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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 آمده است؟ نادرست در کدام گزینه تماماً» صحن ،علَم، الحاح، کالف«عنی واژگان م
 ) بیرق، اصرار، نخ و ریسمان که گرد کرده باشند، میدانگاه2  ) آگاهی، فشرده، دوك، پهن1
 ) درفش، پافشاري، نخ و ریسمان باز، میدانگاه4 ) پرچم، درخواست کردن، دوك، پهنا3

-2 به ترتیب آمده است؟» عفاف و تطاول«هاي  ي واژهانها مع در کدام بیت
ن تــو، بیــداد و تعدیســتالــف) آنجــا کــه نــه فرمــا

ــویش را    ــردم خـــ ــر مـــ ــو دار مـــ ب) نکـــ
ج) عاشـــقی بـــا پارســـایی هـــم خـــوش اســـت
د) گفــتم اي مــه در بــرم تــا بامــداد آرام گیــر     

 

ــر اســت   ــاد و نفی ــو، فری ــاف ت ــه انص ــه ن ــا ک و آنج
همــــــان پارســــــا مــــــرد درویــــــش را
ــاده آب   ــان بـــ ــاد میـــ ــان کاُفتـــ همچنـــ
ــتم   ــتمگر داشـ ــار سـ ــخ یـ ــوي پاسـ ــوش سـ گـ

 

 ) ج و الف4 ) الف و ب3 ) ج و د2 ) ب و الف1
به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» گاه، دشمنی و صرف پیروز، تکیه«معناي واژگان  3-

 ) متعصب، عماد، مخاصمت، قبول کردن2 ) فایق، عماد، مخاصمت، مجرّد1
 شا، خصومت، مجرّدت) برگزیده، من4 ) فایق، منتشا، خصومت، مجرّد3

-4 آمده است؟ نادرستد واژه الخط چن امال و رسم
آورد تا ضحاك به پادشاهی برسد. سـپس در لبـاس    خورد؛ ابلیس با موافقت او پدرش مرداص را از پا درمی ضحاك فریب ابلیس را می«

ـ  گان بـه دیـوان او مـی    خوراند. بدین ترتیب هر شب دو تن از کهتران یا مهترزاده هایی حیوانی به او می خالیگري چاالك خورش د و برن
 »گیرند و... جانشان را می

 ) یک4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
-5 شود. ........ غلط امالیی دیده می. گزینۀ جز بهها  گزینه همۀدر 
ــدر قضــا نکشــت 1 ) خصــمی کــه تیــر کــافرش ان
ــده 2 ــژده از دیـ ــدان مـ ــو  ) بـ ــت غـ ــان خواسـ بـ
بینی تو ایشـان را ز بـس مسـتی همـی     ) گر نمی3
صـحبت مـردي  سوز کم گیرد نصـیب از   ) دل بی4

 

ــروي همچــون کمــان دوســت   خــونش بریخــت اب
دویدنـــــــد پـــــــیش ســـــــپهدار نـــــــو   
َرب        نیست رویـی مـر مـرا از تـو وز ایشـان جـز حـ

ــده  ــس تابی ــیرم    م ــو اکس ــرد در ت ــه گی اي آور ک
 

هستند؟» سرایندگان نامی رباعی«در کدام گزینه تمامی شاعران از  6-
 ، خیام) بیدل، صائب4 مولوي، بابا افضل، عطّار) 3 ، صائب) عطّار، مولوي2 ، خیام  ) مولوي، صائب1

-7 واژگان در گذر زمان وجود دارد؟معنایی در کدام گزینه هر چهار وضعیت 
 ) زندگی، زین، دستار، یخچال2 ) گوش، برگستوان، سپر، خنده1
 ) مزخرف، آزفنداك، ناله، سفیر4  ) ترگ، گناه، رکاب، دستور3

بن مضارع + («صفت وندي) و  وند + اسم(«اسم مرکب)،  »اسم + بن مضارع(«وهاي هاي کدام گزینه به ترتیب بر اساس الگ واژه 8-
 اند؟ شده  اسم وندي ـ مرکب) ساخته » بن مضارع +وند 

  ) هواپیما، ناشکر، سوز و گداز2  وجو ) خداجو، بیکار، پرس1
 اساس، جوش و خروش دار، بی ) مردم4  شوکش، نامعلوم، شست ) خط3
-9 ......... گزینۀ جز به شود، ابدال دیده میفرایند واجی ها  گزینه همۀ در
ــودم  1 ــاچیز بـــ ــی نـــ ــن گلـــ ــا مـــ ) بگفتـــ
ــر طــرف  ) مــی2 ــازنین گیسوکشــان از ه رود آن ن
ــت   3 ــم اسـ ــفیدش محکـ ــت سـ ــا دسـ ) از عصـ
ریخــــت اشــــکی ز رخســــارش فــــرو مــــی) 4

 

ــل نشســـــتم     ــا گـــ ــدتی بـــ ــیکن مـــ ولـــ
ــ  انصــد هــزار ــد هم ــه دنبــالش کشــان آی یدل ب

قــــدرت کامــــل بــــه علمــــش تــــوأم اســــت
دیـــــد بنـــــاي زنـــــدگی بـــــر آب مـــــی   

 

-10 است؟ نرفتهکار  ر کدام بیت صفت نسبی یا لیاقت بهد
ولـــــی چشـــــم از درون خـــــود نبنـــــدي) 1
گــــــردان بــــــزم تقــــــدیرت   کاســــــه) 2
گردنــــده آســــمانی و عــــدل آفتــــاب تــــو) 3
ترك شـیرازي بـه دسـت آرد دل مـا را    اگر آن ) 4

 

ــت     ــدنی هسـ ــزي دیـ ــو چیـ ــان تـ ــه در جـ کـ
صـــــبح زریـــــن کـــــاله ســـــیم انـــــدام    

آفتــــابی و تخــــت آســــمان تــــو   تابنــــدة 
ــارا را   ــمرقند و بخ ــدویش بخشــم س ــال هن ــه خ ب

 

-11 ؟شود یمدر کدام گزینه دیده » جناس ،ایهام ،حسن تعلیل ،کنایه«هاي  آرایه
ــانم    ) 1 ــم فتـ ــحاك و چشـ ــب ضـ ــالم آن لـ غـ
پــا بــر ســر ســبزه تــا بــه خــواري ننهــی        )2
ــهرة) 3 ــر در کــوه      ش ــا نــنهم س ــهر مشــو ت ش
ــان مـــــن پـــــرس 4 ) درازي شـــــب از مژگـــ

 

ــدکــه ک ــه ضــحاك و ســامر  ی آموخــت يســحر ب
ــت     ــته اس ــی رس ــه روی ــاك الل ــبزه ز خ ــان س ک
شـــور شـــیرین منمـــا تـــا نکنـــی فرهـــادم     
ــت     ــته اس ــمم نگش ــواب در چش ــک دم خ ــه ی ک

 

آمده است؟نادرستنند واژه الخط چنمال و رسم
آورد تا ضحاك به پادشاهی برسد. سـپس درخورد؛ ابلیس با موافقت او پدرش مرداص را از پا درمیضحاك فریب ابلیس را می«

گان بـه دیـوان او مـیخوراند. بدین ترتیب هر شب دو تن از کهتران یا مهترزادههایی حیوانی به او میخالیگري چاالك خورش
»گیرند و... جانشان را می

) یک4) چهار3) سه2) دو1
شود......... غلط امالیی دیده می.گزینۀجزبهها گزینههمۀدر 
ــدر قضــا نکشــت 1 ) خصــمی کــه تیــر کــافرش ان
ــده 2 ــژده از دیـ ــدان مـ ــو ) بـ ــت غـ ــان خواسـ  بـ
بینی تو ایشـان را ز بـس مسـتی همـی    ) گر نمی3
صـحبت مـردي  سوز کم گیرد نصـیب از  ) دل بی4

ــروي همچــون کمــان دوســت   خــونش بریخــت اب
دویدنـــــــد پـــــــیش ســـــــپهدار نـــــــو   
َرب        نیست رویـی مـر مـرا از تـو وز ایشـان جـز حـ

ــده  ــس تابی ــیرم   م ــو اکس ــرد در ت ــه گی اي آور ک
 هستند؟»سرایندگان نامی رباعی«در کدام گزینه تمامی شاعران از 

، خیام) بیدل، صائب4مولوي،بابا افضل، عطّار)3، صائب) عطّار، مولوي2، خیام  ) مولوي، صائب1
واژگان در گذر زمان وجود دارد؟معنایی در کدام گزینه هر چهار وضعیت 

