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 2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 

-1 معنی تمام واژگان به ترتیب در مقابل آن درست آمده است؟  در کدام گزینه 
 نقره، تازي، صاحب منصب ) سیماب، تازیک، افسر2 خطّه، برگزیده، هراس ) والیات، شایق، دهشت1
 بیهوده، عبث، رایت ) محمل، گزاف، بیرق4 ظاهر، متأللئ، فرمانبري ) هیئت، مشعشع، طوع3
-2 است؟نادرست  د واژه در مقابل آنمعنی چن 

بـزرگ)  خیمـۀ  ات: افتخار) (شفق: سرخی افق در طلوع آفتاب) (بعد: دوري) (خرگه: ه(طریق: مسلک) (توفیق: سازگار گردانیدن) (مبا
 زبانی) (رغبت: میل) (ملکوت: دنیاي مادي) (وجد: سرور) (پاییدن: مراقبت کردن) (بالغت: چیره

 و) د4 ) پنج3 ) سه2 ) یک1
وادار به قبول «، »واحد نظامی شامل سه گروهان«، »محافظ قرار دادن چیزي براي چیز دیگر«در کدام گزینه واژگان درستی براي معانی   3-

 کار رفته است؟ به ترتیب به» منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن«و » امري کردن
 متقاعد کردن، چشم زدن) طفره رفتن، هنگ، 2 ) حمایل کردن، گردان، مجاب کردن، چشم داشتن1
 ) طفره رفتن، گردان، متقاعد کردن، چشم پوشیدن4 ) حمایل کردن، تیپ، مجاب کردن، چشم انتظار بودن3
-4 شود؟ دیده می نادرستاي با امالي  در کدام بیت واژه 

) بـــا لقـــاي او بصـــر تفضـــیل دارد بـــر زبـــان 1
ز فــراق ســوخت خســرو، نکنــد ز بخــت خــواهش ) 2
طینت را ز غربت چاره نیستدر وطن هم صاف ) 3
ــفیر بلبــل طــبعم شــنو وگرنــه بــه بــاغ      ) 4 ص

 

ــر     ــر بصـ ــرجیح دارد بـ ــان تـ ــاي او زبـ ــا ثنـ بـ
ــالت    ــم دم از وص ــه زن ــاري ک ــه ی ــود ن ــرض ب ــه ق ک
ــت    ــاحل اس ــی س ــرد یتیم ــر را گ ــن بح ــوهر ای گ
ــت    ــیار اسـ ــزار بسـ ــگ هـ ــري و بانـ ــواي قمـ نـ

 

-5 شود؟ هاي زیر، چند غلط امالیی دیده می در ترکیب 
گزاري، خبر قابل ارز نداشتن، طفره رفتن از اصرارهاي پیاپی، غریب  داشتی به سپاس کرامت داشتن، چشم داعیۀغرق غباریم و غربت، «

 »حفاظ، حیثیت مرگ مالحظه و بی مجسم گودال قتلگاه، بی روضۀنبودن تشخیص بوي حمله، زلّه شدن، 
 ) یک4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
-6 به ترتیب درست نوشته شده است؟» سلمان هراتی، محمدرضا رحمانی، سیدمهدي شجاعی« پدیدآورندگان در کدام گزینه نام آثار 

 ، سانتاماریا»شکوه چشمان تو«، شعر »فصل شکوفایی«) شعر 2 »شکوه چشمان تو«خورشید، تیرانا، شعر  خانۀ) دري به 1
 »شکوه چشمان تو«، شعر »شکوفاییفصل «) تیرانا، شعر 4 خورشید، تیرانا، سانتاماریاخانۀ ) دري به 3
-7 ؟شود نمیاستعاره دیده  آرایۀدر کدام بیت  

ــاب را دوش1 ) آویختـــــــــــــی آفتـــــــــــ
ــده زدي     ) 2 ــدح خن ــاقوت ق ــو ی ــه چ ــاد آنک ــاد ب ی
زلــــف پــــرپیچ بــــر شکســــته بــــه گــــل ) 3
فــراز منبــر خبــاز (نــانوا)، قــرص گــرم پنــداري) 4

 

هــــــاي جعــــــد پــــــر خــــــم هلاز سلســــــ
ــت   ــو حکایـ ــل تـ ــن و لعـ ــان مـ ــا در میـ ــود هـ بـ

ــاز     ــه نـ ــرده بـ ــرمه کـ ــواب سـ ــر خـ ــم پـ چشـ
است طالع گشته از گردون یکه خورشید جهان تاب

 

-8 شوند؟ همگی دیده می» ایهام، جناس، تشبیه و اغراق«هاي  در کدام بیت آرایه 
ــت   1 ــدحی در دس ــارم ق ــد ی ــان آم ــر مغ ) در دی
در نعـــل ســـمند او شـــکل مـــه نـــو پیـــدا     ) 2
نیسـت آخر به چه گویم هست از خود خبرم چـون  ) 3
ــد  ) 4 ــتی نرسـ ــه راسـ ــان بـ ــرو خرامـ ــزار سـ هـ

 

مست از می و میخواران از نـرگس مسـتش مسـت   
ــنوبر پســـــت  ــاالي صـــ وز قـــــد بلنـــــد او بـــ
وز بهر چه گویم نیست بـا وي نظـرم چـون هسـت    
بــه قامــت تــو اگــر ســر بــه آســمان ســایند       

 

-9 ؟شود نمیدر کدام بیت اسلوب معادله دیده  
ــر  ) از جــوانی، داغ1 ــا ب ــد ســینۀه ــا مان ه اســتم
ـا شـیر، ز طفلـی، چـون صـبح        می) 2 چکیـد از لـب م
ــی روســفید  3 ــا برآی ــر جــور فلــک کــن ت ) صــبر ب
ــردد  ) 4 ــم نگـ ــع کـ ــۀ از تواضـ ــردنرتبـ ــان گـ کشـ

 

