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 )لغت( معنا شده است؟ نادرست  واژهچند  .1

سودا: هوس / حقّه: صندوق / وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودي چشم / گرده: باالي کمر / مخمصه: بدبختی / خیل: گروه / عیال: زن «
بها / حجب: باحیا / منکَر:  وعی گلیم کمدار / فرج: گشایش / پالس: ن و فرزندان / بیغوله: مردم نادان / مرمت: اصالح و رسیدگی / رمه: گلّه

 »ناپسند / ادبار: خوشبختی
 ) چهار 4 ) سه3 ) دو2 یک  )1

 )لغت( معنا شده است؟ نادرستها  چند واژه .2
. / صولت: جالل / هرّا: آواز مهیب / صور: اشتیاق / قدس: پاکی / مالل: خسته / طالع: ر باشدهر خطا که براي آن مجازاتی مقد حد:«

 »اي از راستۀ شکاریان / جبار: مسلّط / ریحان: هر گیاه سبز و خوشبو نوشت / هما: پرندهسر
 ) چهار 4 ) سه3 ) دو2 یک )1

 )لغت( معنا شده است؟ نادرستاي  در کدام گزینه واژه .3
 ) خطّه: سرزمین / دژ: حصار2  افسر: دیهیم / بادپا: تیزرو )1
 شمشیر / نظاره: نگریستن ) درع: 4  ) دوده: طایفه / سنان: سرنیزه3

 )امال( ؟امالیی وجود دارد نادرستیدر متن زیر چند  .4
عاقالن از غرق شدن برگریز و برحزر، و کار و ». شیدایی«و » خودي بی«است و عاشق هر زمان پی » پیدا شدن«عاقل همواره در اندیشۀ «

که در پی نصیحت عشاق عشق است،  و آن .از بند ننگ عاشقان دریا شدن است. راحتی عاقالن از راحتی است و رهایی ۀبار عاشقان، غرق
 »حاصلی جز سخرة سودا شدن ندارد.

 ) چهار 4 ) سه3 ) دو2 یک )1
 )امال( امالیی وجود دارد؟ نادرستیدر کدام بیت  .5

 دیچو وسمه بازکش ارمی يکمان ابرو/  الل قامت منحشکسته گشت چو پشت  )1
 دیتو بر تن چو صبح جامه در يکه گل به بو/  تخطت صبح در چمن بگذش میمگر نس  )2
 دیخر دیر به هر چه دکه جنس خوب مبص/  دارمیوصل تو گر جان بود خر يبها) 3
 دیگالب و نب ي گل وجود من آغشته/  و عود که بود دینبود چنگ و رباب و نب) 4

 )امال( امالیی دارند؟  نادرستیابیات زیر در مجموع چند  .6
 مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز/  ام ز راه خطا برگشته کدهیم يز کو الف)
 فتاده خوار و خجل در کف زمانه زبون/  کام دشمن شیخو يبایرخ ز یبمانده ب ب)
 خواست  یزاهد به خرابات مغان آمد و م/  خاست ،ین ۀنال ،یشب میمغان، ن ياز کو ج)
 من دل به درد خاست یۀتا سنگ را ز گرغ / خون راندم از فرا یۀگر شیسنگ خو همد) 

 ) یکی4 ) دو تا3 ) سه تا2 چهار تا )1
 )زبان فارسی( مرکّب وجود دارد؟ -هاي زیر، به ترتیب چند واژة وندي، چند واژة مرکّب و چند واژة وندي  بین واژه .7

 »ازي، خانگیدهی، گفتار، شهیدپرور، سدس نشینی، پیرایش، سامان شب  انگیز، مشوق، پرستار، پرتو، خواستگاري، روح«
 ) چهار، دو، دو 4   چهار، سه، سه  )3  ) پنج، سه، دو2 پنج، دو، سه )1

 )زبان فارسی( دارد؟ متفاوتیشده، نقش دستوري  کدام واژة مشخّص .8
 و نشد غالم نیکم ششیشدم به رغبت خو/  مجلس تو شوم ریم یگفت شب البهبه  )1
 ا با رخ ساقی و لب جام افتادکار م/  شد اي خواجه که در صومعه بازم بینی آن) 2
3( نیبر ا/  خواهم یم اندازفیدرحر  آتش گرمِ نگاه کو یشد آتش فشان سردت دل کز محب 
 لیماتو  يو اکنون شدم به مستان چون ابرو/  بودم چو چشم مستت يریگ گوشه نیدر ع )4