) زندگی، زین، دستار، یخچال2) گوش، برگستوان، سپر، خنده1
) مزخرف، آزفنداك، ناله، سفیر4) ترگ، گناه، رکاب، دستور3

بن مض(«صفت وندي) و وند + اسم(«اسم مرکب)،  »اسم + بن مضارع(«گگوهاي هاي کدام گزینه به ترتیب بر اساس الگواژه
اند؟ شده  اسم وندي ـ مرکب) ساخته» بن مضارع+وند 

) هواپیما، ناشکر، سوز و گداز2وجو ) خداجو، بیکار، پرس1
اساس، جوش و خروش دار، بی ) مردم4تتشوکش، نامعلوم، شست ) خط3
.........گزینۀجزبهشود،ابدال دیده میفرایند واجی ها گزینههمۀدر
ــودم  1 ــاچیز بـــ ــی نـــ ــن گلـــ ــا مـــ ) بگفتـــ
ــر طــرف ) مــی2 ــازنین گیسوکشــان از ه رود آن ن

ــل نشســـــتم     ــا گـــ ــدتی بـــ ــیکن مـــ ولـــ
ــ انصــد هــزار ــد هم ــه دنبــالش کشــان آی ـ ـ یدل ب
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-12 ؟شود میدیده » حسن تعلیل«در کدام گزینه 

) امــروز کــه در دســت تــوام مرحمتــی کــن      1
) گداي کوي تـو از هشـت خلـد مسـتغنی اسـت     2
ــود    3 ــوان ب ــن نت ــه ایم ــده ک ــو اي دی ــدار ش ) بی
ریـز از چشـمم نشـد بیـرون     خیال آن بت خون) 4

 

ــدامت   ــه شــوم خــاك چــه ســود اشــک ن ــردا ک ف
ــ ــالم آزاد   یراسـ ــه عـ ــو از جملـ ــد تـ ــا بنـ تسـ

ــزل خوابســت   ــن من ــه دری ــادم ک ــیل دم ــن س زی
هاي خـون  از آن در خواب هم ریزد ز چشمم قطره

 

-13 هاي ادبی وجود دارد؟ کدام آرایه» زمینیان همه دامن کشند بر افالك/ خاك گر آفتاب رخت سایه افکند بر«در بیت 
 تضاد تناقض، ، تشبیه،کنایه) 2 استعاره ،ایهام، تلمیح ،) تشبیه1
 اسلوب معادله ،جناس ،کنایه ،) تشخیص4 تناقض   ،کنایه، تشبیه ،) ایهام3

-14 در کدام گزینه مشهود است؟» پراکنده شد نام دیوانگان/ نهان گشت آیین فرزانگان«مفهوم مقابل بیت 
ــنو) 1 ــر یـ ــرانپ يپـ ــوش   یکـ ــه گـ ــه بـ حلقـ
روي عشــــــــقت اي پــــــــري دیوانــــــــۀ) 2
چنان بیند که هسـت  شاهد ما را نه هر چشمی) 3
ــرپراکنـــــدهنناکســـــان  ) در پـــــاي4 ام گهـــ

 

ــاهد ــ يشـــ ــد یمـــ ــوه کننـــ ــرو جلـــ يگـــ
عاقــــــل نشــــــود بــــــه هــــــیچ پنــــــدي 

ــر وي زنــگ نی صــنع را آیینــه ســتاي بایــد کــه ب
ام عطـــــااز دســـــت مهتـــــران نپذیرفتـــــه  

 

-15 با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ »ذره باز یکتواند ماند از  کی/راز یدداند گفت با خورش هک هر«مفهوم بیت 
خورشـــــید در مجلـــــس نشـــــیند) وگـــــر 1
ــن مســکین نیســت   ) ذره2 ــزاي م ــه اج اي در هم
ــی   3 ــا مـ ــه دریـ ــون بـ ــوان ) چـ راه یافـــت یتـ
) آهنـــــگ دراز شـــــب ز مـــــن پــــــرس   4

 

پنـــــدارم کـــــه همتـــــاي تـــــو باشـــــد    ن
ــود   ــو بـ ــواي تـ ــه هـ ــق بـ ــه آن ذره معلّـ ــه نـ کـ
ســــوي یــــک شــــبنم چــــرا بایــــد شــــتافت
ــتم  ــی نخفــــ ــو دمــــ ــت تــــ ــز فرقــــ کــــ

 

-16 دارد؟ تتفاومفهوم کدام بیت با بقیه 
همــــه ذرات خــــود را دان تــــو کثــــرت   ) 1
) تـــــویی خـــــالق هـــــر بـــــاال و پســـــتی2
جـــز او یســـتن یچهســـت و هـــ یکـــیکـــه ) 3
ــرد  ) 4 ــوش کـ ــی نـ ــدت کسـ ــرف وحـ ــی صـ مـ

 

ــو   ــو ســ ــذر شــ ــرت در گــ ــدت يز کثــ وحــ
ــه هســــتی     ــدا و پنهــــان هرچــ ــویی پیــ تــ

هــــــــــــو الــــــــــــه اال وحــــــــــــده ال
ــرد   ــوش کـــ ــی فرامـــ ــا و عقبـــ ــه دنیـــ کـــ

 

-17 ؟ ندارد......... با بیت زیر قرابت معنایی گزینۀ تنها بیت 
هســت   عــالم در هرچــه نیســت تــو ز بیــرون

 

بـود ) گوهري کـز صـدف کـون و مکـان بیـرون      1
ــت نخــواهی آزادي ملــک) 2 ــال  اســتغناي و یاف م
ــا) 3 ــینه در عمره ــان س ــتیم پنه ــرار داش دل  اس
ــی   4 ــود مـ ــداي خـ ــت خـ ــر معرفـ ــی  ) گـ طلبـ

 

ــود در  ــب خ ــر بطل ــه ه ــواهی آنچ ــه خ ــوی ک یت
 

ــی    ــا مـ ــب دریـ ــدگان لـ ــب از گمشـ ــرد طلـ کـ
ــر ــالم دو ه ــدة ع ــود بن ــن خ ــه ک ــتظهار ب دل اس

دل پرگـــار از شـــد بیـــرون عاقبـــت ســـر نقطـــۀ
خــــود را بشــــناسدر خــــود نگــــر و خــــداي 

 

-18 ... با بیت زیر تناسب معنایی دارد....... گزینۀتنها بیت 
ــا   ــان مـــ ــان و جانـــ ــر جـــ ــال منکـــ هـــ

 

ــاد ) 1 ــن بـــ ــب راز مـــ ــو رقیـــ ــق تـــ عشـــ
کنـی رخنـه  رانـی و در جـان مـی    رقیبا تیر مـی ) 2
سـود  ) با رقیب سخت دل زخم زبان کـردن چـه  3
بـه انکـار آیـد ) بنده خود کیست که بـا خواجـه   4

 

ــا       ــان مــ ــر جــ ــار بــ ــم انکــ ــزن زخــ بــ
 

ــو جگر  ــم تــــ ــاد زخــــ ــن بــــ ــواز مــــ نــــ
گویی و ما را فتح باب اسـت ایـن   تو این را زخم می

ــه   چــون ــد رخن ــوهان بیفت ــن س ــوالد اواز ای در ف
ــم  ــده از او زخ ــغ از او بن ــت  از تی ــرهم از اوس او م

 

-19 ابیات کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟
ســـکون   رتبـــۀالـــف) بـــاالتر اســـت از حرکـــت 

  صـائب قـدم بـر کرسـی همـت نهـاد      ب) هرکه چون 
ــین   ج)  ــون جنـ ــن همچـ ــبش بکـ ــدکی جنـ   انـ

ــدتی   ــین را مــ ــر جنــ ــر هــ ــت اختــ د) هفــ
 

ــتاده) نیســت  ــتاده (ایس ــافی آب س ــه ص آب روان ب
ــ ــر ک    یم ــت از س ــاج رفع ــد ت ــتوان ــت وانی  گرف

  نیببخشـــــندت حـــــواسِ نـــــورب   تـــــا 
ــی ــدمتی    مـ ــت خـ ــه نوبـ ــان بـ ــد اي جـ  کننـ

 
 

) د و الف4 ج و ب )3 د و ج )2 الف و ب )1
-20 ؟با  بیت  زیر تناسب معنایی دارند  گزینهابیات کدام 

