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128 آزمون 12: سراسری 95 داخل کشور )سازگارشده با نظام جديد( 
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205 آزمون 19: سراسری 98 داخل کشور )رشتة تجربی(   
216 آزمون 20: سراسری 98 داخل کشور )رشتة زبان( 
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357 آزمون 33: سراسری 1400 داخل کشور )رشتة تجربی(   
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در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است؟- 1
۲( )مولع: شیفته( )عنود: ستیزه کار(  ۱( )برازندگی: لیاقت( )خذالن: درمانده(  

۴( )کید: حیله( )حضیض: گوشه ای دور از مردم( ۳( )سفاهت: عربده( )رعب: دلهره(  
معنی واژه های »راغ، رایت، َغنا، الحاح« به ترتیب کدام است؟- 2

۲( دامنءه کوه، نهایت، نغمه، خواهشگری ۱( صحرا، بیرق، بی نیازی، اصرار  
۴( گلزار، درفش، آوازخوانی، درخواست کردن ۳( دامنءه سبز کوه، پرچم، توانگری، پایمردی 

تمام معانی مقابل چند واژه درست است؟ - 3
ب( تلّقی: دریافت، نگرش، تعبیر الف( فایق: بالیده، برگزیده، برتر  

د( خیره سر: لجوج، بی شرم، گستاخ ج( قاش: قاچ، قسمت برآمدءه پشت زین، کوهۀ زین 
و( آوند: آویزان، آویخته، تخت، آونگ ه( استشاره: مشورت، رای زنی، اشاره کردن، نظرخواهی 

۴( چهار ۳( سه  ۲( دو  ۱( یک 
در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟- 4

۲( قلیه و مائده، غلغله و ازدحام، کنج و بیقوله، ضمایم و تعلیقات ۱( بوق و کوس، ذبح و بسمل ، زه و وتر ضخیم، لهو و لعب 
۴( زره و درع، معاصی وقیح، وقب و غارب، تقریظ و ستایش ۳( قنداق اسلحه، مسلخ گرمابه، طاس و طشت، لحن مقریان 

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟- 5
۱( به مظاهرت او پشت گرم شد و ثقت به شفقت او بیفزود، روی بدو آورد و پرسید که: هّمت بر چه کار مقصور است؟ 

۲(  اهل توّکل را اوقاتی است که اگر در آن بر آتش بروند، خبر ندارند از آن و اگر تیرهای ناوک به ایشان اندازند و ایشان را مجروح گردانند، علم نیابند.
۳( حق تعالی را دو کارفرمای است بر عمارت دو سرای گماشته، یکی عقل و دیگری شرع، اگر خواهی که دو سرای معمور باشد زیر دست ایشان باید بودن.
۴( چون استبداد ضعفا از پیش برد کارها قاصر آید، استمداد از قّوت عقل و رزانت رای و معونت بخت و مساعدت، توفیق کنند تا غرض به حصول پیوندد.

در همۀ گزینه ها غلط امالیی وجود دارد، به جز ............... .- 6
شنود غفلت  س��ر  از  ث���واب  گ��ف��ت��ار  ک��ه   ۱( ه���ر 
مستور ن��گ��ردد  بحر  ص��دف  ظ��رف  در   ۲( گ��رچ��ه 
 ۳( ک���ه ه��م��ه ف��ع��ل ه��ا چ��ه زش���ت و چ��ه خ��وب

داری  ب��س��ی  ح���ق  ز  ن��ع��م��ت  ک���ه  ۴( ای 

شنود ح��ک��م��ت  ز  چ��ه  ه��ر  ش���ود  ج��ه��ل   م��ای��ءه 
نیست؟ ت��و  اس���رار  گنجینءه  ک��ه  کیست   سینءه 
 ب����ی وس����ای����ط ب����ه ح����ق ب������ود م��ن��ص��وب
ش���ک���ر ن���ع���م���ت س������زد ک�����ه ب����گ����ذاری

در کدام گزینه به ترتیب دو اثر از »عبدالّرحمن جامی« و دو اثر از »عطّار نیشابوری« آمده است؟- 7
۲( تحفة االحرار � شیرین و فرهاد � تذکرة االولیا � منطق الطّیر ۱( بهارستان � تحفة االحرار � الهی نامه � منطق الطیر 

۴( الهی نامه � بهارستان � منطق الطّیر � اسرارالّتوحید ۳( تحفة االحرار � بهارستان � اسرارالّتوحید � تذکرة االولیا 
در بیت زیر، کدام آرایه ها وجود دارد؟- 8

است پنهان  ب��رق  شکرخند  تیره  اب��ر  نیست«»در  خ��ال��ی  انتظار  ش��ب  وص��ل  صبح  ز 
۲( حس آمیزی، ایهام، استعاره، تشبیه ۱( حس آمیزی، تضاد، مجاز، تشخیص  

۴( استعاره، اسلوب معادله، تناسب، تضاد ۳( اسلوب معادله، جناس، ایهام، تشخیص  
در کدام تشبیه، وجه شبه ذکر نشده است؟- 9

بود خمیده  غ��م  از  کمان صفت  قامتم   ۱( چ���ون 
م��انَ��د را  س��ی��راب  الل���ءه  ل��ط��اف��ت  در  ت��ا   ۲( ل��ب��ت 
آس��م��ان ب���ر  ج��م��ال��ت  آف���ت���اب  رش����ک   ۳( از 
۴( همچو گلبرگ طری )= شاداب( هست وجود تو لطیف

ن��اگ��ه��ان ز ک���ن���ارم ب��ج��س��ت ی��ار  چ���ون ت��ی��ر 
م��انَ��د را  س��ی��م��اب  چشمءه  ب���ی ق���راری  در   دل���م 
 ه���ر م����اه، م����اه دی����دم چ���و اب������روان ت��وس��ت
خ��وش ت��و  س��راپ��ای  ُخ��ل��د،  چ��م��ن  س���رو  همچو 
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آرایه های مقابل همۀ ابیات تماماً درست است؛ به جز ............... .- 10
نیست پوشیده  تشنه لب  سالکان  بر  ما   ۱( فیض 
است شیرین سخن  حافظ  غ��زل  آن  ای��ن   ۲( ص��ائ��ب 
است تنگ  م��ن  ب��ر  ده��ر  ف��ض��ای  ت��و  از   ۳( دور 
است من  دی��ن  بتان  س��ودای  که  ۴( روزگ��اری س��ت 

ما ح��ی��وان  چ��ش��م��ءه  س��ی��اه��ی  در   م��ی درخ��ش��د 
م��ی آی��د ن��ف��س��ی  مسیحا  ک��ه  دل،  ای   م����ژده 
اس��ت س��ن��گ  م��ن  ص��د  زی���ر  ک��ه  ِدل��ک��ی   دارم 

اس��ت م��ن  مسکین  دل  ن��ش��اط  ک���ار  ای���ن  غ��م 

)تلمیح � حسن تعلیل(
)تضمین � حس آمیزی(

)ایهام � کنایه(
)تناقض � استعاره(

ترتیب آرایه های »جناس ناهمسان، ایهام تناسب، تناقض، جناس همسان، اغراق« در ابیات زیر کدام است؟- 11
چشمم؟ مردم  از  شوی  پنهان  چرا   الف( پری رویا! 

شوریده اسراری مگر  ب��ازاری  تو  با   ب( ن��دارد 
برپیچد کعبه  از  عنان  حاجی  تا  چیست   ج( ُمغیالن 
بپیمایی ره  صد  اگ��ر  را  مویت  و  را   د( میانت 
سعدی می رود  تلخی  به  بیرون  جهان  از  فرهاد  ه( چو 

باشد نهان  م��ردم  کز  است  آن  خاصیت  را   پری 

باشد دهان  بر  مهرش  و  جان  میان  در  مهرش   که 

باشد پرنیان  بساط  مشتاقان  راه  در   َخَسک 
باشد میان  تا  مویت  و  مویّی  از  کم تر   میانت 
باشد جهان  تا  بماند  شیرینش  ش��ور  ولیکن 

)َخَسک: خار فلزی(

۴( ب، ج، ه، الف، د  ۳( د، ه، الف، ب، ج  ۲( ب، ه، ج، الف، د  ۱( د، ب، ج، الف، ه 
در کدام بیت حذف فعل وجود ندارد؟- 12

پ��ی��ران پ��ن��د  از  م���ت���اب  س���ر   ۱( ج����وان����ا 
در ای����ن  ب���ر  م�����ردن  ب��ن��دگ��ی  داغ   ۲( ب�����ه 
م���ا گشت س����رو  پ����ای م����ال  ک����ان   ۳( گ���ل���ی 
ب��ه ج���������اودان  ع���م���ر  ز  او  ۴( وص���������ال 