 )زبان فارسی( شود؟ دیده می »ضمیر پیوسته«در کدام بیت جهش  .9
 و همان خواهد بود میکه بود میبر همان/  مغان از ازلم در گوش است ریپ ۀحلق )1
 کشم از چرخ فلک یمن نه آنم که زبون/  مرادم گردد ریچرخ برهم زنم ار غ) 2
 و بر آدم زد رتیغ نیآتش شد از ا نیع/  ملک عشق نداشت دیکرد رخت د يا جلوه )3
 یجا نکن ر صدق جز آنز س ییکه دعا/  چو محرابش بر يحافظا سجده به ابرو )4

 دقیقه18زمان پیشنهادي:  1 فارسی 1 آزمون
 

 



 
 )زبان فارسی( ؟شود نمیدر کدام بیت جملۀ غیرساده دیده  .10

 از محبوب ییت جداشرط محب ستیکه ن/  از رخ خوب نمیگز يطمع مدار که دور )1
 ندارند مالکان قلوب غینظر در/  نید و  دلیست که از عاشقان با عتوقّ) 2
 دواست نیدرد که از دوست بود ع زانک هر/  نبود شرط محبت که بنالند از دوست )3
 ببرد آبم و خون در دل کباب انداخت /  و آتش عشق نهیکباب شد دلم از سوز س )4

 )زبان فارسی( دارد؟ متفاوتیابیات زیر همگی از غزلی از سیف فرغانی انتخاب شده است. واژة قافیۀ کدام بیت نقش دستوري  .11
  که نتوان وصف کرد آن را یجز خوب به يتو آن دار/  کند شاعر یرا اگر وصف انیرو خوب یبه خوب )1
 مسلمان را نینماند د ندیچو زلف کافرت ب/  او نیتو کافر شود اسالم د يرو ندیچو ب) 2
 را دانیکرد م یخال دیز ماه و اختران خورش/  انیکوین ندیآ ینم دایبه عهد حسن تو پ) 3
 خود شبستان را يبه رو یتو چون روز گردانه / ک چون شود هرگز رسیوصال تو به شب کس را م) 4

 )زبان فارسی( .کار رفته است به» تشبیه و جناس«هاي  جز بیت گزینۀ . . . آرایه ابیات به ۀدر هم .12
 خارخار مار تار زلف او دارم به دل / بختم از آن خار، زار و در دلم زان مار بار )1
 روم دارم با هواي زنگباریال خرو هر نفس/ یا  ی روي و زنگی موي از آنمهست رو) 2
 انتظار بازگشت/ چون نعیم ناگهانی جود او بی چون قضاي آسمانی حکم او بی )3
 بر دو مار زلف او عاشق شدم غافل از این/ کاین دو مار از جان من روزي برانگیزد دمار )4

 )آرایه( دارد؟» آمیزي حس«کدام بیت  .13
 / تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم) با من به سالم خشک اي دوست زبان تر کن 1
 ) بر سوزن مژگانم صد رشته گهر دارم / در دامن تو ریزم یا در برت افشانم2
 ) معلوم من از عالم جانی است، چه فرمایی / بر خنجر تو پاشم یا بر سرت افشانم3
 داري بر افسرت افشانم ) خاك در سلطان را افسر کن و بر سر نه / تا سر به کله4

 )آرایه( شود. در آن یافت می …شده به بیت گزینۀ  داده  سه آرایۀ نسبت هر .14
 )تضاد، تشبیه، مجاز(   ما ریزنجۀ وانیبسا عاقل که شد د يا/  میا زلفت بسته ریدر زنج وانهیتا دل د )1
 )بخشی صیت(تشبیه،اغراق، شخ     را بارانی ۀکوه در دوش کشد جام/  فشان از الله لیابر چشمم چو شود س) 2
 )آمیزي،کنایه سحبخشی، شخصیت(     ز مهرش متاب يرو یدل اگر عاشق يو/  چیسر ز کمندش مپ یدلیتن اگر ب يا  )3
 )استعاره، تضمین، تکرار(   ار يمروزیماه ن نیلعل آبدارش ب/  نیچشم پرخمارش ب نیپر نگارش ب يرو  )4