ــز از کَ« ــگریـــ ــگ فَـــ ــان نهنـــ ش در دهـــ
جنــــگاز مــــردن گــــه  نترســــیدند الــــف)

 زندگی در بند و قید رسـم و عـادت مـردن اسـت     ب)
ــتر مــردن      ج) ــر بس ــر س ــود ب ــاق ب ــگ عش   نن
بشـــد بـــر تـــو ز بـــد نـــامی جهـــان تنـــگ  د) 

 

ــدگانی     ــه از زنـ ــردن بـ ــه مـ ــگ کـ  »بـــه ننـ
از ننــــــگ بــــــد بترســــــیدند و ز نــــــام

طلســم ننــگ رادســت دســت توســت بشــکن ایــن 
بایـــد شـــد نمـــیایـــن ننـــگ  آلـــودة صـــائب

روا دارم از ایــــن ننــــگ  کــــه مــــن  مــــردن
 

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

ي پ رپرنر ه یرم پ ن ر ه مز
با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟»ذره بازیکتواند ماند از کی/رازششیدداند گفت با خورشککهکهر«مفهوم بیت 

خورشـــــید در مجلـــــس نشـــــیند) وگـــــر 1
ــن مســکین نیســت  ) ذره2 ــزاي م ــه اج اي در هم
ــی   3 ــا مـ ــه دریـ ــون بـ ــوان) چـ راه یافـــتننی   تـ
) آهنـــــگ دراز شـــــب ز مـــــن پــــــرس   4

ننپنـــــدارم کـــــه همتـــــاي تـــــو باشـــــد    ن
ــود   ــو بـ ــواي تـ ــه هـ ــق بـ ــه آن ذره معلّـ ــه نـ کـ
ســــوي یــــک شــــبنم چــــرا بایــــد شــــتافت
ــتم  ــی نخفــــ ــو دمــــ ــت تــــ ــز فرقــــ کــــ

دارد؟تتفاومفهوم کدام بیت با بقیه 
همــــه ذرات خــــود را دان تــــو کثــــرت   ) 1
) تـــــویی خـــــالق هـــــر بـــــاال و پســـــتی2
جـــز اوننیســـتنــیچهســـت و هـــیکـــیکـــه ) 3
ــرد  ) 4 ــوش کـ ــی نـ ــدت کسـ ــرف وحـ ــی صـ مـ

ــو   ــو ســ ــذر شــ ــرت در گــ ــدتيز کثــ وحــ
ــه هســــتی     ــدا و پنهــــان هرچــ ــویی پیــ تــ

هــــــــــــوالــــــــــــه االوحــــــــــــده ال
ــرد   ــوش کـــ ــی فرامـــ ــا و عقبـــ ــه دنیـــ کـــ

؟ ندارد......... با بیت زیر قرابت معنایی گزینۀ نها بیت
هســت  عــالمدرهرچــهنیســتتــوزیــرون

      بـود ) گوهري کـز صـدف کـون و مکـان بیـرون      1
ــتنخــواهیآزاديملــک) 2 ــال اســتغنايویاف م
ــا)3 ــینهدرعمره ــانس ــتیمپنه ــرارداش دل اس
ــی   4 ــود مـ ــداي خـ ــت خـ ــر معرفـ ــی ) گـ طلبـ

ــوددر ــبخ ــربطل ــهه ــواهیآنچ ــهخ ــویک یییت
ــی    ــا مـ ــب دریـ ــدگان لـ ــب از گمشـ ــردطلـ    کـ

ــر ــالمدوه ــدةع ــودبن ــنخ ــهک ــتظهارب دلاس
دلپرگـــارازشـــدبیـــرونعاقبـــتســـرنقطـــۀ

خــــود را بشــــناسدر خــــود نگــــر و خــــداي 

... با بیت زیر تناسب معنایی دارد.......گزینۀنها بیت
ــا   ــان مـــ ــان و جانـــ ــر جـــ ــال منکـــ هـــ

ــاد ) 1 ــن بـــ ــب راز مـــ ــو رقیـــ ــق تـــ عشـــ
و در جـان مـی  رقیبا تیر مـی)2   کنـی رخنـه رانـی
سـود ) با رقیب سخت دل زخم زبان کـردن چـه  3

آ

ــا      ــان مــ ــر جــ ــار بــ ــم انکــ ــزن زخــ بــ
ــو جگر  ــم تــــ ــاد زخــــ ــن بــــ ــواز مــــ  نــــ

می گویی و ما را فتح باب اسـت ایـن  تو این را زخم
ــه  چــون ــد رخن ــوهان بیفت ــن س ــوالد اواز ای در ف
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4صفحه  زبان عربی

 :)٢١ - ٣١( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
 

-21  :فسجد المالئکة کلّھم أجمعون إّال إبلیس استکبر و کان من الکافرین
 جز ابلیس که مستکبر و از کافران بود! ،) تمامی مالئکه به سجده افتادند1
 که تکبر ورزید و کافر شد!) فرشتگان جملگی در حال سجده بودند، مگر ابلیس 2
 فرشتگان سجده نمودند، جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود! همۀ) 3
 مالئکه سجده کردند، مگر ابلیسی که مستکبر بود و از کافران گردید! همۀ) 4
-22 »مّرات و بعد تبیّن کذبھ یَفضح عند اآلخرین! ةمن یھرب من الواقع یُْضَطّر إلی الکذب عدّ «
 کند! گوید و بعد از آن دروغش او را نزد دیگران رسوا می از واقعیت بگریزد، به ناچار چندین بار دروغ می ) آنکه1
ها فرار نماید، ناگزیر چند بار دروغ خواهد گفت و بعد از اینکه دروغش آشکار شـد، بـین دیگـران رسـوا      ) هر کس از واقعیت2

 خواهد شد!
 کنند! شود و دیگران او را رسوا می بعد از آن دروغش آشکار میگوید،  بارها دروغ می ) اگر کسی از واقعیت فرار کند،3
 گردد! شود و بعد از آشکار شدن دروغش، نزد دیگران رسوا می ) هر کس از واقعیت فرار کند، چندین بار به دروغ گفتن ناگزیر می4
!»  مختلفة كتب نتصفّح عندما نعرفھا أن نستطیع آراء كاتب لكلّ « 23-
!بفهمیم را آنها توانیم می زنیم، می ورق را مختلف هایی کتاب وقتی که دارد نظراتی اي نویسنده هر )1
!بفهمیم را آنها توانیم می زنیم، می ورق را مختلفی هاي کتاب که هنگامی که دارند نظراتی نویسندگان همۀ )2
!  شناسیم می را آنها ،خوانیم می را مختلف هاي کتاب وقتی که هست اي عقیده اي نویسنده هر براي )3
!بشناسیم را آنها مختلف هایی کتاب زدن ورق با توانیم می که دارد عقایدي اي نویسنده هر )4
-24 »:ة مقاالت عن الفلسفة تُغنیک عن قراءة عشرات الکتب فی ھذا المجال!یسھذا المفّکر الّذی نشأ فی ظروف قال«
ها کتاب در این  زندگی کرده است، مقاالتی درباره فلسفه دارد که تو را از خواندن ده) این دانشمندي که در شرایطی دشوار 1

 نیاز خواهد کرد! زمینه بی
ها کتاب  ) این اندیشمندي که در شرایطی جانکاه پرورش یافته است، مقاالتی در خصوص فلسفه دارد که تو را از خواندن ده2

 کند! نیاز می در این زمینه بی
هـا کتـاب در ایـن     شان از دهنمند در شرایطی سخت پرورش یافته است و مقاالتی درباره فلسفه دارد که با خواند) این اندیش3

 شوي! نیاز می زمینه بی
فرسا زندگی کرده است و مقاالتی درباره فلسفه نگاشته اسـت کـه اگـر آنهـا را بخـوانی از       ) این اندیشمند در شرایطی طاقت4

 شوي! نیاز می یها کتاب در این زمینه ب ده
دون « ان و یری ی االمتح اتّصلت باألستاذ و قلت لھ: إحدی إطارات سیّارة أصدقائی انفجر لذلک لن یستطیعوا الحضور ف 25-

ل االمتحان!  »با استاد تماس گرفتم و به او گفتم: .........«»: أن یؤجَّ
ضور پیدا کنند و خواستار به تـأخیر انـداختن   ) یک چرخ خودروي دوستانم ترکیده، بنابراین نخواهند توانست در امتحان ح1

 امتحان هستند!
خواهنـد کـه امتحـان را بـه      توانند در امتحان حاضر شوند و می ) یکی از تایرهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین نمی2

 تأخیر بیندازي!
 خواهند که امتحان به تأخیر بیفتد! یافت و میهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین در امتحان حضور نخواهند  ) یکی از چرخ3
خواهنـد کـه    ) یکی از تایرهاي خودروي دوستانم منفجر شده، بنابراین نخواهند توانست در امتحان حضور پیدا کننـد و مـی  4

 امتحان به تأخیر بیفتد!
 