نقش پایی چنـد از آن طـاووس برجـا مانـده اسـت     
کـــز دم گـــرم، چـــو خورشـــید، جهـــانگیر شـــدیم

ــه ــدش  دانـ ــل بایـ ــد تحمـ ــیا افتـ ــون در آسـ چـ
ــیر     ــود شمش ــر ب ــی گ ــت عیب ــج نیس ــردار ک لنگ

 

-10 ها وجود دارد؟ به ترتیب در کدام گزینه» تضمین، کنایه، تلمیح، استعاره، ایهام، تمثیل«هاي  آرایه 
ــف)  ــش از ال ــایۀ آت ــۀ همس ــواه  خان ــش مخ دروی

از بــــاده چنــــان مســــت نگهــــدار مــــراب) 
ــت     ج)  ــی اس ــاده دل ــو س ــه ت ــن ب ــتن م دل بس
ــد   د)  ــویش خوان ــت خ ــو دس ــق چ ــت او را ح دس
ــه  ه) ــل کـ ــر آن عاقـ ــیند هـ ــون نشـ ــا مجنـ بـ
تــو خــونِ کســان خــوري و مــا خــونِ رزان     و) 

 

ــر روزن او مـــی  ــه بـ گـــذرد دود دل اســـت کانچـ
ــی  ــز بــ ــري   کــ ــدم دردســ ــري نمانــ خبــ

ــی   ــرت مـ ــل خَـ ــه ز روي پـ ــی کـ ــذرد وقتـ گُـ
پــــس یــــداهللا فــــوق ایــــدیهم برانــــد    
نبایـــــد کـــــردنش جـــــز ذکـــــر لیلـــــی

ــون   ــدام خــ ــده کــ ــاف بــ ــوارتریم انصــ خــ
 

 ) د، الف، و، هـ، ب، ج4 ) د، و، ب، الف، هـ، ج3 ب، هـ، الف، و، ج) د، 2 ) هـ، ج، الف، د، ب، و1



 3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 

-11 کار رفته است؟ کمتري به» افزایش«در کدام گزینه فرایند واجی  
) همــــاي اوج ســــعادت بــــه دام مــــا افتــــد1
حـــافظ بـــه خـــاك خواهـــد بـــرد شکســـتۀدل ) 2
مطـــرب عشـــق عجـــب ســـاز و نـــوایی دارد    ) 3
دار منّـــتبـــه روي یـــار نظـــر کـــن ز دیـــدة ) 4

 

اگـــر تـــو را گـــذري بـــر مقـــام مـــا افتـــد      
چــــو اللــــه داغ هــــوایی کــــه بــــر جگــــر دارد
نقـــش هـــر نغمـــه کـــه زد راه بـــه جـــایی دارد 
ــرد   ــارت کـ ــر بصـ ــر از سـ ــده نظـ ــار دیـ ــه کـ کـ

 

-12 در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟ 
هـاي   هایش میله گرفت. آن دست هایش آویزان شده بود و دلش بهانه می و لبدید  هایش این نور را نمی چشم دید باز را می پنجرةحاال «

 »کرد. اش را تماشا می از دست رفتهکینۀ فشرد و  آهنی را می
 ) پنج ـ شش4 ) پنج ـ پنج3 ) چهار ـ پنج2 ) چهار ـ سه1
-13 است؟ نادرستمشخص شده،  ةواژنقش کدام  

بــــاش پیوســــت مــــی تپــــانز شــــوق او ) 1
ــو بــــرگ  ) 2 ــارا بــــی تــ ــاننگــ ــدارم جــ نــ
ــا   ) 3 ــه مــ ــا کــ ــت بیــ ــواي دوســ ــیم تــ رایــ
عشـق آویـز   در فتـراك نشین با خویشتن برخیـز و  ) 4

 

ــان  ــاكمی ــون   خ ــون، چ ــرغو خ ــمل م ــتمم)    بس ــد ـ م (قی
)الیـــه ـ مفعـــول   مضـــاف( کفـــر و غـــم ایمـــان نـــدارم ســـر

ــه ــناییم  بیگانــ ــه آشــ ــو کــ ــند)     مشــ ــتمم ـ مســ (مــ
الیـه)  ـ مضـاف قیـد   ( طفیـل عشـق برهـانی    خودخود را ز دست  مگر

 

-14 وندي ـ مرکب چند هجا دارد؟ واژة» او نیک سرانجام افتاد کشتۀزیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت/ کانکه شد «در بیت  
 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
-15 ها دورتر است؟ گزینه بقیۀمفهوم کلی کدام بیت از  

بـــه آن خـــوري آب ) ایـــن کـــوزه کـــه امـــروز1
) هــر کــه را خوابگــه آخــر مشــتی خــاك اســت 2
کنـد  وضعِ مـا در گـردشِ دنیـا چـه فرقـی مـی      ) 3
گـذرد دل منـه کـه دجلـه بسـی      به آنچـه مـی  ) 4

 

ــت      ــن و توس ــت م ــبِ خش ــر قال ــد دگ ــک چن ی
ــوان را     ــی ای ــالك کش ــه اف ــه ب ــت ک ــه حاج ــو چ گ

کنــد زنــدگی بــا مــرگ بعــد از مــا چــه فرقــی مــی
ــه   ــس از خلیفـ ــداد  پـ ــت از بغـ ــد گذشـ بخواهـ

 

-16 کربال اشاره دارد. واقعۀ........ نظیر مضامین عاشورایی است و به  جز بهها  گزینههمۀ  مضمون 
ــ) آه ا1 ــرِ یـ ــدة ن سـ ــاه بریـ ــت در پگـ ــاه اسـ مـ
د اســــارت تــــو بــــه زینــــب اشــــارتی    ردا) 2
ــه تمــام  ) 3 ــه هــم ریخت هــوش و حــواس عقــل ب
رســـد آیـــا کـــدام پیـــک از دور دســـت مـــی) 4

 

