ـ دومینپ ) تفکر و تصمیم ـ مسئولیت3
-55 باشد؟ یک می د و مقصود از شرط قبولی عمل کدامرا در نظر بگیریم، کدامین مورد تقدم دار» معرفت«و » کیفیت«اگر براي یک عمل  

 ) دومین ـ دومین4  ) نخستین ـ دومین3 ) دومین ـ نخستین2 ) نخستین ـ نخستین1
-56 هاي درخت اخالص است؟ یک از میوه مربوط به کدام» بلند است آشیانه ام بر مرغی دگر نه/ که عنقا رابرو این د«بیت  

 ) دستیابی به درجاتی از حکمت2 ) دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات1
 هاي شیطان ) نفوذناپذیري در برابر وسوسه4 ناشدنی هاي وصف ) دریافت پاداش3
-57 شناسی چه فواید و ثمراتی براي ما خواهد داشت؟ از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیستشناخت قوانین جهان خلقت  

 ها ها و شکست و موفقیت ها و شیرینی ) نگرش صحیح نسبت به تلخی1
 ) ممتدسازي دیدگاه ما نسبت به وقایع و حوادث جهان2
 ر روابط با خدا، خود، خلقت و دیگران) تأثیر د3
 هاي الهی و بهره گرفتن از طبیعت نه) آشنایی ما با نشا4
-58 اگر بخواهیم براي روح زندگی دینی و غیر دینی مستند قرآنی ارائه دهیم، به ترتیب در کدام آیات تجلی دارد؟ 

ک    ﴿ـ  ﴾ ا  ا  ا﴿) 1 اً   دو  و و   ﴾ا
وه﴿) 2 اه﴿ـ  ﴾ان ا و و ر   ﴾ارا  ا ا 
ک   ِ  ﴿ـ  ﴾ء  ا  ﴿) 3 اً   دو  و و   ﴾ا
4 (﴿ ً ّ اه﴿ـ  ﴾ا ا ا ر  ﴾ارا  ا ا 
مذکور است و در چه صورت جـاي آن بـود کـه     خداي یگانه در کدام عبارت شریفه استدالل قرآن کریم در رد طلبیدن پروردگاري جز  59-

 مردم در اعتقاد به آفریدگار یگانه به شک بیفتند؟
1 (﴿ ً ّ ِ اَ َر َ ا َ ِ ﴿ـ  ﴾ُ اَ ِ َ َ ا  َ َ َء  َ ُ﴾  
2 (﴿ ً ّ ِ اَ َر َ ا َ ً ﴿ـ  ﴾ُ اَ َ  ِ ِ ُ َ ِ َن  ِ َ﴾ 
ءٍ ﴿) 3 َ  ّ َ َرب  ُ ً ﴿ـ  ﴾َو  َ  ِ ِ ُ َ ِ َن  ِ َ﴾  
ءٍ ﴿) 4 َ  ّ َ َرب  ُ ا ﴿ـ  ﴾َو  َ َ َء  َ ُ ِ ِ َ َ﴾ 
-60 درك بیشتر فقر و نیاز، ثمره و علّت چیست؟ 

 ) افزایش خودشناسی ـ پاکی و صفاي قلب2 ) افزایش عبودیت و بندگی ـ پاکی و صفاي قلب1
 ) افزایش خودشناسی ـ افزایش عبودت و بندگی4 ی) افزایش عبودیت و بندگی ـ افزایش خودشناس3
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-61 ایم و نتیجه آن در کدام آیه مشهود است؟ چیزي اشاره کردهچه به » مختار بودن انسان به اراده الهی است«اگر بگوییم  
ّ﴿ـ  ) مقتضی به قضاي الهی بودن1 ّ ا و اِّن ا    ﴾م ذ  
رک ا﴿ـ  بودن) مقتضی به قضاي الهی 2  ﴾ ا  ان 
رک ا﴿ـ  ) مقدر به تقدیر الهی بودن3  ﴾ ا  ان 
م ﴿ـ  ) مقدر به تقدیر الهی بودن4 ّ ّ ا و اِّن ا    ﴾ذ  
-62 زند؟ یناپذیر استوار چه مثالی م مندي تخلف قدر و قضاي الهی و این قانون دربارة خداوند 