کنند! شود و دیگران او را رسوا میبعد از آن دروغش آشکار میگوید،  بارها دروغ می ) اگر کسی از واقعیت فرار کند،3
گشود و بعد از آشکار شدن دروغش، نزد دیگران رسوا می) هر کس از واقعیت فرار کند، چندین بار به دروغ گفتن ناگزیر می4
!»  مختلفةكتبححنتصفّحعندمانعرفھاأننستطیعآراءكاتبّلكّل«
!بفهمیم را آنها توانیم  می زنیم،  می ورق رامختلف هایی کتاب وقتی  که دارد نظراتی اي نویسنده  هر )1
!بفهمیم را آنها توانیم  می زنیم،  می ورق را مختلفی هاي کتاب که هنگامی که دارند نظراتی نویسندگان  همۀ )2
!  شناسیم میراآنها ،خوانیم میرا مختلف هاي کتاب وقتی  که هست اي عقیده اي نویسنده هر براي )3
!بشناسیم راآنها مختلف هایی کتاب زدن ورق با توانیم می که دارد عقایدي اي نویسنده  هر )4
»غغُغغییة مقاالت عن الفلسفة تُغنیک عن قراءة عشرات الکتب فی ھذا المجال!سسیسّذذللھذا المفّکر الّذی نشأ فی ظروف قال«
ها کتابزندگی کرده است، مقاالتی درباره فلسفه دارد که تو را از خواندن ده) این دانشمندي که در شرایطی دشوار 1

نیاز خواهد کرد! زمینه بی
ه ) این اندیشمندي که در شرایطی جانکاه پرورش یافته است، مقاالتی در خصوص فلسفه دارد که تو را از خواندن ده2

کند! نیاز می در این زمینه بی
 هـا کتـاب د شان از دهنششمند در شرایطی سخت پرورش یافته است و مقاالتی درباره فلسفه دارد که با خواند) این اندیش3

شوي! نیاز می زمینه بی
فرسا زندگی کرده است و مقاالتی درباره فلسفه نگاشته اسـت کـه اگـر آنهـا را بخـ) این اندیشمند در شرایطی طاقت4

شوي! نیاز می یها کتاب در این زمینه بده بب
ان و یر« ی االمتح ّااصلت باألستاذ و قلت لھ: إحدی إطارات سیارة أصدقائی انفجر لذلک لن یستطیعوا الحضور ف ّصصاتّ

ل االمتحان! للن یؤجَّ »با استاد تماس گرفتم و به او گفتم: .........«»: َّ
ضور پیدا کنند و خواستار به تـأخیر انـ) یک چرخ خودروي دوستانم ترکیده، بنابراین نخواهند توانست در امتحان ح1
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5صفحه  زبان عربی

-26 عیّن الصحیح:
یـک موضـوع چنـد کتـاب      دربـارة دوست دارم که  أحّب أن أقرأ فی الموضوع الواحد عدّة کتب ألّن ھذا العمل امتع لی:) 1

 بخش است! بخوانم؛ زیرا این کار برایم لذت
دیث:علیکم أن ال) 2 دق الح شان فریـب   نباید با نمازشان و نه با روزه تغتّروا بصالتھم و البصیامھم ولکن اختبروھم عند ص

 گویی بیازمایید! بخورید؛ ولی آنان را هنگام راست
لمناقالت األعراب آم) 3 آورید، بلکـه بگوییـد    اعراب گفتند ایمان آوریدم. بگو: ایمان نمی :نّا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أس

 اسالم آوردیم!
 است!نگاران  روزنامهترین کشورها براي  ایران از محبوب :للصحفیّینتُعدّ ایران من أحّب البالد ) 4

-27 عیّن الصحیح:
ام و وصیت کرد کـه   از پدرم قرآنی قدیمی به ارث برده!: ةنی أن أُحافظ علیھ بدقّ وّرث أبی مصحفاً قدیماً لی و کان أوصا) 1

 از آن به دقت نگهداري نمایم!
ادیّ  )2 رئیس جمهور ایران در سخنانش به بهبـود شـرایط   !: ةأشار الرئیس اإلیرانی فی مقابلتھ إلی تحّسن األوضاع االقتص

 اقتصاد اشاره کرد!
هـاي   معلم برگه!: ةمن القاع ةوّزع المدّرس أوراق االمتحان بین طّالبھ و طلب منھم أن یجلس کّل واحد منھم فی زاوی )3

 اي از سالن بنشینند! آموزان پخش کرد و از آنها خواست هر یک از آنها در گوشه امتحان را بین دانش
 شود! دربزرگم اخالقی را آموختم که خیر دنیا و آخرت در آن جمع میاز پَعلّمنی جدّی خلقاً یجمع لی خیر الدنیا و األخرة!:  )4

-28 عن الباقی فی المفھوم: یختلفعیّن ما 
 و عباد الّرحمن الذین یمشون علی االرض ھونا... )1
 پشمینه بینداز و برو!خرقۀ / حافظ این هد و ریا خرمن دین خواهد سوخت ) آتش ز2
 تمیل نحو األرض أکثر! ةأغصان األشجار المثمر )3
 ) اگر فقر و فنا خواهی در این راز / تکبر از نهاد خود بینداز!4

-29 »ها تیمی تشکیل شود! اند که براي اتحاد بین تمدن هایشان سفارش کرده برخی از خاورشناسان در سخنرانی«
 قد أوصی بعض المستشرقین فی حضاراتھم أن یُشکَّل فریق التّحاد بین المحاضرات!) 1
 التّحاد بین الحضارات! قین فی محاضراتھم أن یُشّکل فریقکان قد أوصی بعض المستشر) 2
 ِمن المستشرقین َمن أوصوا فی حضاراتھم أن یُشکَّل الفریق التّحاد بین المحاضرات!) 3
 شکَّل فریق التّحاد بین الحضارات!عض المستشرقین فی محاضراتھم أن یُ قد أوصی ب) 4

-30 الفراغات: عیّن الصحیح لتکمیل
 ةو التقدیر!: المجاالت ـ واثق ة......... بالعنای ةإّن جھود علماءنا فی ......... العلمیّ ) 1
ً  :......... أنفسھا من عّشھا واحداً فواحداً فھذا السقوط یوجدُ مشھداً ......... جدّاً!الفراخ  )2  تَقِفُز ـ ُمرِعبا
 ـ ُغضَّت ةباکی :إّال عین ......... عن محارم هللا فی الدنیا! ةکّل عین ......... فی یوم القیام )3
 ةً أن نتحّمل اُموراً .........!: شرائط ـ قاسی ة......... الحیاقد تُجبرنا  )4

-31 عیّن الصحیح فی ضبط حرکات الکلمات:
 قَبل أن یسمع و الُمعاَرَضة قبل أن یَفَھم! ةِمن أخالِق الجاِھِل اإلجابَ ) 1
 َکما التُحبُّ أن تُظلَُم! ال تَظلم) 2
 إّن االمتحانات تُساِعد الّطّالب ِلتَعَلَِّم دروسِھم! )3
 ھل ِلَک صدیق دَعاَک إلی صدِق الَمقاِل بِصدِق َمقاِلھ؟ )4

 

م
ادی)2 ّن األوضاع االقتص !:ةّننأشار الرئیس اإلیرانی فی مقابلتھ إلی تحس رئیس جمهور ایران در سخنانش به بهبـود شیی

اقتصاد اشاره کرد!
ّبھ و طلب منھم أن یجلس کل واحد منھم فی زاوی)3 ّس أوراق االمتحان بین طّال ّع المدر القاع ةوّز !: ةمن معلم برگیی

اي از سالن بنشینند!آموزان پخش کرد و از آنها خواست هر یک از آنها در گوشهامتحان را بین دانش
ًی خلقاً یجمع لی خیر الدنیا و األخرة!: )4 ّمنی جدّ مملّ شپپدربزرگم اخالقی را آموختم که خیر دنیا و آخرت در آن جمع میاز پللَع