خورشــــید شــــامگاه؟ بریــــدةیــــا نــــه ســــر 
ــیده راه؟   ــمت کشـ ــه چشـ ــت کـ ــتیاق کیسـ از اشـ
افتــــاده عشــــق از نفــــسِ تــــو بــــه اشــــتباه

کُنـــی نگـــاه؟  اي مســـلمِ شـــرف بـــه کُجـــا مـــی
 

-17 بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟ 
ــت   ــازي نگرفـ ــقِ پاکبـ ــو طریـ ــون تـ ــس چـ کـ

 

) زخــمِ شمشــیر غمــت را بــه شــکیبایی و عقــل 1
ــضِ 2 ــا بغـ ــی  ) بـ ــکُفته بـ ــی  شـ ــا مـ ــویم ریـ گـ
ــون  ) 3 ــاغ دلِ خ ــنِ ب ــه در ای ــدة چــون الل ــن ش م
ــداریم  4 ــیراب نــ ــر ســ ــکوه از آن خنجــ ـ شـ (

 

ــت    ــرفرازي نگرفــ ــان ســ ــم نشــ ــا زخــ بــ
 

چنـــد مـــرهم بِنهــــادیم و اَثَـــر مـــی نَــــرود    
عشــــــق تــــــویی شناســــــنامۀاي زخــــــم 

ــتۀ ــت و  شایسـ ــدةداغ اسـ ــت  برازنـ ــم اسـ زخـ
ــازة ــی خمیـ ــا  بـ ــابی مـ ــدةتـ ــم اســـت خنـ زخـ

 

-18 ؟کدام گزینه است» گفت: شما در گل منگرید در دل نگرید حکمت به مالئکه می«عبارت مفهوم  
کشــــد دل بــــه آب و ســــبزه و گــــل مــــی) 1
ــت   ) 2 ــواهی نگریسـ ــوخته خـ ــن دلسـ ــر در مـ گـ
ــوز) 3 ــقان دلســــــــ نالیــــــــــدن عاشــــــــ   

ــد     ــش آمــ ــل دلکــ ــبزه و گــ ــه آب و ســ کــ
ــر خـــواهم مـــرد جـــاودان خـــواهم رســـت      گـ

شــــــــمارد ناپختــــــــه مجــــــــاز مــــــــی
 

 کلمات را کنار زنید و روحی را  که در این تلقّی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.) 4
-19 ؟شود دیده می بیتدر کدام » این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما/ برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو«بیت  مقابلمفهوم  

هجـــران و داســـتان فـــراق   قصـــۀ هنـــوز ) 1
ایــن خــواهم یافــتگــر نــوازي چــه ســعادت بــه از ) 2
ــت  ) 3 ــوانی برفـــ ــل جـــ ــه فصـــ ــا کـــ دریغـــ
وفـــا و عهـــد مـــودت میـــان اهـــل ارادت    ) 4

 

بـــه ســـر نرفـــت و بـــه پایـــان رســـید طومـــارم
ــد     ــم باشـ ــه از آنـ ــت بـ ــه دولـ ــی زار چـ ور کشـ

ــو  ــه لهـــ ــت   و بـــ ــدگانی برفـــ ــب زنـــ لعـــ
ــه چــون بقــاي شــکوفه  عشــقبازي بلبــل وســت  ن

 

-20 با کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟» به عمر لیلی افزاياز عمر من آنچه هست بر جاي/ بستان و «مفهوم بیت  
گـــــر ســـــر بـــــرود فـــــداي پایـــــت    ) 1
ــت   ) 2 ــداي جانـــ ــی فـــ ــان طلبـــ ــر جـــ گـــ
ــاد    ) 3 ــو بـ ــان تـ ــداي جـ ــرم فـ ــاقی عمـ دو روز بـ
تـــو از ســـر مـــن و از جـــان مـــن عزیزتـــري) 4

 

کــــنم رهــــا مــــن   دســــت از تــــو نمــــی  
ــواب امتحانــــــــــت  سهلســــــــــت جــــــــ
ــی   ــود بیفزایــ ــر خــ ــاهی و در عمــ ــر بکــ اگــ

یلم ار نکـــنم ســـر فـــدا و جـــان ایثـــار    بخـــ
 

 



 4صفحه  زبان عربی

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

 
-21 :دع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالَّتی ھی أحسناُ  

 ) به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت بنما و با آنان با روشی بهتر ستیز کن!1
 کنم! مجادله میکنم و با بهترین راه با آنان  ) با حکمت و پند خوب به راه خداوند خود دعوت می2
 ) با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگار خود فرا بخوان و با آنان به روشی که بهتر است، مجادله کن!3
 ) به راه پروردگارت با حکمت دعوت کن و با پند نیکو و با روشی که بهترین است با آنان مجادله کن!4
-22 !»:خریاالُ فی  لُکّل األشجار المعّمرة فی العالم مواصفات النشاھدھا« 

 شود! هایی دارد که در دیگري دیده نمی ) هر درخت کهنسال در عالم ویژگی1
 بینیم! ) همه درختان کهنسال در جهان خصوصیاتی دارند که آن را در دیگري نمی2
 ) براي همه درختان قدیمی جهان خصوصیتی است که هرگز آن را در دیگري نخواهیم دید!3
 توانیم آن را در دیگري بینیم! جهان صفتی است که نمی درختان سرسبزهمۀ ) در 4
-23 »:لة بالجّرارة إلی موقف تصلیح الّسیّارات!ارتنا معطّ سیّ  ح یجرّ کان صدیقی المصلّ « 

 برد! ) دوست تعمیرکارم ماشین خراب ما را با تراکتور به سمت تعمیرگاه خودرو می1
 کشید! ور به سمت تعمیرگاه می) دوستم که تعمیرکار است ماشین خراب ما را با تراکت2
 کشید! که خراب شده بود با تراکتور به سمت تعمیرگاه خودرو می ) دوست تعمیرکار من ماشین ما را درحالی3
 کشید که خراب شده بود! سمت تعمیرگاه خودرو می ) دوستم تعمیرکار بود و ماشین ما را درحالی با تراکتور به4
-24 : !»ة المکّرمةمظلومین فی ِمنی و ھم کانوا مشتاقین إلی زیارة مکّ أتذّکر الحّجاج الّذین قُتلوا « 