ن﴿) 1 ّ و   ا ا ا ان  س ان    ﴾ا ا
ن﴿) 2 ً و ا  ّ و ا  ت و     ﴾ّ  ذا ا
 ﴾   ر  ا  و   ﴿) 3
4 (﴿ ّ ر و  ا  ا رک ا و  نا   و ان    ﴾ 
دهـد و ایـن    هـا مـی   زمان همۀها چه فرمانی به مؤمنان  پس از بیان حقوق  مردم، چهارپایان و سرزمین )(مولی الموحدین امام علی   63-

 یک از ابعاد توحید عملی است؟ فرمان در راستاي کدام
  گونه باشید که خدا دوست دارد ـ اجتماعی ) توفیق بطلبید تا آن1
 عت کنید و از عصیان او بپرهیزید ـ فردي ) خدا را اطا2
 ) خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید ـ اجتماعی3
 گونه باشید که خدا دوست دارد ـ فردي ) توفیق بطلبید تا آن4
-64 ایم؟ مبارکه را ترسیم نموده آیۀپذیري افراد، منجر به ترك دوستی با آنان شود، کدام  آنگاه که عدم حق 

1 (﴿ َ ِ فٍ  َو  َ  َ ُ ا  ُ َ  َ َ ِس  ّ اداً ﴿) 2 ﴾ا ّ اَ ِ دوِن ا  ُ َ  َ ِس  ّ َ ا ِ   ﴾َو 
لَ ﴿) 3 ا ا ُ َ َو اَ ّ ا ا ُ ا اَ َ ءَ ﴿) 4 ﴾ اَ ا آ ُ اَو و ُ َ ّوی َو  ُ َ وا  ِ َ ا  َ َ آ ّ  ﴾ اَ ا
-65 پیماید، با کدام لحن است و به کدام سبب آمده است؟ اي که دو راهی بندگی را به غلط می الهی به انسان خفته هوشیارکنندةنهیب  

َ آَدمَ ﴿) 1   ُ َ ِ َ ا َ اَ نَ ﴿ـ  ﴾اَ وا ا ُ ُ َ   ﴾اَن 
َ آَدمَ ﴿) 2   ُ َ ِ َ ا َ اَ و ﴿ـ  ﴾اَ ُ َ  ُ َ  ُ ِ ٌ ا ُ﴾ 
ةٍ ﴿) 3 َ ِ ا ِ  ُ ُ ِ ِ اَ ٌ ﴿ـ  ﴾ُ ا ُ و  ُ َ  ُ َ  ُ ِ  ﴾ا
ةٍ ﴿) 4 َ ِ ا ِ  ُ ُ ِ ِ اَ نَ ﴿ـ  ﴾ُ ا وا ا ُ ُ َ  ﴾اَن 
-66 شاره دارند؟به ترتیب به کدام یک از مظاهر الهی ا» هایش نقشه جهان با همه ویژگی و قانون«و » کیفیت و کلیه روابط بین موجودات« 

 ) تقدیر ـ تقدیر4 ) قضا ـ تقدیر  3 ) قضا ـ قضا2 ) تقدیر ـ قضا1
هاي مستغرق در گناه در مورد فرصت الهی به آنان چیست و عذاب خوارکننده بـراي آنـان، مرهـون کـدام فعـل       پندار نادرست انسان  67-

 شان است؟ اختیاري
1 (﴿ ُ َ  ُ وا اَ  َ َ  َ َ ا َ َ َِو  ِ ُ َ  ٌ َ ً ﴿ـ  ﴾  ِ دادوا ا َ ِ﴾  
2 (﴿ِ ِ ُ َ  ٌ َ  ُ َ  ُ وا اَ  َ َ  َ َ ا َ َ ُ﴿ـ  ﴾َو  َ اَ َ  ِ﴾ 
نَ ﴿) 3 َ ُ  ُ ّ َو  َ ا آ َ ا اَن  َ ُس اَُن  ّ َ ا ِ َ ً ﴿ـ  ﴾اَ ِ دادوا ا َ ِ﴾ 
4 (﴿ َ ِ َ نَ اَ َ ُ  ُ ّ َو  َ ا آ َ ا اَن  َ ُس اَُن  ّ ُ﴿ـ  ﴾ا َ اَ َ  ِ﴾ 
-68 توان از کدام عبارت قرآنی دریافت نمود؟ و این موضوع را می هاي شیطان نیازمند چیست رابر داممقاومت در ب 