عن الباقی فی المفھوم:یختلفننعیّن ما
ّو عباد الرحمن الذین یمشون علی االرض ھونا... )1
پشمینه بینداز و برو!خرقۀ / حافظ این هد و ریا خرمن دین خواهد سوخت ) آتش ز2
تمیل نحو األرض أکثر!ةأغصان األشجار المثمر)3
) اگر فقر و فنا خواهی در این راز / تکبر از نهاد خود بینداز!4
ها تیمی تشکیل شواند که براي اتحاد بین تمدنهایشان سفارش کردهبرخی از خاورشناسان در سخنرانی«
ّححل فریق التّحاد بین المحاضرات!) 1 ََّّللشکَّ ُششقد أوصی بعض المستشرقین فی حضاراتھم أن ی
ّّللشّکل فریقکان قد أوصی بعض المستشر) 2 أن ی ّححالتّحاد بین الحضارات!ُششقین فی محاضراتھم
ّححل الفریق التّحاد بین المحاضرات!) 3 ََّّللشکَّ ُششن أوصوا فی حضاراتھم أن ی ننن المستشرقین م َ ننِم
ّححل فریق التّحاد بین الحضارات!ُببعض المستشرقین فی محاضراتھم أن یقد أوصی ب) 4 ََّّللییشکَّ

الفراغات:ننعیّن الصحیح لتکمیل
ّ جھود علماءنا فی ......... العلمی) 1 ققةو التقدیر!: المجاالت ـ واثقیی ة......... بالعنای ةّإّن
ُ فھذا السقوط یوجدُ مشھداً ......... جدّاً!الفراخ  )2 ً  :ّھھ......... أنفسھا من عشھا واحداً فواحداً برعبا ِ ُ زقِفُز قتَ
القیام)3 یوم فی ......... عین الدنیا!ممةّکّل فی هللا محارم عن ......... عین تتَّتةباکی:إّال ُ
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6صفحه  زبان عربی

 ):٣٣و  ٣٢عیّن الّصحیح فی المحّل اإلعرابّی و التحلیل الّصرفی ( ■■
-32 إن هللا الیھدی من ھو کاذب َکفّار

 / فاعلةالجاللھ، مفرد، مذکر، معّرف بالعلمیّ لفظ هللا:  )1
 و خبر ةالیھدی: فعل مضارع للنّفی، للغائب، متعٍدّ، دون حرف زائد/ الجملة فعلیّ  )2
 کاذب: اسم، مفرد، مذّکر، مصدر، نکره/ خبر )3
 ، نکرهةکفّار: اسم، جمع التکسیر، اسم المبالغ )4

-33 :الخطأعیّن 
 الیھ !: اسم، جمع سالم للمذّکر، اسم الفاعل من المزید الثالثی/ مضافالمستشرقینمن أشھر » آنّھ ماری شیمل«تُعَدّ الدکتورة  )1
 »فریق«فریق للحوار الدینّی و الثقافی فی الشرق األوسط: فعل المستقبل، مزید ثالثی، مجھول/ فعل و نائب فاعلھ  سیَُشکَّل )2
 »المؤمنون« ھالزم/ فعل و فاعل د واحد،: فعل مضارع، للغائب، لھ حرف زائالمؤمنون فَْلیتوّکلعلی هللا  )3
 ، اسم التفضیل/ خبرقة الجاھل!: اسم، مفرد مذکر، نکرةمن صدا خیرعداوة العاقل  )4
 

 )٣۴-۴٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

ی  الّتیقّوة اإلرادة  تّحّکم ف ی ال درتک عل ذّاتّی ھی ق باط ال لوککمعروفة أیضاً باسم االنض اک طرق کو عواطف س . ھن
و تأمختلفة لتکون قوّی اإلرادة، أھ ویف و ھ ن التّس ب م ا التّجنّ ت ّمھ نعلم أّن اإلرادة لیس ت آخر. ل ی وق ال إل ل األعم جی

کالکافیة و العامل األساسّی لل ذلّل مش أس نّجاح ھو الثبات الّذی ی رء لحظات یی ی الم ّر عل د تم ان. ق ام اإلنس ر أم ت تظھ
 فیھا ولکّن اإلنسان الصبور الیستسلم.

 
-34 من النّّص؟ مانستنبط

 المصاعب محّک لإلنسان!) 2 لیس السبب األصلّی لفوز الناجحین إالّ إرادتھم!) 1
 بات!اجتناب عن األمانّی ھو أفضل طریق لتسھیل الصعو) 4  !من طلب شیئاً و جدّ وجد) 3

-35 فی النّّص: لم یذکرعیّن ما 
 ؟ةاإلراد ةما ھی قوّ  )2 ویة اإلرادة!قالطرق المختلفة لت) 1
 !ةاإلراد ةاسم آخر لقوّ  )4  ما ھو التّسویف؟ )3
-36 :ةعیّن الصحیح عن نفی العبار» أنت سوف تندم علی أعمالک ھذه!«
أنت لم تندم...! )4 أنت سوف لن تندم...! )3 أنت لن تندم...! )2 أنت سوف التندم...!) 1

-37 عن الباقی: یختلف» الّالم«عیّن 
 المظلومین! ةحول مساعد ةساعدنا معلّمنا لنکتب مقال) 2 !ةالعربیّ  ةألفھم آیات القرآن تعلّمت اللغ) 1
 !ةلیشارکوا فی الحفل ةوصل زمالئی إلی المدرس) 4 ل الغداء!جاء الضیوف واحداً فواحداً إلی المطبخ لتناوُ ) 3

-38 »:حصر«عیّن عبارة تدّل علی 
 حول النّّص إّال الطالب المجتھد! ةلم یتأّمل أغلب الطلب) 1
 الیرید معلّمی أن یساعد أحداً إّال الطالب المجتھد! )2
 الطالب یضّرنا فی المدرسھ إّال الطالب المشاغب! )3
 لھ إّال الطالب المشاغب!لم یھمس إلی زمی ةحین یکتب المعلّم علی الّسبّور )4

-39 جمعاً سالماً: لیسعیّن المستثنی منھ 
 حضر مرافقو المسافر فی صالة التفتیش إّال اثنین منھم! )2 شرح الشرطّی قوانین المرور للّطالب إّال واحداً منھا! )1
 شاھدت طالبات الصّف الثانی فی الساحة إّال فاطمة! )4 سافرت إلی محافظات إیران الشمالیّة إّال جرجان! )3

-40 عن تعیین أُسلوب العبارات التالیة (حسب الترجمة و القواعد): الخطأعیّن 
 إن هللا یغفر ذنوب اإلنسان إّال الشرک بھ!: أُسلوب االستثناء) 1
 الّشرطما أظلم األنسان أمام الطبیعة ببعض أعمالھ القبحة!: أُسلوب ) 2
 من أصدقائی!: أُسلوب الحصر ةمیالدی إال ثالث ةلم یشترک فی حفل )3
 من جّرب ھذا الموضوع من قبلکم!: أُسلوب االستفھام ةألم تعتبروا بتجرب )4

، اسم التفضیل/ خبرقة الجاھل!: اسم، مفرد مذکر، نکرةمن صدا خیرعداوة العاقل )4

)٣۴-۴٠ننعیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة (

تیقو ة اإلرادة  ی تتی ّّ تّحّکم ف ی ال درتک عل ی ق ّحح ھ ّاتی ذّ باط ال اککو عواطف سلوککًمعروفة أیضاً باسم االنض . ھن
و تأّمختلفة لتکون قوی اإلرادة، أھ ویف و ھ ن التّس ّسسب م ا التّجنّ ّججھ اإلرادةھھھھّم نعلم أّن ت آخر. ل ی وق ال إل ل األعم ّأأجی

کالّکافیة و العامل األساسی لل ذلّل مش ّللذی ی ّذذجاح ھو الثبات الّ اتججللنّ رء لحظ ی الم عل ر د تم ان. ق ام اإلنس ر أم ّت تظھ
ّفیھا ولکّن اإلنسان الصبور الیستسلم.