 )آرایه( ؟نیست یک از واژگان مشخص شده استعاره کدام .15
 شب فکند تاب چنبر و در دیبر مه کش/  نقاب شب يرو مه بتدرآمد آن  شبید) 1
 و جگر خستگان کباب یلبش م لعل/  سپند چارگانیآتش و دل ب رخسارش) 2
 ز مشک ناب يو افکنده دانه برگل سور/  تابان ز عود خام مهدام بر  بنهاده) 3
 خواب مین بادام ۀگوشعشوه ه برمن ب/  شکست یگالله بر گل و هر لحظه م زد یم) 4

 )تاریخ ادبیات( بیان شده است؟ نادرستنام خالق چند تا از آثار زیر  .16
حسام خوسفی / سفرنامه:  نامه: ابن س نامه: عطّار نیشابوري / قابو احمد / اتاق آبی: سهراب سپهري / الهی پیرمرد چشم ما بود: جالل آل«

 »ناصرخسرو
 ) چهار 4 ) سه3 ) دو2 یک  )1

 )مفهوم( آید.  هاي آثار حماسی است که در بیت گزینۀ ... به چشم می از ویژگی» العاده ادث خارقوجود حو« .17
 وستاهمه درد مردم از  ینیچو ب/  به مردم نکوست یشگفت يجهان ا )1
 بهشتیارد يها پر از تازه گل/  خوش چون بهشت دندیباغ د یک) ی2
 لیاز دو م ریا به ته دوخت دل یهم/  لیب بر زنده پساشتاخت گر یهم) 3
 نهاریجان را به غم ز رهیمده خ/  نهاریمشو مرگ را ز رهیپذ) 4
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 )مفهوم( بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟ .18
 »نپسندم که به جاي تو بود هیچکس می/  تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من«

 ی؟کس يکند به جا نیشهر شما ابه  یکس/  ندهد یم نهاریدلم ببرد و به جان ز )1
 به دوران شما دیباغبانش خرمن آرا/  به عرض دینوبهارکام دل آ کز یهرگل )2
 از تو ریغ ستین ،يمرا منظور در آفاق، بار/  گریکند با صورت د ينظرباز يریاگر غ )3
 شمیحافظ راز خود و عارف وقت خو/  من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس )4

 )مفهوم( شود؟ بیت جنبۀ ادبیات تعلیمی بیشتر دیده می در کدام .19
 چه چاره کنم رسد یشکن م بهار توبه/  به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم )1
 گو خاموش کن زیدر کام جانش ر يا جرعه/  توبه کن ینوش از باده دتیگر گو يزاهد )2
 ه من آن نتوانمزنهار مگو خواجه کی / پرست که برو توبه کن از باده ییگو )3
 شرمسار یتوبه کن امروز تا فردا نمان/  از عمرت نماند چینرد عمر و ه يچون نماند )4

 )مفهوم( کدام ابیات با بخش نخست عبارت زیر نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟ .20
 ت نباشد همهاندیشه کردم که مروبیشه؛  ن را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم ازبلبال«

 .»در تسبیح و من به غفلت، خفته
 اي و جوان سبحانه ریبمانده در رهت پ رانیح/  عالم روبهت رانیچرخ آستان درگهت ش )1
2 (اي دان سبحانهبیغ يکا یهم دیتو گو حیتسبالثّري /  تحت ي تا نقطه یات عالم از علذر 
 اي سبحانه انینه در ب دمینه در عبارت آ/  دمیبگشا گرچه زبان دمیوصفت که جان افزا) 3
 اي بود هم از گمان سبحانه رونیب نیقیهم از /  عقل افزون بود بود از حد چون یچون وصف تو ب) 4

 )مفهوم( کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ .21
 »دارد آن ندارد نیتمام هر کس ا دمید/  خوب هرگز ياز رو دمیجو وفا ند کی«