 ﴾ ا ا  رّب ا﴿ـ  پذیري براي افزایش بیشتر معرفت نسبت به خدا تقویت روحیه حق) 1
 ﴾رّب ا ا ا  ﴿ـ هایش  فرمانخالصانۀ ش ) روي آوردن به پیشگاه الهی و پذیر2
ِ ﴿ـ هایش  فرمانخالصانۀ ش به پیشگاه الهی و پذیر روي آوردن) 3 ْ َ ِ ُ إ ْ ُ ا َ ْ َ  َ ِْف  ْ َ  ِ  ﴾َوإ
ِ ﴿ـ  پذیري براي افزایش بیشتر معرفت نسبت به خدا حقتقویت روحیه ) 4 ْ َ ِ ُ إ ْ ُ ا َ ْ َ  َ ِْف  ْ َ  ِ  ﴾َوإ
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ن  «خداوند به ترتیب کدام عبارات شریفه است و مورد مستثنی در عبـارت  » چیستی«و » صفات«مؤید شناخت   ـ دة اد ـ ـ ا ا 69-
ر ّ و    است؟ زینهبیانگر کدام گ »ا  ا

ء) 1  ـ نخستین وا  ذات اـ  وا   
ء) 2  ـ دومین وا  ذات اـ  وا   
ءـ  وا  ذات ا) 3  ـ نخستین وا   
ءـ  وا  ذات ا) 4  ـ دومین وا   
دنبال وجودي برتر و متعالی باشیم که در پدید آمدن و موجود شدن نیاز به دیگري نداشته باشد، باید واجد کـدام   هستی به پهنۀاگر در   70-

 توان یافت؟ اندرکار بودن خداوند در امور عالم را در کدام عبارت قرآنی می شرط باشد و علیت دست
َ ﴿اش باشد ـ  اش مقدم بر هستی ) نیستی1 ُ ٍم  َ ٔنٍ ُ  َ  ﴾  
ٔنٍ ﴿) خودش ذاتاً موجود باشد ـ 2 َ   َ ُ ٍم  َ  ُ﴾ 
َرضِ ﴿) خودش ذاتاً موجود باشد ـ 3 واِت َو ا َ  ا  ُ ُ َ﴾ 
َرضِ ﴿اش باشد ـ  اش مقدم بر هستی ) نیستی4 واِت َو ا َ  ا  ُ ُ َ﴾ 
است و در صورت چشم گشودن انسان به روي دالیل روشن فرو فرستاده شـده از   ها و زمین کدام هدف خداي حکیم از نگهبانی آسمان  71-

 گردد؟ جانب خدا، کدام نتیجه عاید انسان می
و ان﴿) 1 َ﴿ـ  ﴾َ َ َ﴾  2 (﴿َ ِ زا َ﴿ـ  ﴾َ َ َ ﴾ 
3 (﴿َ ِ زا ِ ﴿ـ  ﴾َ ِ َ ِ وا ﴿) 4  ﴾َ َ ِ ﴿ـ  ﴾ن  ِ َ ِ َ﴾  
-72 ید کدام مرتبه توحید است؟گردد و مؤ م عبارت قرآنی برداشت میکدا ازاستمرار فیض رساندن حق تعالی به عالم خلقت  

ٔن﴿) 1 م    ٔن﴿) 2 ـ ربوبیت ﴾  م     والیتـ  ﴾ 
اء ا ا﴿) 3 اء ا ا﴿) 4 والیتـ  ﴾ا ا  ربوبیتـ  ﴾ا ا
ة ا﴿تعبیر قرآنی   ٓ -73 نصیب چه افرادي خواهد شد؟ ﴾ّ و ا