ب��ه ج������وان  ب���خ���ت  از  پ���ی���ر  رای   ک����ه 
ب��ه ج���ه���ان  م���ل���ک  از  ک����ه  او  ج�����ان   ب����ه 
ب��ه ارغ���������وان  خ�����ون  ز  خ����اک����ش   ب�����ود 
ب��ه آن  ک����ه  ده  آن   م�����را  خ�����داون�����دا 

کدام بیت، فاقد نقش تبعی است؟- 13
خویش ص��ورت  خ��ود  تو  که  نباشد  بیگانه   ۱( ج��رم 
 ۲( ب���ه زی��وره��ا ب��ی��ارای��ن��د وق��ت��ی خ��وب��روی��ان را
رف��ت دس���ت  ز  ع��ن��ان��م  ک��ه  ح��س��رت��ا  و   ۳( دردا 
ندانستم زم���ان  ای���ن  ت��ا  ک��ه  درد  و  ۴( دری����غ 

بَ���َرت ز  دل  ب����رود  ب��ب��ی��ن��ی،  آی��ی��ن��ه  در   گ���ر 
بیارایی زی��وره��ا  ک��ه  خوبی  ُچ��ن��ان  سیمین تن   ت��و 
 دس��ت��م ن��م��ی رس��د ک��ه ب��گ��ی��رم ع��ن��ان دوس��ت
ک���ه ک��ی��م��ی��ای س���ع���ادت رف��ی��ق ب����ود رف��ی��ق

»ان« در کدام مصراع ها، به ترتیب »نشانۀ نسبت، نشانۀ زمان، صفت فاعلی، نشانۀ جمع« است؟- 14
الف( در این صوفی وشان دردی ندیدم

ب( به هر جانب که روی آری، درفش کاویان بینی
ج( چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

د( بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
۴( ب، د، ج، الف ۳( ب، ج، د، الف   ۲( الف، د، ج، ب  ۱( د، ب، ج، الف 

در همۀ مصراع ها »نهاد + مفعول + مسند + فعل« یافت می شود؛ به جز ............... .- 15
۲( می کنند از فتنه مردم گوشه گیری اختیار ۱( خاقانی بنفشه دلم خواند روزگار  

۴( خالی دل مرا تو ز تاب و توان مدان ۳( رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم  
در کدام بیت »وابستۀ وابسته« دیده نمی شود؟- 16

دادن���د ن��ج��ات��م  غ��ّص��ه  از  س��ح��ر  وق���ت   ۱( دوش 
ک��ردن��د ذات����م  پ��رت��و  شعشعءه  از   ۲( ب���ی خ���ود 
جمال وص��ف  آی��ن��ءه  و  م��ن  روی  ای��ن  از   ۳( ب��ع��د 
داد دول��ت  ای��ن  م��ژدءه  م��ن  ب��ه  روز  آن  ۴( ه��ات��ف، 

دادن���د ح��ی��ات��م  آب  ش��ب  ظ��ل��م��ت  آن  ان����در   و 
دادن����د ص��ف��ات��م  ت��ج��ّل��ی  ج����ام  از   ب�����اده 
دادن���د ذات����م  ج��ل��وءه  از  خ��ب��ر  آن ج����ا  در   ک��ه 
دادن���د ث��ب��ات��م  و  ب���دان ج���ور و ج��ف��ا ص��ب��ر  ک��ه 

مفهوم کّلی کدام ابیات یکسان است؟- 17
می  کنم مست  سخن  بوی  به  را  بزم   الف( یک 

جهان جان  آن  دیوان  در  که  کن  هستی   ب( ترک 
نطق شیرینی  ز  که  قدسی  طوطی  آن   ج( منم 
نیستی داراالم���ان  از  آم��د  بیرون  که  د( ه��ر 

کنم وا  ح��رف  س��ِر  که  کجا  هر  شیشه   چ��ون 
نیست محسوب  نگذری  هستی  ز  تا  خدمت   هیچ 

است منقار  در  تعبیه  ِش��ک��رم   تنگ  های 

رفت و  کرد  جوالن  دو  یک  هستی  اوج  در  شرر  چون 
۴( الف، د ۳( الف، ج   ۲( ب، د   ۱( ب، ج  



9

آیۀ ！کُلُّ نَفٍس َذائَقُة الموت با همۀ گزینه  ها قرابت دارد، به جز ............... .- 18
م��رگ چ���ن���ِگ  از  چ�����اره  ک��س��ی   ۱( ن���ی���اب���د 
م��رگ ز  آه����ن  و  س��ن��گ  دِل   ۲( ب���ت���رس���د 
 ۳( چ���ن���ی���ن اس����ت ه���ر چ��ن��د م��ان��ی��م دی��ر
زاده  ای�������م را  م�����رگ  ه���م���ه  م������ادر  ۴( ز 

 چ���و ب����اد خ����زان اس����ت و م���ا ه��م��چ��و ب��رگ
ب��رگ ن��ی��س��ت  س��اخ��ت��ن  را  ت���و  ای�����در   ه���م 
 ن����ه پ���ی���ل س�����راف�����راز م����انَ����د ن����ه ش��ی��ر
داده  ای�������م ورا  گ������ردن  و  ای���ن���ی���م  ب����ر 

مفهوم مقابل »نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش/ بتازد به نیرنگ تو، توسن من« از کدام گزینه استنباط می  شود؟- 19
خصم ک��ه  س��پ��ران��داخ��ت��ن  ج��ز  نیست  تدبیر   )۱ 
تیغ ای��ن  ک��ه  ب��اش  قضا  ف��رم��ان  ب��ه  خرسند   )۲ 
دست ساز،  احسان  به  کوته  را  خون  خوار  دشمن   )۳ 
کم  فرصت خصم  چون  عاجزکشی  ما  ز  نمی  آید   )۴

آب��گ��ی��ن��ه  ای م���ا  و  دارد  دس����ت  ب���ه   س��ن��گ��ی 
ن����دارد ه��ی��چ  س��پ��ر  ت��س��ل��ی��م،  س����رِ  از   غ��ی��ر 
را ن��ب��اش��د ش��ی��ر  از س��ی��ری  بِ���ه  زن��ج��ی��ری   ه��ی��چ 
ب��رگ��ردد ع��ج��ز  ن��گ��اِه  ی��ک  از  م��ا  شمشیر  دمِ 

کدام بیت فاقد مفهوم بیت زیر است؟- 20
پیمود ع��ارف��ان  ب��ه  ش��راب��ی  ت��و  شد«»ک��رش��م��ۀ  بی  حس  عقل  و  افتاد  بی  خبر  ِعلم  که 

عشق ره  در  ع��ق��ل  ت��دب��ی��ر  و  ک���ردم   ۱( ق��ی��اس 
نیست عقل  ش��رط  ت��ک��ی��ه زدن  خ��اک  ف��رش   ۲( ب��ر 
اس��ت دی��گ��ر  ف��ه��م��ی  و  ذوق  را  دل   ۳( اه����ل 
دود ع��ق��ل  و  اس���ت  آت���ش  ای���ن ج���ا  ۴( ع���ش���ق 

رقمی می  کشد  بحر  ب��ر  ک��ه  اس��ت  شبنمی   چ��و 
توست م��ّت��ک��ای  ج���ان  ع��ال��م  ت��خ��ت��گ��اه   چ���ون 
اس��ت ب���رت���ر  ع���ال���م  دو  ه���ر  ف��ه��م  ز   ک����ان 
زود ع���ق���ل  درگ�����ری�����زد  ک����ام����د  ع���ش���ق 

مفاهیم »رسواشدن عاشق � عّزت و ذلّت به دست خداست � بی  نصیبی عالِم � کهن بودن عشق« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟- 21
»کلیم«  ن��دی��د  آن  سنگ  از   الف( شیشه 
ن���دان���ی شد ب��خ��وان��د، ج���دا   ب( گ����ر 
عشق داغ���دار  م��ا  سینۀ  نیست   ج( ام����روز 
رساند اف��الک  ب��ه  آوازه  م��ن  عشق  د( ق��ّص��ۀ 

دی���دم ه��ن��ر  ب���ال���ِش  از  م���ن   ک���ه 
ش��د؟ ت���وان���ی  ک��ج��ا  ب����ران����د،   ور 
دی��ده  ای��م داغ  ازل  ص��ب��ِح  ز  م��ا  الل��ه   چ��ون 
افکند آف��اق  در  فتنه  صد  که  تو  ُحسِن  همچو 

۴( د، ب، الف، ج ۳( ج، ب، د، الف   ۲( د، ج، الف، ب   ۱( ج، ب، الف، د  
بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟- 22