 مکرمه مشتاق شده بودند! مکۀآورم حاجیانی را که مظلومانه در منا کشتند وقتی که آنها به زیارت  ) به یاد می1
 ه مشتاق بودند!مکرم مکۀکه آنها به زیارت  آورم، درحالی ) حجاجی که مظلومانه در منا کشته شدند را به یاد می2
 مکرمه داشتند! مکۀکه آنها اشتیاق به زیارت  آوري، درحالی ) آیا حاجیانی را که مظلومانه در منا کشته شدند به یاد می3
 مکرمه بودند! مکۀکه آنها مشتاقانه در زیارت  آورم که در منا کشته شدند، درحالی ) حاجیان مظلومی را به یاد می4
-25 :النّوی یخرج الّحی من المیّت و ُمخرج المیّت من الحیّ هللا فالق الحّب و  إنّ  

 مرده از زنده است!آورندة آورد و بیرون  دانه و هسته است و زنده را از مرده بیرون میشکافندة گمان خدا   ) بی1
 آورد! میزنده از مرده است و مرده را از زنده بیرون آورندة دانه و هسته است و بیرون شکافندة ) همانا خداوند 2
 آورد و مرده را از زنده! ها است و زنده را از مرده بیرون می ها و هسته دانهشکافندة گمان خداوند  ) بی3
 مرده از زنده است!آورندة آورد و بیرون  شکافد و زنده را از مرده بیرون می )  همانا خدا دانه و هسته را می4
-26 عیّن الصحیح: 

 !دوستان خوشحال، به سیاحت علمی در اینترنت پرداختندی اإلنترنت مسرورین!: األصدقاء قاموا بجولة علمیّة ف) 1
 کردند! کارگران جوان در کارخانه به خوبی با ما کار می :!کان العّمال الشباب یعاملوننا جیّداً فی المصنع) 2
 خندید! پسري را خوشحال دیدم که می رأیت ولداً فرحاً یضحک: )3
 کند! آموزان قدیمی خود را یاد می استاد گاهی دانش :یذه القدماءقد یذکر األستاد تالم) 4

-27 :الخطأعیّن  
 رسید! دم که ارتفاعش به صد متر میدر روستایمان درختی را دی: شاَھدت شجرة فی قریتنا یبلغ ارتفاعھا مئة مترٍ  )1
 المللی خریده بودم! از نمایشگاه بینامروز کتابی را خواندم که آن را : قرأُت الیوم کتاباً قد اشتریتُھ من المعرض الدّولیّ ) 2

 دهند که ما را در زندگی کمک کند! هایی را یاد می معلمان به ما درس: المعلّمون یعلّموننا دروساً تساعدنا فی الحیاة) 3

 آمد! می، خوشم برند از عالمی که از علم او سود می: یعُجبنی عالٌم یُنتفع بعلمھ) 4
  



 5صفحه  زبان عربی

-28 فی المفھوم: غیر المناسبعیّن  
 گوي و گزیده گوي چون در!  کم: دَلَّ  خیُر الکالم ما قَلَّ و )1
 !بَّ کالٍم کالحسام: فَّکر ثُمَّ تکلّم تَسلَم من الّزللرُ  )2
 !توان خاموش کردن کوه را با خموشی می المتکلّم یُعَرف بکالمھ:) 3
 !دو صد گفته چون نیم کردار نیست :﴾ِلَم تقولون ما ال تَفعَلون﴿) 4

-29 »:روند! فرودگاه می هخوشحالی ب اگردند ب نانی که از مسابقات برمیبازیکاز تماشاچیان براي استقبال « 
 یذھبون المتفّرجون إلی المطار الستقبال العبین یرجعون من المباراة فرحین!) 1
  الذّین یرجعون من المباریات!المتفّرجون یذھب فرحین إلی المطار الستقبال الالعبین ) 2
   یذھب المتفّرجون إلی المطار فرحین الستقبال العبین یرجعون من المباریات! )3
 المتفّرجون یذھبون إلی المطار الستقبال الالعبین الّذین یرجعون من المباراة!) 4
-30 فی ما یلی: خطأکم  

 »نظیف«: متضاد ةملّوثغازات  ب اشتعال زیوت ھذه الّشجرة خروج أیّ ال یسبّ  الف)
 الکلمتان مترادفان : المزارعفط کسیاج حول شجرة النّ  الّزارعب) یستخدم 

 خطأ فی کرة القدم: التّسلّل ج)
 »بان دروازه«فریق برسبولیس: ترجمتھ  مرمیعبین ھجم علی ّال د) أحد ال

 واحد )4 اثنان) 3 ثالثة) 2 أربعة) 1
-31 فی قراءة الکلمات: الخطأعیّن  

  َسَمَکةُ التّیالبیا ِمن أغَرب األسماِک تُدافِع َعن ِصغارھا!) 2 َھل تَتَذَکَُّر خیاَم الُحّجاج فی ِمنی و َعَرفات! )1
  َوال تَِھنوا و التَحَزنوا و أنتُم األعلَون) 4   َکتبُت ذََکریات سفَرتی الِعلمیَِّة! )3
 

 :)٣٣و  ٣٢عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 
-32 »أعرف شجرة یستخدمھا الفّالحون لحمایة محاصیلھم!: «عرابی و التّحلیل الّصرفیّ عین الّصحیح فی المحّل اإل 

 یستخدم: فعل مضارع، مزید ثالثی من باب استفعال، متعدّ / جملة وصفیة و فاعلھ ضمیر الھاء البارز )1
  مبالغة / فاعلالفّالحون: اسم، جمع سالم للمذکر، معّرف بأل، اسم ) 2
  إلیھ  ھم: اسم، ضمیر منفصل، للغائبین / مضاف )3
 محاصیل: جمع تکسیر، اسم مفعول، مذکر / مفعول) 4
-33 االعرابی: ھاعن نوعیّة الکلمات و محلّ الخطأ عیّن  