 بود وفا یب یست خوبا هبود که تا/  گل يبلبل از بدعهد يمنال ا )1
 ندارم يشعار ییاز گدا ریبه غ/  انیرو خوشم کز وفا بر در خوب )2
 کنند زیبه کسان درد فرستند و دوا ن/  کنند زیوفا ن شهیجفاپ انیخوبرو )3
 من حسن، حسن وفاست شیکه خود پ/  کان خطاست وفا یمخوان خوب را ب )4

 )مفهوم( گنجد؟  کدام بیت در حوزة ادبیات پایداري می .22
 خسی نیست و خار گلبن نو خاسته بی / کین (که این) غرقه به خون باش طلبی، آزادي اگر می) 1
 ثمري بود من بی ةسرو ، چرا بهر/ چون   همه وارسته و آزاد نبودم گر این) 2
  آن نگار نامسلمان کرد و رفت پرستم / بت ی داشتمیها در مسلمانی خدا پیش از این) 3
  کردم خرابش که نمودم گریه قدر / آن  چشم خانۀ شد چو بیگانه مردم ) منزل4

 )مفهوم( قرابت معنایی دارد؟» ها چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان«کدام بیت با مصراع  .23
 نخواهم شد داریب یوز خواب خوش مست/  نخواهم شد اریعشقم هش یمن مست م )1
 نخواهم شد اریهم هش امتیتا روز ق/  نهدوشی ي همروز چنان مستم از بادا) 2
 خوار نخواهم شد  خورم او باشد غم چون غم/  نخواهم ماند اری یمن او باشد، ب اریچون ) 3
 افگار نخواهم شد یبه هر زخم اریوز /  آزرده نخواهم گشت یاز دوست به هر خشم) 4

 )مفهوم( دارد؟ کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی .24
 »آبِ دریا جمله در فرمان توست / آب و آتش اي خداوند آنِ توست«

 بلبل بوستان شرع، اختر آسمان دین / کوکب دري زمین، دري کوکب سما )1
 جاد نَتو قَ معتقد ،لکد هقَ ومختلف ت/  فلک ۀکعب وت يکو، ملک ۀتو قبل يرو) 2
 صنوع تو از تخت ثري تا به ثریا/ م سمندره تا ب مور تو از برگ سمن) مأ3
 العرش تبارك و تعالی ) خواجو نسزد مدح و ثنا هیچ ملک را / الّا ملک4

 )مفهوم( ؟نداردبیت کدام گزینه با سایر ابیات قرابت مفهومی  .25
 چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد / من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک  )1
  کرد / گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه ) به آب زمزم و کوثر سفید نتوان2
 عقل و عاقل را قضا احمق کند/  ق کندکه عقلت بر عطارد د يا )3
 که برس بدان شکارم دیسگ لنگ را بگو/  بخندد یچو قضا به سخره خواهد که ز سبلت )4

 



 

 
 ) حیح فی الجواب للترجمۀن الص31 -26عی:( 

26. »منوا لها الّذینَ آملونَ یا أی(ترجمه) :»تَقولونَ ما ال تَفع 

 دهید! آورید، چیزي را نگویید که انجام نمی ) اي کسانی که ایمان می1
  اید! زنید که خودتان انجام نداده اید، چرا از چیزي حرف می ) اي آنان که ایمان آورده2
 دهید! گویید که انجام نمی اید، چرا چیزي می ) اي کسانی که ایمان آورده3
 دهید! گویید و خودتان انجام نمی آورید، چیزي را که می اي آنان که ایمان می )4

 (ترجمه) »:!تَنظُرینَ إلی األشجارِ النَّضرَة و تسألینَ من ذا الّذي یخلقُ هذا الجمالَ من حبۀٍ صغیرةٍ؟« .27

 آفریند؟!اي کوچک میانهپرسی کیست آن که این زیبایی را از دکنی و می) به درختان تَر و تازه نگاه می1
 کنید چه کسی است که این زیبایی را از دانۀ کوچک آفرید؟!نگرید و سؤال میهاي تَر و تازه می) به درخت2
 کند؟!کنند چه کسی این زیبایی را از دانۀ کوچکی خلق میکنند و سؤال می) به درختان تَر و تازه نگاه می3
 پرسید کیست آن که این زیبایی را از دانۀ کوچک خلق کرده؟!و می نگريهاي تَر و تازه می) به درخت4