بینی«»تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس کاویان  درفش  آری  روی  که  جانب  هر  به 

ضعیفان خ��ون  از  ش��ده  رنگین  که  اس��ت   ۱( خاکی 
چوب یکی  دی��د  ت��ن  و  س��ر  ب��ر  جفا  تیغ   ۲( ص���د 
گاهی ک��ه  ب���ود  م��ا  دم  س����ردی  و   ۳( دل گ���رم���ی 
یافت م��غ��ان  پ��ی��ر  ن��ف��س  از  ط��ری��ق  ۴( آی���ی���ِن 

نهادند ن���ام  ری  اش  و  ب��غ��داد  ک��ه  م��ل��ک   ای���ن 
نهادند ن���ام  ن���ی  اش  و  خ��وی��ش  از  ت��ه��ی  ش��د   ت��ا 
ن��ه��ادن��د ن����ام  دی  اش  گ����اه  و   م����ردادم����ه 
ن��ه��ادن��د ن���ام  ف��رخ��ن��ده پ��ی  اش  ک��ه  خ��ض��ر  آن 

همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارند، به جز ............... .- 23
آواز«»ع���اش���ق���ان ک��ش��ت��گ��ان م��ع��ش��وق  ان��د ک��ش��ت��گ��ان  ز  ب���رن���ی���ای���د 

حیرانی و  خاموشی  اس��ت  عشق  صافی   ۱( دل��ی��ل 
اس��ت اظ���ه���ار  ل���ب  زب��ان  ب��ن��د  ع��ش��ق   ۲( ادب 
عاشقان چ���راغ  خ��ام��وش��ی  ز  روش���ن   ۳( م��ی ش��ود 
باب اس��ت  خاموشی  عالم  سوز  عشِق  حریم  ۴( در 

نمی  سوزد بی  غوغا  هست  ت��ا  نمک  روغ��ن  در   ک��ه 
دارد خ��ب��ره��ا  خ��ورش��ی��د  ز  ذّره  ه���ر   ورن����ه 
ما ب��ی ت��اب��ی��م  پ��روان��ه  چ���ون  خ��وی��ش  ه���اک   در 
سپند دارد  ص���دا  ت��ا  آت���ش  ز  م���ی  گ���ردد  دور 

زمینۀ حماسه در کدام گزینه همانند »بیامد بگسترد سیمرغ پر/ ندید اندرو هیچ آیین و َفر« است؟- 24
دوی��س��ت و  ه�����زار  گ�����ردد  س����ال   ۱( اگ������ر 
س��پ��ی��د ری�����ش  ز  ب������ادا  ش�����رم  را   ۲( ت������و 
اس��ف��ن��دی��ار ز  ج��س��ت��ی  رزم   ۳( چ�������را 
۴( ب�����ه ج��م��ش��ی��د ب���ر گ���وه���ر اف��ش��ان��دن��د

 ب���ه ج���ز خ�����اک ت���ی���ره م�����را ج�����ای ن��ی��س��ت
ام��ی��د ب���ه���ر  ز  ُک���ش���ت���ی  ف����رزن����د   ک����ه 
ن���ام���دار و  روی���ی���ن  ت���ن  ه���س���ت  او   ک����ه 
خ���وان���دن���د ن����و  روز  را  روز  آن  م����ر 

در همۀ گزینه  ها، به جز گزینۀ ............... مفهوم »از ماست که بر ماست« وجود دارد.- 25
آزرده  ای دل  ت���و  وی  ک���ز  غ��م��ی   ۱( ه�����ر 
 ۲( گ��ش��ت��ه گ���رگ���ان ی��ک ب��ه ی��ک خ���وه���ای تو
ک��ژدم��ت و  م����ار  چ���و  س���خ���ن  ه���ای   ۳( آن 
گ��زن��د روز  ح���اس���دان  ح���ش���رِ  ک���ه  ۴( زان 

خ�������ورده  ای ک�����ان  ب������َود  م����ی  خ���م���ار   از 
ت��و اع����ض����ای  غ���ض���ب  از   م����ی  دران����ن����د 
دم���ت م���ی  گ���ی���رد  گ���ش���ت  ک������ژدم  و   م�����ار 
ب���ی  گ���م���ان ب����ر ص������ورت گ����رگ����ان ک��ن��ن��د
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مفهوِم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟- 25
روزن از  ک��ن��د  ف���اش  دل���ش  دود   1( ع��اق��ب��ت 
پاکبازی راه  و  دورن��د  هم  ز  مستوری  و   2( عشق 
داشتن نشاید  پنهان  م��ّدع��ی  ق��ول  ب��ه   3( عشقت 
»س��ل��م��ان« سینءه  در  ت��و  ع��ش��ق  س��خ��ن  4( ِس����ّر 

نکند پ��ی��دا  و  س����وزد  دل  آت���ش  از  ک���ه   ه���ر 
نباشد ب��ارش  در  شیشه  کاین  رود  آس��ان  کسی   آن 
انباشتن خ��اک  ب��ه  ن��ت��وان  را  خورشید   سرچشمءه 
کن ط��ل��ب  وی��ران��ه  ز  نهان گشته  اس���ت  گنجی 

  عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة من أو إلی العربیة )26 � 35(:
26 -:الة و یُؤتون الّزکاة و هم راکعون ！... الَّذیَن یُقیمون الصَّ

1( آن ها که در حال رکوع کردن، نماز می گزارند و زکات می دهند!
2( کسانی که اقامءه نماز می کنند و زکات می دهند و در حال رکوع هستند!

3( آنان که نماز را اقامه می کنند و در حال رکوع کردن، زکات خود را می پردازند!
4( کسانی که نماز را بر پا می دارند و در حالی که در رکوع هستند زکات را می دهند!

27 -:»! »لّما دخلُت المکتبة شاهدت طاّلباً یُطالعون دروسهم بجدٍّ
1( وقتی وارد کتابخانه شدم، دانش آموزانی را دیدم که با جدیّت دروس خود را مطالعه می کردند!

2( آن گاه که به کتابخانه داخل شدم، دانش آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیّت مطالعه می کنند!
3( آن گاه که وارد کتابخانه ای شدم، دانش آموزانی را مشاهده کردم که با جدیّت درس های خود را مطالعه می کنند!

4( وقتی داخل کتابخانه ای شدم، دانش آموزان را مشاهده کردم که به طور جّدی درس های خود را مطالعه می کردند!
»من ِابتعد عن األمیال النفسانّیة شابّاً و أقبل علی العلوم النّافعة، فلعّل قلبه یُملَ َأ إیماناً!«:- 28

1( هر کس از تمایالت نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایمان پُر بشود!
2( اگر کسی در جوانی، از خواهش های نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از ایمان پُر بکند!
3( کسی که در جوانی، از خواهش های نفسانی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آن است که قلب او از ایمان پُر شود!

4( هر کسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایمان پُر کند!
»المفردات الَّتي تدخل الّلغة العربیة من لغات اُخری و تتغّیر حروفها و أوزانها وفق اللغة العربیة، تسّمی الکلمات المعّربة!«:- 29

1( واژگانی را که در زبان عربی از دیگر زبان ها داخل شده و حروف و وزن آن ها طبق زبان عربی درآمده است، کلمات عربی شده نامیده اند!
2( کلماتی که از زبان هایی دیگر وارد زبان عربی می شوند و حروف و اوزان آن ها طبق زبان عربی تغییر می کند، کلمات معّرب نامیده می شوند!

3( مفرداتی را که از زبان های دیگر وارد زبان عربی می شوند و حرف ها و وزن های آن ها مطابق زبان عربی دگرگون می شوند، واژگان معّرب نامیده اند!
4( واژگانی که از زبان های دیگری داخل زبان عربی شده اند و حروف و اوزان آن ها مطابق با این زبان تغییر کرده، واژگان عربی شده نامیده شده اند!

»یکون لِلکتاب و قراءة الکُتب دوٌر مهّم في ازدیاد المعرفة و قّوِة الفهم، و ُربّما یُغیِّر اُسلوَب الحیاة!«:- 30
1( کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد شناخت و قّوءه درک دارد و باعث تغییرات در روش زندگی می شود!

2( برای کتاب و کتاب خوانی نقش مهّمی است، در زیادی معرفت و نیروی فهم و بسا که با آن روش زندگی تغییر کند!
3( برای کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد معرفت و قّوءه درک است و چه بسا روش های زندگی را تغییر دهد!