 وصفیة / الجملة : فعل مضارع، للغائبة، مجھولترفَعُ با من صالةٍ الُ  أعوذ) 1
 للمذّکر، اسم فاعل، نکرة / حال : اسم، جمع سالممبتِسمینَ الالعبون َرَجعُوا من المسابقة  )2
 : اسم، مفرد مؤنث، اسم مفعول، معرف بأل / صفةالمقدََّسةَ أتَذَکَّر األماکن ) 3
 فی جمع المحصول: فعل مضارع، للمتکلم وحده، ثالثی مزید/ الجملة حالیّةأساعده أری الفّالح و ) 4

  



 6صفحه  زبان عربی

 

 ):٣۵و  ٣۴( إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ  ■■

 
و  المسجد ُصنع ھذا ...بغیره وال بالمال ال المسجدِ بناء  في أحد یشارك ال أن فأمر .مدینتھ في مسجدا یبني أن أراد ملک

زل المالئكة من ملكا كأنّ .. .النوم في الملك رأى لیلة .وفي علي مدخلھ اسم الملک ُوضع ن ن ماء م م الس ر اس ك فغیّ  المل
ن جد ع ب المس م وكت رأة اس ا ...ام تیقظ فلم ك إس ن المل وم م ل النّ وده أرس ّی أم ال؟ جن وم حقیق ذا الن ل ھ م ھ ی یفھ  حت

ى ھو الموجود إسمھ أنّ  هفأخبرو ک بإحضار. المسجد عل ر المل ذه أم رأة ھ رأة  فحضرت ...الم ۀالم ألھا .خائف ل: فس  ھ
 اساعد أن ما کنت استطیعومعمّرۀ و  وفقیرة عجوز امرأة أنا الملك أیھا: أجابت ...؟بتیتھ الذي المسجد بناء في ساعدت

ي االفراس أحد المسجد فرایت جانبب یوما مررت بناءه. ولکن في ل الت اب تحم اء أدوات و األخش عطشان  للمسجد البن
ن حتی یشرب الماء بتقرّ  و فقمت حبلھ القصیر. بسبب لیشربھ الماء من یقترب أن یقدر الحیوان وما کان ھذا اء.  م الم

 ي.منّ  هللا یقبل فلم الملك. مسجد لیقال فقال: نعم... بنیُت مسجدا
 

-34 عیّن الصحیح: 
 کانت اإلمراة قد کتبت إسمھا علی المسجد لیالً! )1
 المرأة کانت تذھب ُکّل یوم إلی المسجد و تعطی األفراس الماء! )2
 الملک لم یصنع المسجد  فرأی تأثیره!) 3
 قصد جمیع النّاس من بناء المسجد اکتساب الثّواب!) 4
-35 عیّن المناسب لمفھوم النَّص: 

 !منّاأتقی علینا أن نحترم َمن ھو ) 2  !إنّما األعمال بالنیّات) 1
 !محمودالعبادة اِنَّ االخالص فی ) 4  ِلم تقولون ما التَفعَلُونَ ) 3
 

 )٣۶-۴٠المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( عیّن ■■
 
-36 عیّن الّصحیح فی التّوضیحات: 

ِ ما یَکَرھوَن و تَِصُف أَلسنِتُُھم الَکِذَب أَنَّ لَُھُم الُحسنی )1 َّ ِ  : یوجد فیھا ثالث أسماء معّرفة بألَویَجعَلوَن 
 »!فاعل«علی وزن  : جاء فیھا حالضاحکتلعب الطالبة بعد إتمام الدروس و ھی ) 2
 یزرع ھذه األراضی الواسعة: یوجد فیھا جملة تصف النکرة!و فّالح مجدّ ھذا  )3
 فیھا واو الحالّیة! ما جاءالمؤمنون ھم الّذین یقیمون الصالة و یؤتون الّزکاة: ) 4

-37 عبارة یجوز أن نترجم االسم النکرة، معرفة؟ فی أیّ  
  تحتوی بذور شجرة الخبز علی مقدار من الّزیوت!) 2 أشجار العالم!العنب البرازیلّی شجرة تختلف عن باقی  )1
 للکالم آداب یجب علی المتکلّم أن یعمل بھا!) 4 الکتاب صدیق و ینقذک من مصیبة الجھل! )3

-38 :عین الصفة نکرة 
 کان الّرجال یجلسون قرب جبل فی قریة! )2 فجأة رأیُت اُختی باکیةً فقَبَّلتُھا!) 1
 بعد محاولة کثیرة وجدُت االشجار المعمّرة فی الغابة!) 4 کبیرة و أوراقھا لطیفة!ھذه الشجرة ) 3
-39 فیھ اسم نکرة یبیّن حالة مرجعھ: لیسعیّن ما  

   أعضاء االُسرة یشاھدون الحّجاج راکبین الّطائرة!) 2 سافرت إلی مدینة أحّب زیارتھا أیّام صغری! )1
ً ُخل) 4 شاھدنا مانعاً بالّطریق خائفین! )3  ق األنسان ضعیفا

-40 عیّن الحال جملة: 
 انتظرنا ثالث ساعات فی المدرسة و ما جاء أصدقاؤنا!) 1
 تَساقطت دموعی علی وجھی محزوناً لفقدان اُّمی! )2
 المؤمنوَن یستمعون إلی آیات القرآن و ھم یتأّملون فیھا!) 3
 قرأت ھذه المقالة و فھمُت الموضوعات رائعةً!) 4
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-41 باشد؟ دومین مسئولیت ایشان یعنی مرجعیت دینی می نتیجۀدر ارتباط با  )یک از وظایف رسول خدا ( کدام 
  ) ترتیب و تنظیم قرآن ـ حفظ و نوشتن آیات قرآن1
 دم به معارف بلند قرآن ـ حفظ و نوشتن آیات قرآن) دستیابی مر2
 ) ترتیب و تنظیم قرآن ـ درك جزییات احکام و قوانین توسط مردم3
 ) دستیابی مردم به معارف بلند قرآن ـ درك جزئیات احکام و قوانین توسط مردم4
ال ا﴿آیۀ با توجه به   ا  ا َ ءا ّ َن ا ُ َ  ّ ِ ا َ ا َ  َ ... اَ  ِ ل  یک مهر تأییدي بر ایمان  کدام ،﴾و  ا 42-