 )ترجمه(  :»ضوءها! فی عیونِ بعض األسماك نوع من البکتریا المضیئۀِ یستطیع الغواص أن یلتقطَ الصور فی« .28

 تواند در نور آن عکس بگیرد!ها هست که غواص می) نوعی از باکتري نورانی در چشمان بعضی ماهی1
 گیرد!هایی میها عکسها نوعی باکتري روشن دارند که غواص در نور آنهاي برخی ماهی) چشم2
 تواند عکس بگیرد!ها میها باکتري نورانی وجود دارد و غواص در نور آنهاي بعضی ماهی) در چشم3
 هایی بگیرد!عکسها تواند در نور آنها نوعی از باکتري روشن هست و غواص می) در چشمان برخی ماهی4

 )ترجمه(  »:إنَّ النّاس یرجونَ من مسؤولی مدینتهم أن یغتنموا الفُرص و یصلحوا النّواقص و یدبروا شؤونَهم!« .29

 خواهند که فرصت را غنیمت بشمارند و نواقص را برطرف کرده و امور ایشان را تدبیر کنند! ) مردم از مسؤوالن شهرشان می1
 ها را اصالح کرده و کارهایشان را سامان بخشند! ها را غنیمت بشمارند و کاستی خواهند که فرصت سؤولین شهر خود می) مردم از م2 
 ها غنیمت شمرده شود و کمبودها را اصالح نمایند و کارهایشان را مدیریت نمایند! ) خواستۀ مردم از مسؤوالن شهر این است که فرصت3
 ها را از بین برده و امور را سامان ببخشند! ها را غنیمت بشمرند و کاستی دوارند که بتوانند فرصت) مردم به مسؤوالن شهرشان امی4

 (ترجمه) عین الصحیح:  .30

1نوات و ما وجدوا لهذه الظاهرة جواباً) مها گذشت و براي این پدیده جوابی نیافتند! سال: !ضت الس 

 هایمان را از طریق اینترنت رد و بدل کردیم! ام نامه کالسی من و هم: !) أنا و زمیلی استَلَمنا رسائل عبر اإلنترنت2

3مسلمانان از پافشاري بر نقاط اختالف سود نخواهند برد!: مسلمون باإلصرار علی نقاط الخالف!نتفع ال) ال ی 

 کند! پذیرد و از این کار اجتناب می لهی را نمیاسالم هرگونه بدي به ادیان ا: إلی األدیان اإللهیۀ و یجتنبها! ) ال یقبل اإلسالم أى إساءة4

 )ترجمه(  عین الصحیح: .31

هر ماهی محیط ظلمانی را در زیر آب روشن   هاي نورانی در زیر چشم باکتري»: !البکتیریا المضیئۀ تحت عیون األسماك تُنیر الظّلمات تحت الماء) «1

 !کنند می

 !داشته باشد» مدائن«شد که دوستم عالقه به رفتن به  باورم نمی»: !ة المدائنال اُصدق أنّ صدیقی یرید أن یذهب لزیار) «2

یکی از بزرگان شعر در میان شعراي عرب با » البحتري«دانستی که  آیا می»: !هل تعلم البحتري من أکبر شعراء العرب و أنّ شعره مملوء بالحکم؟) «3

 !اشعاري حکیمانه است؟

 !هاي زیبایی از غروب خورشید در ساحل دریا گرفت و مادربزرگم عکس»: !ۀ من غروب الشمس علی شاطئ البحرفالتقطت جدتی صوراً جمیل) «4

 دقیقه20زمان پیشنهادي:  1عربی، زبان قرآن   1 آزمون
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 )مفهوم(  فی المترادف أو المتضاد للکَلمتینِ: الخطأعین  .32

 الحرب ≠) آتی = قادم / السلم 2  أصدقاء ≠ظَالم = ظُلمۀ/ غَداة  )1

 فَتْح ≠) عزم = صمم/ إغالق 4  بخرَّ ≠) إختار = إنتخَب/ بنی 3

 (مفهوم)  عین الصحیح فی جواب المخاطب فی المکالمۀ العربیۀ: .33

 ) صباح الخیر یا اُختی: الحمد هللا.2  ) کیف أنت یا صدیقی؟ نعم، أنا بخیرٍ.1

 إن شاء اهللا؛ إلی اللّقاء.) إن شاء اهللا تسافر إلی إیران: ال؛ 4 ) هل سافرت إلی إیران حتّی اآلن؟: ال؛ مع األسف!3