4( کتاب و کتاب خوانی نقش مهّمی در زیادشدن شناخت و نیروی فهم دارد، و چه بسا روش زندگی را تغییر دهد!
»ال شيء أحسُن من النّقوش و الّرسوم و الّتماثیل لُیشّجعنا إلی کشف الحضارات القدیمة!«:- 31

1( هیچ  چیزی بهتر از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست، برای این که ما را به کشف تمّدن های قدیم تشویق کند!
2( چیزی بهتر از نقوش و رسم ها و تمثال ها وجود ندارد که ما را به یافتن تمّدن های قدیم ترغیب کرده باشد!

3( هیچ  چیزی نیست که بهتر از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف تمّدن های قدیم تشویق کند!
4( چیزی نیست که ما را به کشف تمّدن های قدیم بهتر از نقوش و نقاشی ها و تمثال ها ترغیب کرده باشد!

»لّما وصلُت إلی الملجأ المقّدس الّذي کان یقع فوَق جبٍل مرتفع رأیُت أنّه ال یَصل إلیه إاّل من لهم قوة أکثر!«:- 32
1( وقتی به پناهگاه مقّدس که باالی کوه بلندی قرار داشت رسیدم، دیدم که فقط کسانی که قدرت بیشتری دارند به آن می رسند!

2( هنگامی که به آن پناهگاه مقّدس که باالی کوهی بلند واقع است رسیدم، دیدم کسانی که نیروی بیشتر دارند تنها به آن می رسند!
3( هنگام رسیدن به پناهگاه مقّدسی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسانی که قدرت بیشتری دارند، به آن می رسند!

4( وقتی به آن پناهگاه مقّدس رسیدم که در بلندی کوه مرتفعی قرار داشت، کسی را ندیدم که به آن جا برسد، مگر کسانی که نیروی بیشتری داشتند!
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عّین الّصحیح:- 33
1( من هو صادق في کالمه فإّنه یُعّد من الُمحسنین! هر کس در سخن خود صادق باشد، خود را از نیکوکاران به شمار خواهد آورد!

2( لیس المظلومون مّتحدین في العالم فلهذا یعیشون تحت الظلم! مظلوماِن جهان مّتحد نیستند، لذا زیر بار ستم به سر می برند!
3( إّن هؤالِء ناجحون في حیاتهم ألنّهم ال یُضّیعون أوقاتهم! این ها در زندگی موّفق هستند، لذا اوقات خود را تباه نمی کنند!

4( إذا توّقعَت الّنجاَح فال تیأس من الحصول علیه! هرگاه انتظار موفقّیت داشتی، از به دست آوردن آن مأیوس مشو!
عّین الّصحیح:- 34

ت عیُنها عّما ال یَرضی ربُّها! چشمش را بر هم نهاد، از آن چه پروردگارش را راضی نمی کند! 1( ُغضَّ
2( ال یَضیق وعاُء العلم بما ُجعل فیه! ظرف علم به آن چیزی که در آن قرار داده شده، تنگ نمی شود!

3( هناك تجارُب أنفع من کتٍب قرأناها! آن جا تجربه هایی است که مفیدتر از کتاب هایی است که آن ها را می خوانیم!
4( القراءُة ال تُغنینا عن الفکر علی مّر حیاتنا! خواندن در طول زندگی ما، از اندیشه کردن، غنی کننده تر نیست!

»سقوط جوجه ها منظرءه بسیار ترسناکی است، ولی گریزی از آن نیست!«:- 35
2( السقوط لألفراخ من مشاهد مرعبة کثیراً، أّما لیس فرار منه! 1( السقوط للفراخ من المناظر المرعبة، ولکن ال یمکن الفرار منه! 

4( سقوط أفراخ منظرُه مخوف کثیراً، أّما ال بُّد منه! 3( سقوط الفراخ مشهد ُمرعب جّداً، ولکن ال فرار منه! 
  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36 � 42( بما یناسب النّص:

الّزرافة حیوان لها عنق )گردن( طویل و أقدام طویلة فإنّها أطول حیوان في العالم، و هي تکتفي بالماء الموجود في األوراق و لذلك تستطیع أن تعیش 
في المناطق الجاّفة، أمّا إذا وجدت الماَء فإنَّها تَتناول منه کثیراً، و تتغّذی علی األوراق الجدیدة لألشجار، و تُساعدها علی تناولها کیفیُّة جسمها!

ال بّد للّزرافة من أن تُباعد بین قدمیها األمامّیتین لیصل فُمها إلی سطح الماء، و ال تعود إلی وضعها األّول إاّل بصعوبة، مّما یجعلها عرضًة للّصید و 
هي في تلك الحالة!

سرعة الّزرافة للحرکة و الفرار أکثر جّداً من الحیوانات االُخری. و علی جسمها نقوٌش تُساعدها علی االختفاء بین األشجار. تمتلك الّزرافة اُذنین 
متحّرکتین لسماع جهة الّصوت!

عّین الّصحیح: »للّزرافة قابلّیة کبیرة علی تحّمل العطش ...............«- 36
2( ألّن في األوراق الجدیدة ماء کثیٌر فال تتغّذی إاّل منها! 1( لکّنها عندما وصلت إلی الماء ال تشرب منه کثیراً! 

4( فال تقدر أن تعیش في المناطق الجاّفة البعیدة عن األنهار! 3( ألّن الماء الموجود في األوراق یرفع عطشها إلی حّد کبیر! 
عّین الخطأ: »إّن أقدام الّزرافة طویلة، و هذا ...............«- 37

2( وسیلة أساسّیة لسهولة فرارها و ابتعادها من األعداء! 1( مانٌع لفرارها من العدّو مع أّن سرعتها کثیرٌة جّداً! 
4( ال یسبِّب مشکلة لها في شرب الماء ألنّها تُباعد بین قدمیها األمامّیتین! 3( یسّبب أن تحصل علی مطلوبها بسهولة و تشبع تماماً! 

عّین الخطأ: »الّزرافة تقدر أن تتغّذی علی األوراق الجدیدة ألَنَّ ...............«- 38
2( لها عنق طویل و به تَمّد رأَسها بین الغصون! 1( لحمها لذیذ و تصیدها الحیوانات القویّة! 

4( جسمها أطول من الحیوانات الَّتي تعیش في الغابة! 3( یدیها و قدمیها تساعدانها علی ذلك العمل جّیداً! 
عّین الّصحیح عن الّزرافة:- 39

2( هي تشرب الماء بسهولة ألّن لها عنقاً طویالً! 1( اُذناها حاّدتان و قویّتان ألنّهما متحّرکتان! 
4( الّنقوش الَّتي علی جسمها تُساعدها في االختفاء عن األعداء! 3( أنسب األوقات لصیدها هو عندما تشرب الماء! 

 عّین الّصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )40 � 42(:
»تُساِعد«:- 40

1( مضارع � للغائبة � مزید ثالثّي )من وزن »تفاعل«(/ فعٌل و مفعوله ضمیر »ها«
2( فعل مضارع � مزید ثالثي )مصدره: مساعدة علی وزن »مفاعلة«(/ فعٌل و مع  فاعله: جملٌة فعلّیة

3( فعل مضارع � للمخاطب � مزید ثالثي )حروفه األصلیة: س ع د( � معلوم/ مع  فاعله جملٌة فعلّیٌة
4( مضارع � للغائبة � مزید ثالثي )من وزن »تفاعل، یتفاعل«( � مجهول/ فعٌل و الجملُة فعلّیٌة، و ضمیر »ها« مفعوله

»تَمتلك«:- 41
1( للغائبة � مزید ثالثي )من وزن »افتعل« و مصدره: »امتالك«( � معلوم/ فاعله »اُذنین«
2( مضارع � للغائبة � مزید ثالثي )مصدره: علی وزن »اِفتعال«(/ فعل و فاعله »الّزرافة«

3( فعل مضارع � مزید ثالثي )حروفه األصلیة: م ل ك( � مجهول/ فعٌل، و الجملة فعلّیة
4( للمخاطب � مزید ثالثي )حروفه األصلیة: م ل ك( � معلوم/ فعل و مع  فاعله جملٌة فعلّیة
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»العالم«:- 42
2( مفرد مذّکر � معّرف بأل/ مجرور بحرف الجّر؛ و خبر للمبتدأ »حیوان« 1( مفرد مذّکر � اسم فاعل )حروفه األصلیة: ع ل م(/ مجرور بحرف الجرّ 

4( اسم � مفرد مذّکر � معّرف بأل/ مجرور بحرف الجّر؛ في العالم: جار و مجرور 3( اسم فاعل )من الفعل المجّرد الثالثي( � معّرف بأل/ في العالم: جار و مجرور 
  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )43 � 50(:

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:- 43
داً یَرُسْب في ااِلمَتحاِن! رِس جَیِّ 2( َمْن ال یَسَتَمع إلی الدَّ حاِس!  1( أََمرهُم ذو الَقرنَیِن بَِأْن یَأتوا بِالَحدیِد و النُّ

ُر خیاَم الُحّجاِج في مَِنی و َعرفاٍت و َرْمَي الَجَمراِت! 4( أَتََذکَّ 3( َعلََّق إبراهیمُ ⒔ الَفأَس َعلی َکتِِف أَصَغرِ األصنامِ! 
عّین ما فیه المتضاّد:- 44

2( الیوم اِشترت االُّم لباساً رخیصاً لولدها بمناسبة یوم میالده! 1( هذه القریة قرب المدینة و یعمل أکثر الّناس فیها بالّزراعة! 
4( صارت هذه الطّالبُة ناجحًة و أصبح والداها مسرورین و أعطیاها جائزة! 3( في بدایة األمر لم یُشاهد تقّدماً في عمله ولکّنه في الّنهایة نجح! 