 و چه سرنوشتی در انتظار شخص ایمان پندار است؟ است خیالی افراد
1 (﴿ ُ اُن ا ت ـ ا ّ ا ا ا ون ان  اً ﴿ )2 ﴾ُ  ً ت ـ  ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾ 
ء  ا ﴿ )3  ِ وا    ُ اُن ا اً ﴿) 4 ﴾ـ ا  ً ء  ا ـ   ِ وا   ﴾ 
که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیسـت، در کـدام     در راستاي ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، نفی حاکمیت کسانی  43-

 پیام رهبر کبیر انقالب اسالمی مستتر است؟
 گوید چگونه زندگی کن. گوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او می انسان میزمان با اینکه به  ) مذهب اسالم هم1
 ) هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه مذهب اسالم براي آن حکمی مقرر داشته است.2
 دور کنیم. مسلمانان جامعۀآمیز است و ما موظفیم آثار شرك را از  ) هر نظام سیاسی غیراسالمی، نظامی شرك3
 گوید. اسالمی با سایر جوامع سخن می جامعۀها و حتی  ) اسالم در مورد چگونگی روابط انسان با سایر انسان4
-44 یک از موارد زیر میسر خواهد بود؟ ) چیست و مطابق با این والیت کدامها از والیت معنوي پیامبر ( مندي انسان بهره الزمۀ 

   ـ تصرف در عالم خلقت) پیشروي در مسیر کمال و عبودیت 1
 ایمان و عمل ـ مبارزه با ستمگران درجۀ) 2
 ) پیشروي در مسیر کمال و عبودیت ـ مبارزه با ستمگران3
 ایمان و عمل ـ تصرف در عالم خلقت درجۀ )4
-45 پی دارد؟عدم توجه و عمل به کدام یک از موارد زیر، بنا بر حدیث رسول گرامی اسالم، خروج از مسلمانی را براي فرد در  

 ) خودداري از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان1
 ) ارتقا و اعتال بخشیدن به اعتقادات خود با دانش و استدالل2
 ) دفاع از حق مظلومان در تمام نقاط جهان و تالش براي رهایی آنان از ظلم3
 ) شناسایی و معرفی دشمنان واقعی اسالم و عدم دوستی با آنان4
ّ﴿ابالغ  آیۀدر با تدبر   ل ا  ر ّ  ا ل  ّ ّ ا -46 رساند؟ ، کدام عبارت اهمیت فرمان خداوند به رسولش را می﴾ ا

1 (﴿ّ ّ ا ل ا ا ّ  ا ّ ر﴿ )2 ﴾ل   ّ  ﴾َو اِن   
س و﴿ )3 ّ م ا﴿) 4 ﴾ا   ا ی ا  ﴾اّن ا 
آیـۀ  تـوان در کـدام    دستورات الهی است، علت این موضوع را مـی  کنندة بیانمطابق با دین و  )( بگوییم سخن و عمل امام علی  اگر  47-

 یافت؟ شریفه
1 (﴿ ِ ل و او ا ّ ا ا ّ و ا ا ا ا ا ّ آ ّ ا  ﴾ ا
2( ﴿ ُ ت او   ّ ا ا ا و  ّ آ  ﴾اان ا
3( ﴿ ّ ّ ا ا و  ّ   ا ّ  ا اً ا  ﴾ 
ة و...﴿) 4 ّ ن ا  ّ ّ و ر و ا ُ ا ّ و  ﴾ا
-48 کنند؟ در کدام احادیث خود به وضوح ختم نبوت و راهکار دوري از ضاللت را براي مردم بیان می )پیامبر اکرم  ( 

 ) حدیث منزلت ـ حدیث ثقلین2 منزلت ـ حدیث جابر) حدیث 1
 ) حدیث غدیر ـ حدیث ثقلین4  ) حدیث غدیر ـ حدیث جابر3
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براي آگاهی مردم از  )(شریفه به نحوي بود که امکان مخفی کردن و کتمان وجود نداشته باشد و پیامبر اکرم  آیۀشرایط نزول کدام   49-
 کرد؟ زهرا (س) تالوت میخانۀ اي آن را هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد و گذشتن از  موضوع مطرح در چه آیه

 االمر اولی آیۀانذار ـ  آیۀ) 2  تطهیر آیۀانذار ـ  آیۀ) 1
 تطهیر آیۀوالیت ـ  آیۀ) 4  االمر اولی آیۀوالیت ـ  آیۀ) 3
-50 در مبارزه با فقر و محرومیت چگونه بود؟ )روش علمی پیامبر اسالم ( 

 کرد. المال را میان مسلمانان به تساوي تقسیم می کرد و هم بیت اي براساس مساوات برقرار می ) جامعه1
 خاست. میکرد و هم با کوچک شمردن فقیران و بینوایان به مخالفت بر اي براساس مساوات برقرار می ) جامعه2
 خاست. و هم با کوچک شمردن فقیران و بینوایان به مخالفت برمی کرد ) هم با فقر مبارزه می3
 کرد. المال را میان مسلمانان به تساوي تقسیم می کرد و هم بیت ) هم با فقر مبارزه می4
کسـی  با توجه به سخنان نبی گرامی اسالم، معاشرت ایشان با افراد با دلی پاك و خالی از کدورت معلول چه بود و ایشان در مورد چـه    51-