 )مفهوم(  ؟هل لک معلومات عن أحیاء مائیۀ :عین الصحیح فی الجواب .34

 ) نَعم، لک معلومات  4 ) ال، لی معلومات 3 ) نَعم، لیس لی 2 نَعم، بالتّأکید )1

 (قواعد اسم)  فیه جمع التکسیر: لیسعین ما  .35

 ) یجتمع جمیع اإلخوان فی نقطۀٍ واحدةٍ من األرض!2 یۀ و یؤکّد علی حریۀ العقیدة!) لنا دینٌ یحترم األدیان اإلله1

 ) هناك مسلمون یعیشون فی بلد کَبیرٍ مع صعوبۀ کَثیرةٍ!4 ) إنّا نُرید أن یعیش جمیع سکّان المدینۀ فی السالم و األمن!3

 (مفهوم)  !سرانالخُ صدح دوانالع زرع نة: مالعبار هذه لمفهوم أالخط عین .36

 !جو ز جو بروید گندم از گندمو/ شم غافل عمل مکافات از) 2 !کندمی درو طوفان بکارد باد کس هر) 1

 حالی و درماندگی!دوست آن باشد که گیرد دست دوست/ در پریشان) 4 !کنی بد و نیک همه گرنی/ ک خود به کنی چه ره) 3

 بد ل األفرغۀَ االنّص40 -37لتّالیۀَ (ّقۀٍ و أکم:( 

... ألوانٍ و تَجعلُ السماء رائعۀً. العالم المسلم قُطب  )37( تَظهرُ ظاهرةُ قوس قُزح مع ألوانها الجمیلۀِ فی األیامِ الماطرةِ، إنَّها تتشکَّلُ من ...«

...  )39( ... ضوء الشّمسِ فی قَطرات الماء الصغیرةِ، ... )38( ةِ؛ عندما ...الدین الشّیرازي کانَ أولَ من أجاب السائلینَ عن أسرارِ هذه الظّاهر

النّاس فی قَدیمِ الزّمانِ، کانَ الرّومیونَ یعتقدونَ بأنَّ هذه الظّاهرةَ عذاب من عند اهللاِ، فحکَم علی هذا  ... )40( قوس قُزح. هذه الظّاهرةُ کانَت ...

 »!السجنِ مدي الحیاةِالعالم المسلمِ ب

 مطلب) (درك ) سبعۀ4 ) سبعۀ عشَر3 ) سابِعۀ2 ) سبعین1َ .37

 مطلب) (درك ) تَنکسر4ُ ) یکسر3ُ ) ینکسر2ُ ) تَکسر1ُ .38

 مطلب) (درك ) تَحدث4َ ) یحدث3ُ ) یحدث2ُ ) أحدثَت1 .39

 مطلب) (درك ) تُصدق4ُ ) تُحیر3ُ ) تُصبح2 ) تُثیر1ُ .40

 أجب عن االسئلۀ (اقرأ الن التالی ثم بما 45 -41ص (یناسب النّص: 

طه. کان ابوه أبوعلی الحسین بن عبداهللا کان الفیلسوف و الطّبیب الّذي نعرفه بابن سینا هو الّذي لُقّب بالشّیخ الرّئیس و بأرسطو اإلسالم و بقرا«

هـ .  370ن نوح بن منصور من الدولۀ السامانیۀ. و فیها ولد ابنه الحسین سنۀ (عبداهللا) من بلخ فصار والیاً بقریۀ خرمیثن من قُري بخارا فی زم

تأذن نوحا للدظ القرآن و أخذ یقرأ الفقه قبل أن یتجاوز عن العاشرة. و حدث أنه عالج نوحاً المذکور من مرض کان اُصیب به، فاسخول فی فَحف

فیها و استفاد من زبدة کُتبها. ثُم بدأ ابن سینا بالتّألیف و هو فی الحادیۀ و العشرین من عمره و مکتبته الّتی کانت نادرة المثال. فأذن له، فطالع 