صصمن النّّص؟مانستنبط
ّ لفوز الناجحین إالّ إرادتھم!) 1 لإلنسان!) 2ّلیس السبب األصلی ّالمصاعب محک
ھو أفضل طریق لتسھیل الصع) 4!ًمن طلب شیئاً و جدّ وجد)3 ّاجتناب عن األمانی

ّصصفی النّّص:لم یذکرننعیّن ما
ویة اإلرادة!قالطرق المختلفة لت) 1 ؟ةاإلراد ةما ھی قو)2تت  ّ
!ةاإلراد ةاسم آخر لقو )4ّسسما ھو التّسویف؟)3 ّ
:ةننعیّن الصحیح عن نفی العبار» أنت سوف تندم علی أعمالک ھذه!«
أنت لم تندم...! )4أنت سوف لن تندم...!)3أنت لن تندم...! )2أنت سوف التندم...!) 1

عن الباقی:یختلف»ّّالّالم«ننعیّن 
!ةالعربیغغ ةّممألفھم آیات القرآن تعلّمت اللغ)1 المظلومینةحول مساعد ةممساعدنا معلّمنا لنکتب مقال)2   لل
ُ إلی المطبخ لتناو) 3 !ةلیشارکوا فی الحفلسس ةوصل زمالئی إلی المدرس) 4ل الغداء!ًجاء الضیوف واحداً فواحداً لل

ّن عبارة تدّل علی  »:حصر«ننعیّ
لللم یتأمل أغلب الطلب) 1 الطالب المجتھد!ببةّ ّصصحول النّّص إّال
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7صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-41 علیه خود، بیانگر انقالب کدام خود علیه دیگري است و این مهم چگونه فعلیت پیدا خواهد کرد؟انقالب 

 ) خود دانی علیه خود عالی ـ با پیروي از عقل2 ) خود عالی علیه خود دانی ـ با پیروي از عقل1
 ن) خود دانی علیه خود عالی ـ توجه به وجدا4 ) خود عالی علیه خود دانی ـ توجه به وجدان3

-42 گردد؟ شود و زوال میل به توبه در انسان موجب کدام امر می به ترتیب وجود کدام خصوصیت موجب سهولت توبه در جوانی می
 پذیري ـ پریشانی و پشیمانی ) انعطاف2 پذیري ـ تسویف و تأخیر ) انعطاف1
 پشیمانی ها ـ پریشانی و ها و خصلت ) ثبات خوي4 ها ـ تسویف و تأخیر ها و خصلت ) ثبات خوي3

گسستن بندبند وجود بندگان از محبت الهی ......... است. )(با توجه به فرمایش خداوند متعال به حضرت داود  43-
 ) علت آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان1
 ) معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان2
 هایشان ك معصیت) علت مداراي خداوند با بندگان و اشتیاق او بر تر3
 هایشان ) معلول مداراي خداوند به بندگان و اشتیاق او بر ترك معصیت4

ممانعـت از گسـترش و مانـدگاري گناهـان     «، »ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح«توان گفت  در زمینه توبه اجتماعی می 44-
ه عواملی هستند؟به ترتیب معلول چ» ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت«و » اجتماعی

هـاي   هـاي بـزرگ و فعالیـت    امر به معروف و نهی از منکر ـ تـالش   فریضۀهاي ایثارگرانه ـ انجام   هاي بزرگ و فعالیت ) تالش1
ایثارگرانه

هـاي   هـاي بـزرگ و فعالیـت    تـالش العمل در برابر اولین نمودهاي گناه ـ   ضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکسی) انجام فر2
 ایثارگرانه

 کن کردن گناهان امر به معروف و نهی از منکر ـ همکاري همگان در ریشه فریضۀهاي بزرگ و فعالیت ایثارگرانه ـ انجام  ) تالش3
 کردن گناهان کن العمل در برابر اولین نمودهاي گناه ـ همکاري همگان در ریشه ) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس4

زیر به پشتیبانی قدرتمندترین قدرتمندان در شریفۀ کماالت و مدارج معنوي و انسانی چه اقدامی الزم است و کدام عبارت براي کسب  45-
 این مسیر اشاره دارد؟

ا  ر﴿) امید داشتن به رحمت خداوند ـ 1 ا  ا  دی ا ا  ﴾ا   
دـ ) تفکر و اندیشه پیرامون مسیر حرکت 2 ر ةا ا ّ و   ن ا  ا  اد
ّاز گناه ـ  ی) پیشمان3 ی   ا  ا و  
ا    ر﴿) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 4 ّ وا ا   ﴾ و   ا ا

-46 کدام آیه به آن اشاره دارد؟ راهکار قرآن و اسالم براي مقابله با زنا کدام است و
ِ  ﴿) گناه کبیره خواندن آن ـ 1 ن إ  ﴾ِء  ٍ  
 ﴾  ا ﴿) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 2
ِ ﴿) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 3  ﴾ِء  ٍ ن  إ
 ﴾  ا ﴿ـ  ) گناه کبیره خواندن آن4

-47 شریفه به این امر اشاره دارد؟آیۀ یابد و کدام  شود و با چه چیزي تداوم می کدام موضوع آغاز می امر به تزکیه نفس، با
َ  ز﴿) توبه از گناهان ـ عمل به دستورات خداوند ـ 1  ﴾ اَ
ا و  ا﴿ ) عمل به دستورات خداوند ـ توبه از گناهان ـ2  ﴾ان ا  ا
ا و  ا﴿ ـ ـ عمل به دستورات خداوند توبه از گناهان )3  ﴾ان ا  ا
َ  ز﴿ـ  عمل به دستورات خداوند ـ توبه از گناهان )4  ﴾ اَ

ِ وَ ﴿ ۀآیۀ شریفمطابق  َ ا ِ ى  َ ْ َ  َ َ  ُ َ َ ْ ُ  َ ْ ا َ َ ُ  ا َ َ ْ ُ  َ ْ ا َ ٌ اْم  ْ َ اٍن  َ ْ رَ رِ َ ْ َ رٍ  َ ٍُف  ُ  َ َ  َ َ...﴾ 48-
 اي به همراه خواهد داشت؟ توجهی به احکام و دستورات خداوند چه نتیجه بی
 ) عذابی عظیم به علت اعمال مستمر دنیایی آنها2 ) قرارگیري در گروه معاندان و دوري از رحمت خداوند1
 شدن عذابی خوارکننده در جهنم) فراهم 4 پرتگاه سقوط به آتش جهنم لبۀ ) قرارگیري بر3

ی ر بر و ق ی و ن ب ب و ي ر ول ن) ی
ممانعـت از گسـترش و مانـدگاري گ«، »ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح«توان گفت در زمینه توبه اجتماعی می

چچه عواملی هستند؟به ترتیب معلول چ» ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت«و» جتماعی
فعالیت ) تالش1 فعالیـتامر به معروف و نهی از منکر ـ تـالش    فریضۀهاي ایثارگرانه ـ انجام  هاي بزرگ و   هـاي بـزرگ و

ایثارگرانه
هـاي بـزرگ و فعالیـت  تـالش العمل در برابر اولین نمودهاي گناه ـ  ییضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکسی) انجام فر2

ایثارگرانه
کن کردن گناامر به معروف و نهی از منکر ـ همکاري همگان در ریشهفریضۀ هاي بزرگ و فعالیت ایثارگرانه ـ انجام ) تالش3
کردن گنکنالعمل در برابر اولین نمودهاي گناه ـ همکاري همگان در ریشه) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس4

زیر به پشتیبانی قدرتمندترین قدرتمنشریفۀ کماالت و مدارج معنوي و انسانی چه اقدامی الزم است و کدام عبارت راي کسب 
ین مسیر اشاره دارد؟

ا  ر﴿) امید داشتن به رحمت خداوند ـ 1 ا  ا  دی ا ا ﴾ا   
دـ ) تفکر و اندیشه پیرامون مسیر حرکت 2 ر ةا ا ّ و   ن ا  ا ّاد
ی از گناه ـ ی) پیشمان3 ّا  ا و  
ا    ر﴿) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 4 ّ وا ا  ﴾ و   ا ا

کدام آیه به آن اشاره دارد؟راهکار قرآن و اسالم براي مقابله با زنا کدام است و
ِ  ﴿) گناه کبیره خواندن آن ـ 1 ن إِِ ﴾ءٍ  ٍ     ِ
﴾  ا ﴿) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 2
ِ ﴿) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 3 ﴾ءٍ  ٍ ن  إِِ  ِ
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
» کار گیري آالت موسیقی بـراي نـواختن موسـیقی لهـوي     به» «ها و نهادها دادن جایزه به ورزشکاران توسط سازمان«هر یک از موارد  49-