 ؟»به من ایمان نیاورده است«اند که  فرموده
 المال برداشته و جیب خود را انباشته است. بین فقیر و غنی ـ بیش از حق خود از بیت ن) تبعیض روا نداشت1
 اش گرسنه باشد. ) تبعیض روا نداشتن بین فقیر و غنی ـ شب را با شکم سیر خوابیده و همسایه2
 المال برداشته و جیب خود را انباشته است. ان ـ بیش از حق خود از بیتهاي دیگر ) بازگو نکردن بدي3
 اش گرسنه باشد. هاي دیگران ـ شب را با شکم سیر خوابیده و همسایه ) بازگو نکردن بدي4
-52 آواي اندوهگین شیطان را در چه زمانی شنید و علت آن ناله چه بود؟ )( امام علی 

 ـ ناامیدي از فریب دادن مردم )) نزول وحی بر پیامبر (1
 ) به ایشان ـ ناامیدي از فریب دادن مردم) انتقال علم از پیامبر (2
 ) ـ ناامیدي از پرستش خود( ) نزول وحی بر پیامبر3
 ناامیدي از پرستش خودـ  ) به ایشاناز پیامبر ( ) انتقال علم4
یم بود و در چه هنگام با وجود تمام محبت و مدارایی که بـا مـردم و یـاران    رسول گرامی اسالم در مقابل تضییع کدام حق، بردبار و مال  53-

 داشت؟ بحث باز می ادامۀ خود داشت، آنان را از
 کردند. گفتند و ابراز عقیده می ) حقوق افراد جامعه ـ وقتی از آنچه اطالع نداشتند، سخن می1
 زد. از آنان سر می که کار حرامی مانند غیبت کردن ) حقوق افراد جامعه ـ هنگامی2
 زد. که کار حرامی مانند غیبت کردن از آنان سر می خود ـ هنگامی ی) حق شخص3
 کردند. گفتند و ابراز عقیده می ) حق شخصی خود ـ وقتی از آنچه اطالع نداشتند، سخن می4
-54 است؟ تأییدي بر کدام حدیث شریفاینکه براساس آیات قرآن کریم ظلم و افزایش گناه، عدم استجابت دعا را به دنبال دارد، مهر  

 ترازوست هر اندازه ایمانش افزوده شود،.... منزلۀ کفۀ) به راستی که مؤمن به 1
 دهیم... که زندگی و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا می ) کسانی2
 مغرور سازد...پوشی خدا او را  ) چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده3
 میرند، بیشتر هستند... سرآمد عمرشان میواسطۀ که به  میرند، از کسانی گناه می واسطۀکه به  ) کسانی4
هاي این  گذارند، بیانگر کدام سنت الهی است و یکی از جلوه امداد خاص خداي متعال نسبت به آنان که  با نیت پاك قدم در راه حق می  55-

 باشد؟ ییک از موارد زیر م سنت کدام
 ) سنت امداد ـ اعطاي امکانات به انسان براي پیشروي در مسیر منتخب1
 ) سنت توفیق ـ اعطاي امکانات به انسان براي پیشروي در مسیر منتخب2
 ) سنت امداد ـ نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت3
 )  سنت توفیق ـ نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت4
هاي الهی با شناخت قوانین جهان به ترتیب چه ارتباطی برقرار است و قانونمندي و نظام حاکم بر جهـان خلقـت    نایی با نشانهمیان آش  56-

 یک از موارد زیر است؟ تجلی کدام
 ) علت و معلول ـ قضاي الهی2  ) علت و معلول ـ تقدیر الهی1
 ) معلول و علت ـ قضاي الهی4  ) معلول و علت ـ تقدیر الهی3
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-57 کند؟ رآن کریم در تقدم و تأخر بیان سنت ابتالء، کدام یک را به انسان گوشزد میق 
  امور خیر و امور شرّ واسطۀ) قطعی بودنِ امتحان به 1
 سوي خداوند ) حتمی و همگانی بودن مرگ و بازگشت به2
 ال خود و مورد آزمایش قرار گرفتنآورندگان به ح  ) رها نشدن ایمان3
 ه کافران و استواري تدبیر الهی) مهلت خداوند ب4
-58 هرگاه بخواهیم از سنت و قانون الهی سخن بگوییم که سبب آشکار شدن باطن افراد است، توجه به کدام نکته ضروري است؟ 

 اي در آن دارد. کننده ) عامل درونی، نقش تعیین1
 شود. گر می صورت بالي الهی جلوه خود افراد بهارادة ها و امکانات، با اختیار و  ) مهلت2
 لطف خداوند به آنان نیست. نشانۀ هاي آن به برخی گناهکاران ) روي آوردن دنیا و لذت3
 شود که به نیکوکار و گناهکار با لطف و مهربانی رفتار کند. ) محبت خداوند به بندگان خود سبب می4
-59 در زندگی چیست؟» حالل لقمۀ و امانتداري«و » دادن صدقه و محبت به خویشان«ثمرة  با توجه به احادیث پیشوایان 

 ) نزول برکات ـ جلب رحمت الهی2 الهی ) افزایش عمر ـ جلب رحمت1
 ) نزول برکات ـ بهبود زندگی4  ) افزایش عمر ـ بهبود زندگی3
را اش را بخواهـد، اگـر بنـده گنـاهی مرتکـب شـود او        که خداوند خیر بنـده  هنگامی: «)(اگر بخواهیم براي این حدیث امام صادق   60-

مبنـاي قرآنـی   » بخشـد تـا...   اش را بخواهد، بعد از انجام گناه نعمتی به او می که شر بنده دهد تا به یاد او بیفتد و هنگامی گوشمالی می
 بیابیم، کدام آیه راهنماي ما خواهد بود؟

1 (﴿ّ ٌ و  ا    ّ وا اَ  ...﴾ 
ء و ﴿) 2  ّ ِ ُ  ُّ ء ر ن  ء   راً و   ُ  ّ  ﴾ء ر
ن...﴿) 3  ُ   ُ ُ رِ َ َ َ  ٓ ا  ّ  ّ  ﴾و ا
وا    وَ ﴿) 4 َ ...ا  ّ  ﴾ و ان ا
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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. 