کر ابن سینا فی ترجمۀ حیاته الَّف فی کُلّ فنّ من العلم و األدب. و تزید مؤلّفاته علی مائۀ و نقل االُروبیون أهمها إلی لغتهم العلمیۀ (اللّاتینیۀ). و ذ

حتّی  أنّه قد استفاد من کتاب الفارابی. و ذکر أیضاً، عندما واجهت مسألۀ مشکلۀ لم أقدر أن أدرکه، توضّأت و صلَّیت رکعتَینِ أو رکعات،العلمیۀ 

 »هـ ، و هو فی الثّامنۀ و الخمسین من عمره! 428استطعت أن أفهمها کلَّها. و سافر إلی همذان و مات بها سنۀ 

 



 
 )مطلب (درك  :الخطأعین  .41

 !) قَبِلَ نوح ماطَلب أبو علی منه2 !) ولد ابن سینا فی قریۀٍ من قُري بخارا1

 !) کان أبوعلی طبیباً حاذقاً فی عصر السامانیین4َ !) کان ابن سینا یعالج المرضَی فی قصر نوح3ٍ

 مطلب) (درك  عین الصحیح:  .42

 !سینا من کتاب الفارابی  استفاد ابن )2  !سینا دروساً عند الفارابی ) تَعلَّم ابن 1

 !) کانَت کُتب ابن سینا مفیدةً للفارابی4 !) سعی نوح أنْ یصیرَ أبوعلی عالماً فَطنا3ً

 مطلب) (درك  :الخطأعین  .43

 !الحادیۀ و العشرین من عمرِه سینا کُتبه قبل أنْ یبلغ ) ما الَّف ابن 2 !) لم یمکنْ ألبی علی أن یستفید من کلّ کتب مکتبۀ نوح1ٍ

 !سینا إلی اللُّغۀ اللّاتینیۀ ) اَالُروبیونَ نَقَلوا بعض ما ألَّف ابن 4 !) کانَ نوح یستفید من کُتبِ مکتبته حتَّی صار عالماً شَهیرا3

 مطلب) (درك  عین الصحیح: .44

 !کانَ له تألیف فی األدب سینا أدیباً کَما کانَ طبیباً و فیلسوفاً لأنّه ) کانَ ابن 1

 !سینا والیاً بقریۀ خرمیثن ) کانَ ابن 2

 !) کانَ ابن سینا یصوم حتّی یقدر أنْ یفهم المسائل المشکلۀ3

 !) لَم تَکُنْ لأبی علی مسألۀٌ کانَ فَهمها صعباً لَه فی الحیاة4ِ

45.  :للکلمات حیح فی المحلِّ االعرابین الصعندما وا«عی هت(محل اعرابی)  »، توضّأت و...!ـهلم أقدر أن أدرک مشکلۀ مسألۀج 

 مفعول -صفۀ -) مفعول2  مفعول -صفۀ -) فاعل1

 مفعول -الیه مضاف -) فاعل4  الیه مضاف -صفۀ -) مفعول3

 (قواعد فعل)  »!کالمکما …فی قولکُما و هما  …أنتُما « للفراغِ: الخطأعین  .46

1قا) ال تَکذبانِ، ما صقَتا4 ) ما کذبتا، ال تصدقان3 ) ال تَکذبا، ال یصدقان2 ددال تکذبانِ، ما ص ( 

 )انواع جمالت(  له فاعلٌ: لیسعین الفعلَ الّذي  .47

 ) یحترم دینُنا اإللهی األدیانَ اإللهیۀَ فی العالَمِ!2 ) یتَجلَّی اتّحاد شَعبنا فی شَهرِ بهمنَ من کلِّ سنۀٍ! 1

 هذا الطّائرُ یسکنُ فی األماکنِ المتروکۀِ البعیدةِ!) 4 صورةٍ لعبادةِ اهللا تعالی! نا فی أحسنِ) إنّا خُلق3

 (قواعد اسم)  : (حسب أحکام العدد)الخطأعین  .48

  ) غسلت وجهی و ذهبت إلی المدرسۀِ مع زمیلتینِ اثنتینِ،2 ) فی الیوم السابِع من فَصل الخَریف قُمت من النّومِ، 1