عّین ما فیه جمٌع سالم للمؤنّث:- 45
2( أوقات الدراسة تبدأ من الثامنة صباحاً! 1( أجمل األصوات لصوت القرآن!  
4( تبد أ اإلدارات عملها من الثامنة صباحاً! 3( هذه األبیات تتعلّق بشاعر کبیرٍ!  

عّین کلمة »الخیر« لیست اسم التفضیل:- 46
2( خیر الّناس من یُجبر نفسه علی الخیر! 1( الخیر في ما وقع!  
4( اُحّب أن أقوم بخیر األعمال في الحیاة! 3( خیر األعمال أوسطُها!  

عّین ما لیس فیه نون الوقایة:- 47
َّك تجعلني في أعین الّناس کبیراً! 2( إلهي؛ اُحّبك ألَن 1( أحِسني إلی المساکین دائماً یا اُختي العزیزة! 

4( اِنتخبتني هذه االُسرُة لمساعدة أوالدها في فهم الدروس! 3( قد أعطاني والداي ما أحتاج إلیه في طول األیّام! 
ه!«. عّین الخطأ للفراغین:- 48 »من ............... في الحیاة، ف� ............... علی الّلٰ

2( یُحّب أن ینجح/ لیتوّکْل 1( أرادت أن تفوز/ لتتوّکْل  
4( أراد أن یفوز/ علیه أن یتوّکَل 3( تُحّب أن تنجحي/ علیها أن تتوّکْل  

عّین ما فیه توصیٌف للنکرة )الجملة الوصفیة(:- 49
2( الکعبة الّشریفة بناء ُمقّدس بناه »إبراهیم« علیه الّسالم! 1( اُحّب أن أزوَر »حامداً« و هو غائٌب عّنا ُمنذ سنة! 

4( اُسرة »صادق« ما عرفت »منصوراً« کان یشتغل في المزرعة معه! 3( ُعرف »حافظ« عارفاً و هو قد استفاد من لغة القرآن في أبیاته! 
عّین الّصحیح في الجزء الّذي قد اُکِّد:- 50

2( اِحِْمني من الحادثات حمایًة! )ضمیر الیاء( ه(   ه علی کّل شيء قدیر! )الّلٰ 1( إنَّ الّلٰ
4( إنَّ العلم یرفع اإِلنسان و یُکرمه! )الجملة بأجمعها( رتني تجارُب الحیاة تحذیراً! )تجارب الحیاة(  3( حذَّ

با توجه به آیءه شریفءه ！... َو یَهِْدیِهْم ِإلَیِْه ِصَراطاً ُمْسَتِقیماً ... خداوند چه کسانی را به سوی راه راست هدایت می کند؟- 51
ِه َو اعَْتَصُموا بِِه ِذیَن آَمُنوا بِالّلٰ 2( ！الَّ   ِه ِذیَن آَمُنوا أََشدُّ ُحّباً لِّلٰ 1( ！الَّ

ًِه َو الَْیْومِ اْلِخرِ َو َعِمَل َصالِحا 4( ！َمْن آَمَن بِالّلٰ  ِه َس بُْنَیانَُه َعلَی تَْقَوی مَِن الّلٰ 3( ！أَ فََمْن أَسَّ
کدام عبارت، به رمز سعادت، اشاره نموده است و این کار چگونه تداوم می یابد؟- 52

2( ！أََصابَُه َخیٌْر اطَْمَأنَّ بِِه � عمل به دستورات الهی اهَا � توبه و پشیمانی از گناه  1( ！قَْد أَفْلََح َمْن َزکَّ
4( ！أََصابَُه َخیٌْر اطَْمَأنَّ بِِه � توبه و پشیمانی از گناه اهَا � عمل به دستورات الهی  3( ！قَْد أَفْلََح َمْن َزکَّ

آنان که راه باطل را برمی  گزینند و با حق، عناد و دشمنی می ورزند، گرفتار کدام سنت می شوند و کدام آیءه شریفه حاکی از آن است؟- 53
... بوا بِآیاتنا َسَنسَتدِرُجُهم مِن حیُث ال یَعلمون 1( امالء � ！َو الَّذیَن َکذَّ
... بوا بِآیاتنا َسَنسَتدِرُجُهم مِن حیُث ال یَعلمون 2( امداد � ！َو الَّذیَن َکذَّ

... ً3( امالء � ！ُکاّلً نُِمدُّ هُؤالِء َو هَُؤالَِء مِْن َعطَاِء َربَِّك َو َما َکاَن َعطَاُء َربَِّك َمحْظُورا
... ً4( امداد � ！ُکاّلً نُِمدُّ هُؤالِء َو هَُؤالَِء مِْن َعطَاِء َربَِّك َو َما َکاَن َعطَاُء َربَِّك َمحْظُورا
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  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )43 � 50(:
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

ُر الَحیوانات حَّتی تَبَتِعَد َعِن الَخطر! ّرافِة َصوت یُحذِّ 2( للزَّ یدلّیِة في نِهایِة َمَمرِّ الُمسَتوَصف!  1( أسَتلِم األدویة في الصَّ
4( َعلی ُکلِّ الّناِس أْن یََتعایَشوا َمَع بَعِضهم تَعایُشاً ِسلمّیاً! 3( إنَّ االمَتحانات تَساعُد طُّلَب الَمداِرِس لَِتعلُّم دُروِسهم! 

عّین المناسب للفراغ: »............... یَجعل الجوَّ لطیفاً و نحن نَستفید منه في األیّام الحاّرة!«:- 44
4( تّیار الکهرباء 3( مَکّیف الهواء  2( تّیار الماء  1( الحاسوب 

عّین الخطأ عن عالمات »المؤمن«:- 45
2( ال یصبر إاّل قلیلً عند المصیبة! 1( ورعه ثابت في الخفاء و الَعلَن!  
4( ال یَحلم إاّل کثیراً عندما یغضب! 3( ِصدقه دائمّي عند الخوف و الرجاء!  

عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:- 46
2( یجب أن نَری اآلَخرین أحسن مّنا! 1( أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل!  

4( أکره األعمال لقطع الّتواصل بین الّناس هو الغیبة! 3( أحسن إلی الّناس کما تُرید أن یُحسنوا إلیك! 
عّین ما فیه »نون الوقایة«:- 47

2( ال تَحزني یا صدیقتي العزیزة علی هذه المشکلة! ی أن أصعَد إلی ذلك الجبل المرتفع!  1( أتمنَّ
4( کان صدیقي في البحر، فنادی: إن لم تُعینوني أغرق! 3( اُختي! یجب علیِك أن تُعیِّني برنامجك في االُسبوِع! 

عّین الّصحیح للفراغین:- 48
»ذهبت مع اُسرتي إلی سفرة یوم األحد، طالت سفرتُنا ثالثة أیّام. رجعنا في الساعة السابعة صباحاً، کنّا خمس ساعات في الطریق. فوصلنا في 

الساعة ............... من یوم ............... إلی بیتنا!«.
4( الثانیة عشرة/ االثنین 3( الثاني عشر/ األربعاء  2( الثانیة عشرة/ األربعاء  1( الثاني عشر/ الثلثاء 

عّین الفعل الّذي ال یُمکن أن یُقرأ مجهوالً )علی حسب المعنی(:- 49
2( أرضعت االُّم الحنون ولدها و هو صغیر جّداً! 1( أخبرت الطالبات کّلهَن بهذا الخبر المهّم! 

4( أغلقت أبواب المدرسة یوَم أمس بسب األمطار الکثیرة!   ! 3( أرسلت قوانین الشریعة في الکتب الّسماویّة للناس
عّین ما فیه الخبر من نوعیه: االسم و الجملة:- 50

2( الدالفیُن عدّوٌة لسمك القرش فحینما تراه تتجّمع حوله و تقتله! ع األسماك أمٌر مهّم لإلنسان!  1( َدور الّدالفین في تمییز أماکن تجمُّ
4( الّدلفین حیوان ذکّي و هو یُحّب اإلنسان و مساعدته مهما أمکن! 3( هذه الحیوانات تُحّیرنا جّداً في اُسلوب حیاتها و کثرة جمالها! 