 
 On our vacation, we went to a garden ……… had a huge pool. 61-

1) that 2) who 3) whom 4) whose 
 If he put on warmer clothes, he ……… cold. 62-

1) won’t feel 2) wouldn’t feel 3) felt 4) didn’t feel 
 When I ……… back and read the book of my life, I see that I ……… a very interesting life. 63-

1) looked - have had 2) look - have had 3) look - had 4) looked - had 
 When you ……… prefixes and suffixes and know what they mean, it will help you workout the 64-

meaning of many words you read. 
1) arrange  2) combine 3) recognize 4) define 

 In ………, you often see NO before - ing forms. It means that it is forbidden here.  65-
1) gerunds 2) introductions 3) warnings 4) notices 

 Some of people have ……… good habits like doing daily exercises or attending social events.  66-
1) brought up 2) turned off 3) given up 4) got up 

 We are trying to ……… a list of suitable people for the job. 67-
1) compile 2) combine 3) convert 4) compare 

 In every society, there are some people would just like to live in a house - any kind of house. 68-
These are homeless, the ……… urban inhabitants. 
1) incomprehensive 2) unexpected 3) unsystematic 4) invisible 
 

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. 

 
A Monolingual learner's dictionary (or MLD) is a type of dictionary (69)……… to meet the 
reference needs of people learning a foreign language. These Dictionaries for learners 
include information on grammar, usage, common errors, (70)………, and pragmatics, which 
is largely missing from standard dictionaries, because native speakers tend to know these 
aspects of language intuitively. And while the (71)……… in standard dictionaries are often 
written in difficult language, those in a monolingual learner’s dictionary aim to be  
(72)……… and accessible. 

 
  69-

1) decided 2) achieved 3) considered 4) designed 
  70-

1) combination 2) collocation 3) entry  4) poetry 
  71-

1) definitions 2) synonyms 3) antonyms 4) details 
  72-

1) right 2) simple 3) unknown 4) effective 
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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: 

"Here are many different kinds of phobias, and they affect at least a quarter of the 
population. But doctors believe that they may soon have a cure. They have discovered that a 
drug, which is given to patients suffering from tuberculosis, can also help people to 
overcome their phobias. 

The normal treatment for people with strong phobias is some kind of exposure therapy. 
The most commonly used exposure therapy involves gradually exposing people to the object 
or situation that produces the fear. For example, if you have a dentist phobia, you might first 
sit in the waiting room of a dentist, then talk to the dentist, and then sit in the dentist’s chair. 
These exposures are combined with relaxation techniques. 

However, exposure therapy does not work for everybody, and doctors think that the new 
drug, which causes changes to a part of the brain that is used in learning and memory, could 
be used in the future to make this therapy more effective. Michael Davis at Emory 
University School of Medicine in Atlanta, Georgia did a study with 30 acrophobics - people 
who are scared of heights - and put them in a glass elevator that appeared to go up and down. 
The people who were given the pill felt much less afraid than those who took a placebo. 
 

 How many people have been affected by phobias? 73-
1) Half of populations  2) One fourth of populations 
3) All the people  4) A quarter and half of populations 

 "Directly and gradually involve someone with the object that produces fear" is the definition 74-
for ……… . 
1) drug therapy 2) exposure therapy 3) acrophobia 4) relaxation technique 

 What does acrophobia mean? 75-
1) dentist phobia  2) scared of spiders 
3) scared of small space 4) scared of height 

 Which sentence is not correct according to the text? 76-
1) We can use drug to overcome our fears. 
2) A special therapy can help you. 
3) Exposure therapy is not the only way to cure phobias. 
4) People who were given drug felt much more afraid. 
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Passage 2: 

For many researchers and PhD students, getting published in English language seems a bit of 
a challenge. In such a case, a good dictionary can support their endeavor. The range of 
English dictionaries is indeed very wide, and if you are to choose a dictionary that meets 
your needs, you need to know how dictionaries differ from one another and, equally 
important, what you expect from them. Although a dictionary is most commonly used to 
look up an unfamiliar word and to find out what it means, we often use dictionaries for other 
purposes. Think of a dictionary as a multi-purpose tool. Just as the famous Swiss Army knife 
comes in many versions to suit different needs of users, so do English dictionaries. 

It is not always enough to know what a word means; for it to become part of our active 
vocabulary, we need to know how a given word is used, how it differs from other words with 
a similar meaning, whether it is considered too formal or too informal, and so on. We may 
know what a given word means and how to use it, but we may be unsure of how it is spelt. 
We may need to know how to print that word we may want to know its plural form.  

Dictionaries on CDs and computers with speakers have made it very easy to find out how 
a word is pronounced. You can even choose between British and American pronunciation. 
Without such a facility, we need to know the phonetic alphabet, which was especially 
developed to show pronunciation. Sometimes it helps to know how a word is derived. For 
example, the word perihelion is derived from two Greek words, namely peri(around) 
and helios (sun). Since space is always a constraint in printed dictionaries, some dictionaries 
skip this information. 

 
 The passage is primarily written to explain …………. 77-

1) different purpose for consult a dictionary 
2) what a word means 
3) how to look up the correct spelling 
4) compare a dictionary with Swiss Army Knife 

 Which sentence is correct? 78-
1) For many researcher it is not important to know how dictionaries are different. 
2) Lack of space causes some dictionaries skip the information about the words’ origin. 
3) It is enough to know how a given word is used. 
4) A learner often use a dictionary to find out what a word means. 

 It can be said that the 3rd paragraph is mainly written about …….. .  79-
1) pronunciation 2) spelling 3) meaning 4) alphabet 

 The word “endeavor” in line  2  can be replaced by…………. . 80-
1) guide 2) technique 3) pattern 4) attempt 
 

 

 