فٍ ﴿) 1 س   ا   ٍ ﴿) 2 ﴾و  ا   ﴾  دو  و
3 (﴿ ً ا ا ر ا ﴿) 4  ﴾ ا ء   ّ ا   ﴾ام 
-74 داند و کدام آیه حاکی از آن است؟ میدر مناجاتی که با معبود خود داشته نهایت افتخار خود را کدام امر  )(امیرمؤمنان علی  

رض﴿ ) بندگی انسان ـ1 وات و ا اط ﴿ ) بندگی انسان ـ2 ﴾  رّب ا ا   ﴾وه 
رض﴿ ) پروردگاري خدا ـ3 وات و ا اط ﴿ ) پروردگاري خدا ـ4 ﴾  رّب ا ا   ﴾وه 
-75 شود؟ ماندگی و خسران ما میپیام کدام حدیث سبب رشد و کمال و یا عقب  

ر) 1   ّ ن ا  ل و    ت   ّ ب ا  ت    
ّ و ا ) 2 ت و      ذا ا
ن﴿) 3 ّ و   ا ا ا ان  س ان     ﴾ا ا
ان ز) 4 ّ ا   ا    ا ز  ا
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

 
 How many times ……… these shoes ……… since you bought them? 76-

1) have - repaired  2) did - repair  
3) have - been repaired 4) were - repaired 

 If we take a train, it will be cheaper, ………? 77-
1) will it 2) won’t it 3) do we 4) don’t we 

 I thought I knew Peter well, ……… you don’t know a person until you travel with him ……… 78-
her. 
1) and - but 2) but - so 3) and - or 4) but - or 

 If you touch a poison plant, you will get sick. So, it’s necessary to visit a ……… 79-
1) scientist 2) host 3) physician 4) physicist 

 If parents are ever unsure about a child’s reading ……… they can always contact school for 80-
advice. 
1) product 2) combination 3) solution 4) ability 

 It’s not easy to become a/an ……… but harder is to write in a way that everyone’s eager to 81-
buy the next issue and work. 
1) author 2) inventor 3) doctor 4) dentist 

 The police thought the victim was Tom, but they were unable to ……… the body. 82-
1) found 2) identify 3) receive 4) spare 

 According to a study in the US if you want to ……… your happiness you should know that 83-
people who tried six kinds of jam felt happier with their choice than those who were ……… 24 
jams to taste.   
1) develop - worked 2) hug - forgiven 3) boost - offered 4) burst - regarded 

 I ……… that behind each thing we have to do, there’s something we want to do. 84-
1) define 2) generate 3) suppose 4) access 

 If you really need a job, why don’t you ……… working for peter?  85-
1) consider 2) combine 3) compare 4) convert 

 Each of the ……… in Longman Dictionary has been carefully defined.  86-
1) issues 2) factors 3) foreigns 4) entries 

 Do you have any ……… concerning the ownership on this jewel? 87-
1) crops 2) values 3) claims 4) orders 
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PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 
Despite its name, the Caspian Sea can be called (88) ……… a lake or a sea. Prof. Michael 
Kukral refers to it as a lake, as do many scholars. It has historically been considered a sea 
because of its size and its saline water, but it embodies many characteristics of lakes.(89) 
……… of the confusion that exists is because there are no internationally agreed - upon (90) 
……… for seas or lakes. Seas are often connected to the ocean or another sea via salt water, 
but the Caspian Sea is not linked to any other body of water.(91) ..…… land, according to 
the National Oceanic and Atmospheric Administration; however, the Caspian Sea has land 
all around it. Seas are typically salt water. While the Caspian Sea is not fresh water, its salty 
water is diluted by the inflow of fresh water, (92) ..…… in the north. 
 

  88-
1) none 2) neither 3) either 4) all 

  89-
1) many 2) a few 3) much 4) lot of 

  90-
1) exclamation 2) definition 3) recommendation 4) combination 

  91-
1) Seas are usually partially surrounding by  
2) Seas usually partially surround 
3) Seas are usually partially surrounded by  
4) Seas usually partially surrounded with 

  92-
1) unexpectedly 2) systematically 3) accidentally 4) especially 
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 

 

Passage 1: 

We live in a society where care of young and old is increasingly segregated, with very 
limited opportunity for the two age groups to interact. If we just thought a little more 
socially, however, these “book end generations” could become great resources for each other 
- all we need to do is put them in the same place. 