فراوان بودن استعدادهای مادی و معنوی در انسان برخالف حیوانات و گیاهان چه نتیجه ای ایجاد کرده است؟- 51
1( نوع نگاه و اندیشء ویژه ای که موجب سیراب شدن روحیء بی نهایت طلب او شود. 

2( حرکت حیرت انگیزی که او را به سمت کشف اسرار جهان هستی راهنمایی نماید. 
3( پیگیری هدف هایی که به واسطء آن ها بتواند توانمندی های خویش را به اوج برساند. 

4( انتخاب دائمی هدف هایی که پایان ناپذیر باشند و او را در سرحد رشد و کمال متوقف سازند.
مطابق آیات قرآن  کریم، فریفته شدن با آرزوهای طوالنی، نتیجءه کدام عمل است؟- 52

2( رویگردانی از هدایت الهی پس از تبیین دین برای آن ها  1( ایجاد کینه و عداوت در میان مردم به وسیلء شراب و قمار  
4( زینت دادن اعمال زشت ایشان در نزد مردم 3( غرق شدن در غرائز حیوانی و پذیرفتن دعوت شیطان 

نَْیا نَُموُت َو نَحَْیا در کدام عبارت، بیان شده است؟- 53 پاسخ به کسانی که می گویند: ！مَا ِهَی ِإالَّ َحَیاتُنَا الدُّ
ُکْم ِإلَیَْنا ال تُْرجَُعوَن 2( ！أَ فََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَْقَناُکْم َعبَثاً َو أَنَّ  اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقواهَا 1( ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ

ِه َو الَْیْومِ اآْلِخرِ َو َعِمَل َصالِحاً فََل َخْوٌف َعلَیِْهْم 4( ！َمْن آَمَن بِالّلٰ  نَْیا َو اآْلِخَرِة ِه ثََواُب الدُّ نَْیا فَِعْنَد الّلٰ 3( ！َمْن َکاَن یُرِیُد ثََواَب الدُّ
سرانجام کار کسانی که به فرمودءه آیات قرآن با ستمکاری اموال یتیمان را تصرف می کنند، چیست و جنبءه حقیقی عمل آن ها کدام است؟- 54

ًِذیَن یَأُْکلُوَن أَْمَواَل الَْیَتاَمی ظُلْما 2( ！َسَیْصلَْوَن َسِعیراً � ！الَّ  ًَما یَأُْکلُوَن فِی بُطُونِهْم نَارا 1( ！َسَیْصلَْوَن َسِعیراً � ！ِإنَّ
ًِذیَن یَأُْکلُوَن أَْمَواَل الَْیَتاَمی ظُلْما 4( ！َکالُْمْفِسِدیَن فِی اأْلَْرِض � ！الَّ  ًَما یَأُْکلُوَن فِی بُطُونِِهْم نَارا 3( ！َکالُْمْفِسِدیَن فِی اأْلَْرِض � ！ِإنَّ
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کدام مورد، ثمرءه رعایت دستور »حاسبوا قبل ان تحاسبوا« را بیان نموده است؟- 55
2( الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا 1( ادمان التفکر فی  الّلٰه و فی  قدرته   

4( استقال الذنوب و اصلح العیوب 3( انهما لن یفترقا حتی یردا علی  الحوض 

با توجه به پذیرش تنوع و گوناگونی شکل پوشش در احکام اسالمی، رعایت کدام مورد در پوشش الزم است و استفاده از کدام لباس، برای - 56
مردان حرام است؟

2( رعایت آداب و رسوم � نازک باشد و از قوم خاصی تبعیت نماید. 1( رعایت آداب و رسوم � آنان را نزد مردم انگشت نما کند.  
4( هماهنگی با ارزش های جامعه � نازک باشد و از قوم خاصی تبعیت نماید. 3( هماهنگی با ارزش های جامعه � آنان را نزد مردم انگشت نما کند. 

هر یک از عبارت هایی که در پی می آید، درصدد تشریح و توضیح کدام موضوع می باشند؟- 57
� سفارش کردن به حق � عادالنه بودن نظام هستی   � برخورداری انسان از تفکر و قدرت اختیار 

1( سرمایء ویژءه انسان � سرمایء ویژءه انسان � ویژگی کسانی که دچار خسران نمی شوند. 
2( سرمایء ویژءه انسان � ویژگی های فطری مشترک � ارزانی داشتن برنامء کلی خداوند به انسان

3( ویژگی های فطری مشترک � ویژگی های فطری مشترک � ارزانی داشتن برنامء کلی خداوند به انسان
4( ویژگی های فطری مشترک � ارزانی داشتن برنامء کلی خداوند به انسان � ویژگی کسانی که دچار خسران نمی شوند.

کدام پیشنهاد از سوی مبدأ وحی، آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن  کریم می باشد و کدام آیءه شریفه، بر این موضوع - 58
تأکید می ورزد؟

... 1( کتابی همانند قرآن آورده شود. � ！أَْم یَُقوُلوَن افَْتَراُه
... ُّ2( کتابی همانند قرآن آورده شود. � ！ُقْل لَئِِن اجَْتَمَعِت اإْلِنُْس َو الِْجن
... 3( آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های قرآن � ！أَْم یَُقوُلوَن افَْتَراُه

... ُّ4( آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های قرآن � ！ُقْل لَئِِن اجَْتَمَعِت اإْلِنُْس َو الِْجن

سه سال پس از بعثت پیامبر اکرم ④ از سوی خداوند متعال چه فرمانی صادر شد و پیامد این دستور چه بود؟- 59
1( ！َو أَنِْذْر َعِشیَرتََك اأْلَقَْربِیَن � پیامبر ④ خویشان خود را به دین اسلم دعوت کرد و حضرت علی ⒔ را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود.

ُسوَل � پیامبر ④ خویشان خود را به دین اسلم دعوت کرد و حضرت علی ⒔ را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود. هَ َو أَِطیُعوا الرَّ 2( ！أَِطیُعوا الّلٰ
3( ！َو أَنِْذْر َعِشیَرتََك اأْلَقَْربِیَن � خداوند به پیامبر ④ فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابلغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند.

ُسوَل � خداوند به پیامبر ④ فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابلغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند. هَ َو أَِطیُعوا الرَّ 4( ！أَِطیُعوا الّلٰ

کدام عناوین، با عبارت های مربوط به خود مناسبت دارند؟- 60
الف( انتخاب شیوءه درست مبارزه  اقدام مربوط به مرجعیت دینی  

ب( معرفی خویش به عنوان امام برحق  مجاهده در راستای والیت ظاهری 
ج( تالش برای برقراری عدالت  اصول کلی امامان در مبارزه 

د( سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم  سیرءه پیامبر در رهبری جامعه
4( ب، د 3( ب، ج  2( الف، د  1( الف، ج 

معرفی امام مهدی ⒌ به عنوان آخرین امام و قیام کننده علیه ظلم و برپاکنندءه عدل در جهان توسط پیامبر اکرم ④ چه پیامدی داشت؟- 61
1( حاکمان بنی عباس درصدد بودند موعود را به محض تولد به قتل برسانند.

2( خداوند آخرین حجت خود را از نظرها پنهان و مردم را از وجودش محروم کرد.
3( این غیبت آن قدر ادامه یابد تا مردم مسلمان بتوانند بهره مندی کامل از وجود ایشان پیدا کنند.

4( سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به امامان تا حدی شدت یافته بود تا ظهور به تأخیر بیانجامد.

ُه ُقْل َأ َفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء ... کدام پیام دریافت می شود؟- 62 َماَواِت َو اأْلَْرِض ُقِل الّلٰ از آیءه شریفه ！ُقْل مَْن َربُّ السَّ
1( اعتقاد به این که علوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند، اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد، شرک در مالکیت هم دارد.
2( پرسش و پاسخ هر دو از خداست، پس روشن است که مشرکان خالقیت خدا را قبول دارند ولی پرستش خدا و کمک خواستن از او و نفی شرک را نمی پذیرفتند.
3( اعتقاد به این که علوه بر خداوند و در عرض او، دیگرانی نیز هستند که حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارند و دیگران بدون اجازءه وی نمی توانند در آن تصرف کنند.
4( قرآن به مشرکان می گوید: شما که قبول دارید خداوند تنها خالق جهان و تنها مالک آن نیز هست و حق تصرف در آن چیز را دارد پس در کار آفرینش شریک نگیرید.
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برخورداری انسان موحد از آرامش روحی ثمرءه چیست و نگاه او به مشکالت زندگی چگونه است؟- 63
2( اخلص در بندگی خدا � آن را زمینء موفقیت های آینده اش می داند. 1( اعتقاد در یگانگی خدا � آن را زمینء موفقیت های آینده اش می داند. 