 به ترتیب چه حکمی دارد؟» اعتالي فرهنگ اسالمی در صورت ضرورت تلویزیونی به نیتهاي سینمایی و  تولید فیلم«
 ) مستحب ـ جایز ـ واجب2 ام ـ واجب کفایی  ) جایز ـ حر1
 ) مستحب ـ حرام ـ واجب کفایی4  ) جایز ـ حرام ـ واجب3

هاي معمولی انجام  ها و ورزش که قمار در بازي چه چیز است و در صورتی ﴾  ا و ا﴿﴿ آیۀدلیل حرمت قمار در  50-
 شود، چه حکمی دارد؟

 اندیشی خداوند در حق بندگان ـ حرام است ) مصلحت2 حرام است) ضرر مالی یکی از طرفین ـ 1
 اندیش خداوند در حق بندگان ـ جایز است ) مصلحت4 ) ضرر مالی کی از طرفین ـ جایز است3

-51 چه بود؟ )خداي متعال در قرآن کریم براي مبارزه با ارکان جاهلیت و باقی ماندن در مسیر ترسیم شده توسط پیامبر (وعدة 
1( ﴿  ً  ﴾ی ا ﴿ )2  ﴾ ا 
وا ﴿ )3 وا ان   ﴾او   ا﴿ )4 ﴾و  ا

-52 ؟نشدمبناي طراحی نظام حکومت اسالمی در دین اسالم چه بود و به چه علت محقق 
 سؤاالت مردمهاي دیگر و فقدان امکانات الزم امامان براي پاسخگویی به  ) امامت ـ گسترش اسالم به سرزمین1
 هاي دیگر و فقدان امکانات الزم امامان براي پاسخگویی به سؤاالت مردم  ) خالفت ـ گسترش اسالم به سرزمین2
 )پیامبر ( شدةریزي  ) امامت ـ خروج رهبري امت از مسیر برنامه3
 )پیامبر ( شدةریزي  مسیر برنامهـ خروج رهبري امت از  خالفت) 4
بـه ترتیـب   » منزوي شدن افراد با تقوا و جهادگري که مورد اعتماد پیامبر بودند«و » شخصی در احکام دینیهاي  دخالت دادن سلیقه« 53-

 یک از شرایط اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر بود؟ نتیجه کدام
 ـ ارائه الگوهاي نامناسب )) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (1
 مت عدل نبوي به سلطنت) ارائه الگوهاي نامناسب ـ تبدیل حکو2
 ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت )( ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر) 3
 )) تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (4

وو و ا«اجتماع مردم نیشابور بر عبارت در  )(علت تأکید امام رضا  الذهب بیـانگر کـدام   در حدیث سلسلۀ »    54-
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی می مفهوم است و براساس این حدیث کدام

 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
 ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر2
 عه محکم ال اله اال اهللا) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قل3
 ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا4

داشت و ایشان تشخیص راه رسـتگاري را   خواهد به ترتیب چه عاقبتی در حکومت امویان» معروف و منکر« )(مطابق نظر امام علی  55-
 اند؟ یک دانسته امیه منوط به کدام در شرایط سخت حکومت بنی

 کنندگان قرآن رایج ـ تشخیص و شناسایی پشت ـ ) ناشناخته1
 کنندگان صراط مستقیم ) ناشناخته ـ رایج ـ شناسایی پشت2
 کنندگان قرآن ) رایج ـ ناشناخته ـ تشخیص و شناسایی پشت3
 کنندگان صراط مستقیم ) رایج ـ ناشناخته ـ شناسایی پشت4

یک از ائمه معصوم  به ترتیب مرتبط با فعالیت کدام» تباط با شیعیان از طریق چهار نایبتداوم جهاد علمی، تربیت شیعیان و ار«عبارات  56-
 شیعیان است؟

  ـ امام نهم، دهم و یازدهم )( صادقـ امام  )() امام باقر 1
 ـ امام زمان (عج) )( ـ امام سجاد )( ) امام صادق2
 ـ امام زمان (عج) )( ـ امام کاظم  )( ) امام صادق3
 ـ امام نهم، دهم و یازدهم )( ـ امام کاظم )( امام باقر) 4

وا ﴿ )3 وا ان  ﴾او   ا﴿ )4﴾و  ا
؟نشدمبناي طراحی نظام حکومت اسالمی در دین اسالم چه بود و به چه علت محقق 

سؤاالت مردمهاي دیگر و فقدان امکانات الزم امامان براي پاسخگویی به ) امامت ـ گسترش اسالم به سرزمین1
هاي دیگر و فقدان امکانات الزم امامان براي پاسخگویی به سؤاالت مردم) خالفت ـ گسترش اسالم به سرزمین2
)پیامبر ( شدةریزي ) امامت ـ خروج رهبري امت از مسیر برنامه3
)پیامبر ( شدةریزي  مسیر برنامه ـ خروج رهبري امت از خالفت) 4
بـه ت» منزوي شدن افراد با تقوا و جهادگري که مورد اعتماد پیامبر بودند«و » شخصی در احکام دینیهاي دخالت دادن سلیقه«

یک از شرایط اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر بود؟تیجه کدام
ـ ارائه الگوهاي نامناسب)) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (1
مت عدل نبوي به سلطنت) ارائه الگوهاي نامناسب ـ تبدیل حکو2
ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت)( ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر) 3
)) تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (4

ا«اجتماع مردم نیشابور بر عبارت در ))(علت تأکید امام رضا  و الذهب بیـانگردر حدیث سلسلۀ » وووووووووو
شود؟یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی میمفهوم است و براساس این حدیث کدام

) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر2
للعه محکم ال اله اال اهللا) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قل3
) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا4

داشت و ایشان تشخیص راه رسـتگخواهدبه ترتیب چه عاقبتی در حکومت امویان» معروف و منکر«))(مطابق نظر امام علی 
بن حکومت سخت ایط ش کدامدر به منوط تهامیه دان اند؟یک
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
باشد و همچنـین اثبـات ......... آن    مطابق معارف ناب دین مبین اسالم نفی تفکر درباره ......... امام زمان (عج) در دوره غیبت کبري می 57-

 شود.  حضرت، از سخن ......... دریافت می
 »مردم حضور دارد... حجت خداوند در میان«) ظهور ـ حضور ـ 1
 »حجت خداوند در میان مردم حضور دارد...«) حضور ـ ظهور ـ 2
 »ماند؛ اما... زمین از حجت خدا خالی نمی«) ظهور ـ حضور ـ 3
 »ماند؛ اما... زمین از حجت خدا خالی نمی«) حضور ـ ظهور ـ 4

......... مذکور است و ایـن   آیۀدر » کردار همان جامعه استساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندي یک جامعه اعمال و  زمینه«مفهوم  58-
 اشاره به سؤال ........ دارد. هآی
اً ﴿) 1    ّ ن ا  علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟ـ  ﴾ذ 
رض ﴿) 2 ر   ا ان ا  ـ علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟ ﴾   ا
ن ﴿) 3 اً ذ     ّ  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ  ﴾ا
رض ﴿ )4 ر   ا ان ا  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ  ﴾   ا

-59 پیام چند عبارت زیر با آیه مقابل آن تناسب دارد؟

...﴿الف)   گان شایستهـ وراثت زمین توسط بند ﴾و  ان  

ی...﴿ ب) ُ ِد ا َ  ّ  ـ استقرار دین براي مؤمنان صالح ﴾ُ

ا...﴿ج)  ّ ا ا  جانشینی مؤمنان صالح در زمینـ  ﴾و ا
 ) صفر مورد4 ) یک مورد3 ) دو مورد 2 ) سه مورد1

ـ      در ارتباط با کـدام » حضور فعاالن در جبهه حق«و » مراجعه به عالمان دین« ،با حفظ رتبه -60 تیـک از وظـایف منتظـران در عصـر غیب
 باشد؟ می
 ) تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج) ـ دعا براي ظهور1
 ) دعا براي ظهور ـ تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج)2
 هاي امام عصر (عج) ـ پیروي از فرمان) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور 3
 (عج) ـ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  هاي امام عصر ) پیروي از فرمان4
 

 
 

ن ﴿) 3 ا ذ  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ ـ  ﴾ا   
رض ﴿ )4 ر   ا ان ا رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ ﴾   ا

یام چند عبارت زیر با آیه مقابل آن تناسب دارد؟

...﴿لف)  ان گان شایستهـ وراثت زمین توسط بند﴾و

ی...﴿ب) ا ِد ُ َ ّ ـ استقرار دین براي مؤمنان صالح﴾ُُ

اا...﴿ج)  ا ا ّ ا جانشینی مؤمنان صالح در زمینـ﴾ووو
) صفر مورد4) یک مورد3) دو مورد2) سه مورد1

یـک از وظـایف منتظـران در عصـردر ارتباط با کـدام » حضور فعاالن در جبهه حق«و » مراجعه به عالمان دین«،ا حفظ رتبه
باشد؟می
) تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج) ـ دعا براي ظهور1
) دعا براي ظهور ـ تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج)2
هاي امام عصر (عج)ـ پیروي از فرمان) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور 3
(عج) ـ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  هاي امام عصر ) پیروي از فرمان4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-68 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. 