The concept of “non-familial intergenerational interactions” is centered around the 
seemingly simple idea that old and young can bring new energy, knowledge and enthusiasm 
to each other’s lives. In the last twenty years or so, this concept has been increasingly picked 
up-particularly in the US, where more and more shared care facilities are being opened. 

Interaction between the generations is not as simple as putting a baby and toddlers’ day 
care center in a nursing home, however. It involves planned interactions between elders and 
college students, schoolchildren, or youngsters of other ages in a variety of settings so that 
all sides of this interaction learn, build lifetime experiences, and have a pleasant time. 

 
 The passage is primarily intended to ………. 93-

1) warn 2) advise 3) inform 4) compare 
 What is the paragraph immediately following this passage most likely to be about? 94-

1) A discussion on a possible risks of shared care facilities. 
2) Examples of useful, planned activities in shared care facilities. 
3) Reasons why the care of youngsters and elders in one place has not been explored before. 
4) A discussion on how young people can benefit old people and vice versa. 

 The underlined word “segregated” in Paragraph 1 can be replaced with ……… 95-
1) generated 2) separated 3) comprehended 4) strengthened  

 The passage seems to imply that the reason why we currently don’t have many shared care 96-
facilities is that ……… 
1) we have not been aware of the benefits these places could bring to the society. 
2) we do not have a social point of view regarding caring for the young and the old. 
3) we have not had the knowledge on how to plan the interactions between different 

generations 
4) we have looked at this idea in a simplified manner, without considering the difficulties. 
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Passage 2: 

How long would it take to die by being taken to an ant colony? It depends on the ant. 
Some, like the Maricopa harvester ant, will kill you rapidly by poison: it only takes a few 
hundred stings for this ant to kill a human, compared to, 1,500 for honeybee stings, assuming 
you are not allergic, Once one Maricopa ant stings you, the others will follow because they 
smell the alarm pheromones in the sting, so death will be fast. 

Some, like the “bullet ant” are not so toxic but much more painful if they sting you. Why 
are they called bullet ants? Because the feeling of being stung supposedly simulates the pain 
of being pierced by a bullet. You will likely pass out from pain after the worst imaginable 
hour of your life and then succumb to dehydration or shock. This is observed in many of 
other ants too. 

The only ant that could potentially devour you is Siafu, the African “driver” or “safari” 
ant. They are not as bad as they are in the movies, like Indiana Jones 4, but are known or at 
least rumored to have killed infants. However, even a whole Siafu colony won’t reduce you 
to bone like piranhas: you’re too big, moist and warm and they’re not interested in taking 
you down. They will assume you are a threat, not a food. Even if you die they may ignore 
you, as ants are not usually attracted to large mammal cadavers compared to, say, corpse 
flies. 

 
 What is the main purpose of the author? 97-

1) To introduce some of the threats faced by humans from insects. 
2) To discuss various types of ants that can harm humans. 
3) To inform the readers how to protect themselves when faced with dangerous ants. 
4) To provide reasons why some humans have a strong fear of ants. 

 How has the author separated different paragraphs of the passage?  98-
1) Paragraph 2 and 3 support the information given in Paragraph 1.  
2) Each paragraph discusses one type of ant and its characteristics. 
3) Paragraph 1 introduces the topic and Paragraph 2 and 3 make conclusions about the 

passage. 
4) The type of ants in Paragraph 2 are compared to the kinds of ants in Paragraph 1 and 3. 

 According to the passage, how do harvester ants communicate with each other about a prey? 99-
1) By producing and smelling special pheromones in their stings.  
2) By sensing the warmth of the body of the prey.  
3) By causing dehydration in the body of the prey.  
4) By returning to their nest and alarming the rest of the colony.  

 What does the underlined pronoun “this” in the second paragraph refer to? 100-
1) Bullet ant  2) Having painful sting 
3) Passing out  4) Dehydration 

 

 