4( اخلص در بندگی خدا � آن ها را نشانء رضایت الهی از عملکرد خود می داند. 3( اعتقاد در یگانگی خدا � آن ها را نشانء رضایت الهی از عملکرد خود می داند. 

بیِت زیر با کدام آیءه شریفه، تناسب مفهومی دارد؟- 64
نه دگ���ر  م��رغ��ی  ب���ر  دام  ای���ن  آش��ی��ان��ه«»ب����رو  اس���ت  ب��ل��ن��د  را  ع��ن��ق��ا  ک���ه 

هَ َربِّی َو َربُُّکْم فَاعْبُُدوُه هَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم 2( ！ِإنَّ الّلٰ  ا یَْدُعونَنِی ِإلَیِْه ْجُن أَحَبُّ ِإلَیَّ مِمَّ 1( ！قَاَل َربِّ السِّ
ً4( ！أَ َرأَیَْت َمِن اتََّخَذ ِإلَهُه هََواُه أَ فََأنَْت تَُکوُن َعلَیِْه َوکِیل  ِه َمثَْنی َو ُفَراَدی َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا لِّلٰ 3( ！ُقْل ِإنَّ

اگر بگوییم مخلوقات جهان، مقدر به تقدیر الهی هستند، به کدام موضوع اشاره کرده ایم؟- 65
1( مخلوقات جهان، از آن جهت که با فرمان و حکم و خواست خداوند، انجام می شود.

2( نقشء جهان با همء موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها به اجرا و ارادءه الهی می باشد.
3( خدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی های مخلوقات جهان را تعیین می کند.

4( به انجام رساندن و پایان رساندن و پایان دادن و حتمیت بخشیدن کارها به ارادءه خداوند است.

حضرت علی ⒔ می فرماید: »چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش مردم فریفته و شیفتءه خود - 66
گردد و خدا هیچ  کس را همانند او امتحان و آزمایش نکرده است.« با توجه به فرمایش حضرت، کدام سنّت الهی شامل او می شود و نتیجءه عملش چیست؟

2( املء و استدراج � ！َسَنسَتدِرُجُهم مِن حَیُث ال یَعلَمون  1( ابتلء � ！َسَنسَتدِرُجُهم مِن حَیُث ال یَعلَمون
بُوا فََأَخْذنَاهُم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن 4( املء و استدراج � ！َو لکِْن َکذَّ  بُوا فََأَخْذنَاهُم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن 3( ابتلء � ！َو لکِْن َکذَّ

پاسخ قرآن کریم به کسانی که دچار حیلءه شیطان می شوند و می گویند: »آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب«، کدام عبارت است؟- 67
ُهْم ُسبُلََنا ِذیَن جَاهَُدوا فِیَنا لََنْهِدیَنَّ 2( ！َو الَّ  1( ！َمْن جَاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَالَِها

ًنُوَب جَِمیعا هَ یَغِْفُر الذُّ ِه ِإنَّ الّلٰ 4( ！اَل تَْقَنطُوا مِْن َرحَْمِة الّلٰ  ِذیَن أَْسَرُفوا َعلَی أَنُْفِسِهْم 3( ！ُقْل یَا ِعبَاِدَی الَّ

مایءه طراوت و زیبایی بهار جوانی و شکوفایی استعدادهای انسان، کدام است؟- 68
2( من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار 1( ادمان التفکر فی الّلٰه و فی قدرته  

4( أنتم الفقراء إلی الّلٰه و الّلٰه هو الغنی الحمید 3( کلما زید فی ایمانه زید فی بلئه  

پرسش پیامبر اکرم ④ از کشته شدگان جنگ بدر با کدام عبارت شریف قرآنی، معنا و مفهوم مشابهی دارد؟- 69
2( ！تَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن   ًِه حَِدیثا 1( ！َو َمْن أَْصَدُق مَِن الّلٰ

4( ！َو مِْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ ِإلَی یَْومِ یُبَْعثُوَن  َر َم َو أَخَّ نَْساُن یَْوَمئٍِذ بَِما قَدَّ ُأ اإْلِ 3( ！یَُنبَّ

شرط رسیدن به سعادت در کدام عبارت بیان شده و ثمرءه آن قرارگرفتن در پناه کدام صفات الهی است؟- 70
َغُفوٌر َرِحیٌم！ � ُه 2( ！فَاتَّبُِعونِی یُحْبِبُْکُم الّلٰ  ًَرُکْم تَطِْهیرا ُه � ！یُطَهِّ 1( ！فَاتَّبُِعونِی یُحْبِبُْکُم الّلٰ
َغُفوٌر َرِحیٌم！ � جَْس 4( ！لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ  ًَرُکْم تَطِْهیرا جَْس � ！یُطَهِّ 3( ！لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ

انجام دستورات دینی با آرامش و بدون احساس سختی، از ثمرات انجام کدام فرمان الهی برای مؤمنین است؟- 71
1( ！لِلَِّذیَن أَحَْسُنوا الُْحْسَنی َو ِزیَاَدٌة َو اَل یَْرهَُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َو اَل ِذلٌَّة

الُِحوَن ْکرِ أَنَّ اأْلَْرَض یَرِثَُها ِعبَاِدَی الصَّ بُوِر مِْن بَْعِد الذِّ 2( ！َو لََقْد َکَتبَْنا فِی الزَّ
ُقوَن ِذیَن مِْن قَبْلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَّ َیاُم َکَما ُکتَِب َعلَی الَّ ِذیَن آَمُنوا ُکتَِب َعلَیُْکُم الصِّ 3( ！یَا أَیَُّها الَّ

یِن ُهوا فِی الدِّ ًة فَلََْو اَل نََفَر مِْن ُکلِّ فِْرقٍَة مِْنُهْم طَائَِفٌة لَِیَتَفقَّ 4( ！َو َما َکاَن الُْمْؤمُِنوَن لَِیْنِفُروا َکافَّ

بی بهره ماندن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت و دخالت دادن سلیقءه شخصی در احکام دین، نتیجءه نامطلوب کدام حادثه - 72
در تاریخ اسالم است؟

2( تحریف در معارف اسلمی و جعل احادیث و مهم ترین چالش عصر ائمه ⒒  1( تحریف در معارف اسلمی و جعل احادیث و اقدامات مربوط به مرجعیت دینی 
4( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر ④ و مهم ترین چالش عصر ائمه ⒒  3( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر ④ و اقدامات مربوط به مرجعیت دینی 

خرید کاالی ایرانی که سبب رونق کارخانه های داخلی می شود، به کدام مسئولیت مردم نسبت به رهبر، اشاره دارد؟- 73
2( استقامت و پایداری در برابر مشکلت 1( اولویت دادن به اهداف اجتماعی  

4( حفظ استقلل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان 3( افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی 
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کدام عبارت توضیح مناسبی دربارءه ریشءه تمایالت عالی و دانی در وجود انسان می باشد؟- 74
1( با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوی انسان است، از آن ها لذت نمی بریم و فقط خوشحال می شویم.

2( با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوی انسان است، از آن ها لذت نمی بریم و احساس موفقیت نمی کنیم.
3( هنگامی که به تمایل ثروت و شهرت که مربوط به بُعد حیوانی انسان است دست می یابیم، از آن ها لذت نمی بریم و خوشحال نمی شویم.