The first thing attracting your soul and eyes are so beautiful ……… on the walls or dooms in 61-
each historical religious sites. 
1) carpets 2) tileworks 3) potteries  4) crafts 
We are happy to provide a service which is completely ……… to you.62-
1) decorative 2) cheerful 3) unique 4) proud 
How lucky you are to work in such a lovely shop. I really ……… the culture and art of Iran.63-
1) discount 2) depend 3) appreciate 4) weave 
It is well known in ……… theory that reaction rates increase rapidly with increases in 64-
temperature. 
1) solar 2) kinetic 3) energy 4) sunshine 
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a ……… .65-
1) fuel 2) resource 3) conditioner 4) demand 
Some of the most efficient dishwashers ……… 70 percent less electricity than traditional and 66-
old models. 
1) consume 2) pollute 3) convert 4) replace 
The company is also developing two new ……… which it hopes will be strong enough to fill 67-
cavities in the back teeth. 
1) collectors 2) generations 3) likelihoods 4) materials 
When two people cooperate with each other, they come up with better ideas. Which of the 68-
following proverbs is the best for the above sentence? 
1) Kill two birds with one stone. 2) Birds of a feather flock together. 
3) Too many cooks spoil the broth. 4) Two heads are better than one. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 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. 

The best energy is the sun’s light. It is renewable and free but the atmosphere keeps part of 
the sun’s light from reaching the earth. Plants and animals could not (69)…… on the earth 
without some light and (70)…… from the sun. But if all the sun’s light and warmth (71)…… 
the earth, they would kill living things. Luckily the earth’s covering of air prevents sudden 
great changes in (72)..… . Such changes would be dangerous for living things.

69-
1) breathe 2) keep 3) live 4) work 

70-
1) cloud  2) heat 3) rain 4) storm 

71-
1) directed 2) reached  3) reflected 4) produced 

72-
1) departure 2) mixture 3) temperature 4) structure 

It is well known in ……… theory that reaction rates increase rapidly with increas
temperature. 
1) solar 2) kinetic 3) energy 4) sunshine 
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a ……
1) fuel 2) resource 3) conditioner 4) demand 
Some of the most efficient dishwashers ……… 70 percent less electricity than traditiona
old models.
1) consume 2) pollute 3) convert 4) replace
The company is also developing two new ……… which it hopes will be strong enough t
cavities in the back teeth.
1) collectors 2) generations 3) likelihoods 4) materials 
When two people cooperate with each other, they come up with better ideas. Which o
following proverbs is the best for the above sentence? 
1) Kill two birds with one stone. 2) Birds of a feather flock together. 
3) Too many cooks spoil the broth. 4) Two heads are better than one. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 are related to the following passage. Read the passage and d
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The best energy is the sun’s light. It is renewable and free but the atmosphere keeps pa
he sun’s light from reaching the earth. Plants and animals could not (69)…… on the 

without some light and (70)…… from the sun. But if all the sun’s light and warmth (71)
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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: 

Industrialized nations depend on fossil fuels (mainly oil, gas and coal) for most of their 
energy. Oil is the most popular source of energy, being easy to transport and, until recently, 
relatively cheap. 

It supplies about half of the energy needs of the U.S.A and Western Europe. Although the 
Soviet Union is currently the world’s biggest producer of oil, nearly 60% of the world’s 
proven servers lie in the Middle East, a politically volatile region. The dangers of depending 
primarily on the Middle East to supply a commodity of such importance to the prosperity of 
the western world became obvious in 1973, when a politically - motivated interruption in oil 
supplies by Arab producers led to an oil crisis which caused prices to rise sharply and 
threatened the economic stability of the world. As a result, the major non - communist oil - 
importing nations agreed at a series of summit meeting to make efforts to reduce their 
consumption of oil and to develop alternative sources of energy. 

Which one of the following isn’t mentioned as a fossil fuels in this text?73-
1) oil 2) wind 3) gas 4) coal 
Why is oil the most popular source of energy? Because it is ……… 74-
1) political and motivated 
2) political and volatile 
3) transportable and cheap 
4) threatening and economic 
What is the best title for this passage? 75-
1) Fossil fuels  
2) Industrialized and nations 
3) Middle East and oil  
4) The energy crisis 
What is the first result of the oil crisis? 76-
1) Stability of economy 
2) Oil consumption 
3) More import  
4) Rising prices 

roven servers lie in the Middle East, a politically volatile region. The dangers of depen
rimarily on the Middle East to supply a commodity of such importance to the prosperi
he western world became obvious in 1973, when a politically - motivated interruption 
upplies by Arab producers led to an oil crisis which caused prices to rise sharply
hreatened the economic stability of the world. As a result, the major non - communist
mporting nations agreed at a series of summit meeting to make efforts to reduce
onsumption of oil and to develop alternative sources of energy. 

Which one of the following isn’t mentioned as a fossil fuels in this text?
1) oil 2) wind 3) gas 4) coal 
Why is oil the most popular source of energy? Because it is ……… 
1) political and motivated 
2) political and volatile
3) transportable and cheap 
4) threatening and economic
What is the best title for this passage? 
1) Fossil fuels  
2) Industrialized and nations
3) Middle East and oil 
4) The energy crisis 
What is the first result of the oil crisis? 
1) Stability of economy 
2) Oil consumption 
3) More import 
4) Rising prices
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Passage 2: 

Currently, linguists estimate that there are between 6000 and 7000 languages in the world. 
Some experts have sounded the alarm that, by the year 2100, at least 3000 of those languages 
could be wiped out for ever. With so many languages on the brink of extinction, the efforts 
of social activists, educators, government officials and many others have converged to try to 
solve this difficult problem. From the accumulated experiences, it has become clear the easy 
answers are hard to find, and the unique and complex situation of each language has to be 
taken into consideration if a language is to experience a revival. 

The Tjapukai language is a language spoken by Tjapukai people. They inhabited the 
Kuranda region of northern Queensland, Australia for 10,000 years. When western settlers 
attempted to build a railroad through their land to connect the metropolitan areas of Cairns 
and Herberton, the Tjapukai people fought back. For this, they were forced to move off their 
land to give up their way of life, and to do farm work and hard labor. The culture destroyed 
their language soon followed, until only a few Tjapukai speakers remained.  

According to the passage, how many languages could be wiped out this century? 77-
1) 2100 2) 3000 3) 6000 4) 7000 
Why are there no easy answers to the problem of language revivals?   78-
1) There are too many opinions. 
2) There are not enough language teachers.
3) It’s a complex problem and different for each language.
4) It’s too expensive to revive languages.
The underlined word “they” in the passage refers to ……… .79-
1) The western settlers  
2) The metropolitan areas 
3) The forces to revive the language  
4) The Tjapukai people 
Why did the western settlers initially want the Tjapukai land? 80-
1) They wanted to do farm work 
2) They wanted to build schools for the railroad workers 
3) They wanted to create a national park by the railroad 
4) They wanted to build a railroad 

and to give up their way of life, and to do farm work and hard labor. The culture destr
heir language soon followed, until only a few Tjapukai speakers remained.  

According to the passage, how many languages could be wiped out this century?
1) 2100 2) 3000 3) 6000 4) 7000 
Why are there no easy answers to the problem of language revivals?   
1) There are too many opinions. 
2) There are not enough language teachers.
3) It’s a complex problem and different for each language.
4) It’s too expensive to revive languages.
The underlined word “they” in the passage refers to ……… .
1) The western settlers  
2) The metropolitan areas
3) The forces to revive the language 
4) The Tjapukai people 
Why did the western settlers initially want the Tjapukai land? 
1) They wanted to do farm work 
2) They wanted to build schools for the railroad workers 
3) They wanted to create a national park by the railroad 
4) They wanted to build a railroad
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