4( هنگامی که به تمایل ثروت و شهرت که مربوط به بُعد حیوانی انسان است دست می یابیم، از آن ها لذت می بریم و خوشحال می شویم.
پیام کدام آیءه شریفه، حاکی از آن است که هر موجودی در حّد خودش تجّلی بخش خداوند و نشانگر حکمت و قدرت الهی است؟- 75

هَ َربِّی َو َربُُّکْم فَاعْبُُدوُه 4( ！ِإنَّ الّلٰ  َماَواِت َو اأْلَْرِض ُه نُوُر السَّ 3( ！الّلٰ  2( ！ُکلَّ یَْومٍ هَُو فِی َشأٍْن  1( ！َو لَْم یَُکْن لَُه ُکُفواً أَحٌَد

76. The exercise did not seem to be as easy ......... I thought it would be.
1) that  2) than  3) from 4) as

77. An article in Space Science magazine reports that astronauts who live aboard space stations for long pe-
riods of time ......... physical as well as mental problems.
1) who may experience   2) may experience
3) then they may experience 4) they may experience

78. Some people think those who plan to get married ......... to take marriage preparation classes for some 
time before their wedding.
1) need  2) to need  3) they need  4) are needed

79. Economists are concerned that the rate of inflation will double if the government ......... take immediate 
steps to control it.
1) were not  2) will not  3) does not  4) did not

80. To some people, the study of history is so valuable and is to be ......... as essential to a full education.
1) supplied  2) regarded  3) attended  4) informed

81. He received a phone call from the store telling him that someone had to be home to accept ......... of the 
package they had ordered.
1) delivery  2) discount  3) demand  4) access 

82. ......... filled the minds of all of the passengers aboard the falling airplane.
1) Dread  2) Emotion  3) Disorder 4) Pain

83. Layla felt ......... because nobody paid attention to her and behaved as if she wasn’t there.
1) rude  2) cruel  3) invisible  4) unchangeable

84. Because the writer penned over two thousand poems, it will take a while for the publisher to ......... the 
poetry into one single book.
1) exchange  2) compile  3) recite  4) surround

85. There are many English words whose ......... can be followed back to the Greek language.
1) item  2) issue 3) sense  4) origin

86. A dictionary ......... is a set of information that describes a word or phrase.
1) abbreviation  2) calligraphy  3) guide  4) entry

87. The new computer system is so ......... that no one at the office is able to use it properly.
1) serious  2) skillful  3) complicated  4) distinguished

Cloze Test
Fossil analysis shows that at least five periods in the last 600 million years (88) ......... a drastic reduction in 

the number of species of plants and animals on the Earth. However, on previous occasions such changes were 
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با توجه به دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، بیگانگان و جهان خواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند؟- 75
1( بیگانگان در حفظ منافع خود کوتاه نمی آیند و حفظ هویت و ارزش های معنوی ما برای آن ها اهمیتی ندارد.

2( دشمنان هرگز دست از مقاتله و ستیز برنمی دارند، حتی زمانی که شما از دینتان دست بردارید.
3( تمامی پیروان جبهءه باطل نه تنها زیر بار حق نمی روند، بلکه سد راه حق جویی می شوند.

4( آنان مرزی جز عدول از همءه هویت ها و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند.

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), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then 

mark your answer sheet.

76. The police decided to put speed cameras along the road because ……… seven deadly accidents in the past 

year.

1) they had been 2) there had been 3) there have been 4) they have been

77. A language family is a group of languages ……… and similar vocabulary, grammar, and sound systems.

1) with a common origin  2) they are a common origin

3) and an origin common  4) are an origin that common

78. We spent a week in Istanbul, and then a month in a village. The villagers ……… were very welcoming.

1) they 2) them 3) themselves 4) who they

79. Penicillin acts both by killing bacteria ……… their growth.

1) so preventing 2) or to prevent 3) and by preventing 4) and it prevents

80. Living in a cold or damp home increases your chance of suffering from coughs and chest ……… .

1) habits 2) attacks 3) varieties 4) infections

81. Show an elephant a mouse and it will keep on moving, but angry bees could drive a whole ……… to run away.

1) herd 2) tool 3) plain 4) region

82. The child may ……… into tears if an unknown person hugs him or if left even momentarily in the care of 

an unfamiliar person.

1) figure 2) burst 3) convert 4) measure

83. 80% of parents think that television is ……… to society and especially to children.

1) strange 2) domestic 3) powerful 4) harmful

84. To learn to speak a language ………, you have to live in the country where that language is spoken.

1) increasingly 2) interestingly 3) properly 4) probably

85. “Do you remember much about the accident?” “No, it all happened so ……… .”

1) calmly 2) carefully 3) suddenly 4) voluntarily

86. Then there is the view that caring about the environment is not necessary because this is something that 

will ……… itself, which is not true.

1) look after 2) make up 3) consist of 4) stand for

87. My old friends promised they’d call me every day after I moved away, and that we’d stay as close as ever. But 

it’s been a few months since I left, and I haven’t heard from them at all. I guess it’s true when they say ……… . 

1) easy come, easy go  2) practice makes perfeet

3) out of sight, out of mind 4) don’t count your chickens before they hatch
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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.

Research suggests that the best way to carry out certain kinds of projects is to have a number of people 

working together on a team. The main reason why a team is (88) ……… a single person is that a group of people 

has a wider (89) ……… of knowledge and skills. In addition, with more hands and minds focused on the project, 

it (90) ……… more quickly. Moreover, studies show that working as a team also has an effect on creativity. People 

who work in a group tend to take more risks than people working alone. Each person in the group feels freer 

to experiment with a variety of solutions because the group as a whole is (91) ………, and not the individuals 

in it. (92) ………, the group can solve problems better.

88. 1) good for 2) as good as 3) the best of 4) better than

89. 1) circle  2) range  3) purpose 4) section

90. 1) completed can usually be 2) can usually complete 

3) can usually be completed  4) can complete and usually

91. 1) valuable 2) exact 3) general 4) responsible

92. 1) However 2) As a result 3) Although 4) Whereas

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:
Vegans can be hard to cook for. Like vegetarians, they do not eat meat. But they also rule out other animal 

products, like eggs, milk and sometimes even honey. There are different reasons people choose to be vegan, like 

animal welfare or as a way to eat healthier. But there is another reason that has been getting a lot of attention 

recently. Last month, a big study came out looking into the effect our food has on the environment. And 

it found that eating less meat is one of the most important things we can do to help the planet. You see, a 

huge amount of the earth’s resources go into raising livestock for meat. In some places, forests are cleared 

to make space for animals and to grow their food. They also use a lot of water. And these ones in particular 

create a lot of carbon emissions. Cows are responsible for about 16 per cent of the world’s greenhouse gas 

emissions. The study says, to prevent permanent damage to our planet, the average world citizen needs to 

eat 75 per cent less beef, and 50 per cent fewer eggs. Of course, not everyone is going to go vegan or give up 

eating meat completely. But swapping your beef for beans or your chicken for chickpeas every so often might 

not be such a bad idea.

93. What does the passage mainly discuss?

1) Some animal products  2) The importance of eating less meat

3) Common interests of vegans and vegetarians 4) The relationship between our food and our health

94. Based on the information in the passage, which of the following is NOT one of the reasons why people 

choose to be vegan?

1) They want to be unique. 2) They want to support animals.

3) They want to have a healthier diet. 4) They want to help protect the environment.
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95. The word “they” in the passage refers to ……… .

1) animals 2) forests 3) resources 4) carbon emissions

96. It is suggested in the passage that raising animals for food ……… .

1) cannot be prevented because it is a moneymaking business

2) is as important as growing beans and chickpeas

3) is not a bad idea despite what studies say

4) has harmful effects on our planet

PASSAGE 2:
Avocado’s recent popularity growth is hard to ignore. As I have recently discovered from my recent trips 

around Europe, avocado is enjoying popularity beyond my native country. It is now on offer in most cafés and 

restaurants, especially when paired with poached eggs to create a delicious breakfast/ lunch. On my recent 

trip to Berlin I was delighted by avocado chocolate cake which seemed like a healthier and more nutritious 

option than the normal version. I bought it in a vintage bike café. I tried it and it was delicious. Another day I 

went to a coffee place where the menu also offers avocado in all shapes and forms. My combination of toast, 

avocado, tomato jam and hummus was fantastic. It got me thinking: is this avocado craze explained by scien-

tific facts? So I decided to do a bit of research: what health benefits does avocado have to offer?

Well, there are quite a few reasons why avocado is described as a ‘superfood’. Avocado is packed full of 

important vitamins and minerals. It has numerous health benefits. In many ways it helps us stay beautiful. It 

helps our digestive system which means it aids weight loss. It keeps our skin looking healthier and younger 

and our hair strong. It also has positive impact on the inside of our bodies! It helps prevent heart disease be-

cause it helps us maintain low cholesterol levels. It also strengthens bones and helps our blood sugar levels 

stay at a healthy level. 

97. What does the passage mainly discuss?

1) An interesting incident  

2) Different types of avocado in Europe

3) A popular fruit and its advantages for health

4) Why a type of fruit is described as a superfood

98. Which of the following best describes the author’s attitude towards avocado?

1) Emotional  2) Positive 3) Balanced 4) Concerned

99. According to the passage, the writer ……… .

1) went on a trip to do research about avocado

2) tried avocado only in his/her favorite place

3) decided to collect information about avocado

4) introduced new combinations of avocado to other people on his/her trips around Europe

100. According to paragraph 2, which of the following is NOT TRUE about avocado?

1) It keeps our blood sugar at a safe level.

2) It contains important vitamins and minerals.

3) The inside and the outside of our bodies are influenced by it.

4) It cures heart disease by controlling cholesterol levels.
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