 ) و فی المدرسۀِ قرأنا عشرینَ رسالَۀً علمیۀً! 4 ) فی شارعنا شاهدنا حادي عَشر طائراً علی الشّجرةِ،                 3

کَم تلمیذاً ؛ »یذاً!عندما تدخلُ مدرستی الصغیرة، تُشاهد أربعۀَ صفوف علی الیمینِ و صفّینِ اثنینِ علی الیسارِ، فی کلِّ صف ثَالثۀ عشر تلم« .49

 (قواعد اسم) فی هذه المدرسۀِ؟

 ) سبعونَ و ثَمانیۀ2  ) تسعونَ و ثَمانیۀ1

 ) ثَمانیۀ و سبعون4َ  ) ثَمانیۀ و تسعون3َ

 (قواعد فعل)  فی تعیین المصادر: الخطأعین  .50

 تعتذر عما فعلت؟! (إعذار) ) لماذا ال2  ) إنّا نتکلّم بالعربیۀ جیداً! (تَکلُّم)1

 ) ما أدبت الطّفل الصغیر فی المدرسۀ! (تأدیب)4 نستخرج األلماس من باطن األرض! (إستخراج)) 3
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 )تفکر و اندیشه( کدام آیۀ شریفه با بیت زیر هم مفهوم است؟ .51

 »که قمر سازد؟ که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آن اي دوست شکر بهتر یا آن«

 »ةد اهللا ثواب الدنّیا و االخرمن کان یرید ثواب الدنیا فعن«) 1

 »ما شاکراً و إما کفوراًانّا هدیناه السبیل إ«) 2

 »و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین«) 3

 »و ماسواها فألهمها فجورها و تقواها و نفسٍ« )4

 )تفکر و اندیشه(شود؟  دام آیۀ مبارکه مشاهده میدر ک» نهاده است ماي به این جهان گا  هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده«مفهوم  .52

  »و ما خلقنا السماوات واالرض و ما بینهما العبین«) 1

 »فعند اهللا ثواب الدنیا و اآلخرة«) 2

  »ی هللا رب العالمینقل ان صالتی و نسکی و محیاي و ممات«) 3

 »من اراد اآلخرة و سعی لها سعیها و هو مومن«) 4

 )تفکر و اندیشه( گردد؟ ترتیب از دقت در کدام گزینه مفهوم می به» راه نفوذ شیطان«و » گند شیطانسو«، »کار شیطان« .53

 ایجاد کینه و دشمنی میان مردم -بخش نشان دادن گناه زیبا و لذت -کردن و فریب دادن وسوسه )1

 کردن و فریب دادن  وسوسه -فریب فرزندان آدم -) دور کردن آدمی از خدا2

 ایجاد کینه و دشمنی میان مردم -بخش نشان دادن گناه زیبا و لذت -آدمی از خدا دور کردن )3

  کردن و فریب دادن  وسوسه -فریب فرزندان آدم -کردن و فریب دادن وسوسه) 4

ي هاي غلط هدف از اعطا شود و تشخیص مسیر درست زندگی از راه گزینش راه رستگاري با استفاده از کدام سرمایۀ الهی انجام می .54

 )تفکر و اندیشه( به انسان است؟  ها کدام سرمایه

 و ارادهـ اختیار  تفکر) عقل و 2  فکرتو ـ عقل  اراده) اختیار و 1

 ـ اختیار اراده ) اختیار و 4  و تفکرـ عقل تفکر ) عقل و 3

 )و اندیشه تفکر( ، پیامدکدام نگرش در مورد معاد است؟»العاده انرژي فوق«و » ارزش شدن زندگی بی«به ترتیب  .55

 منکران -معتقدان )2  معتقدان -منکران )1

 منکران -منکران) 4  معتقدان -معتقدان )3

 دقیقه17زمان پیشنهادي:  1  دین و زندگی 1 آزمون
 

 



 
 )تفکر و اندیشه( گیرد و علت آن چیست؟ آثار و پیامدهاي انکار معاد به غیر از منکران معاد، گریبان چه کسانی را می .56

  کنند. خود را براي مرگ آماده نمی -منکران توحید )1

 کنند. خود را براي مرگ آماده نمی -عتقدان به معادبرخی م) 2

  ها به باور قلبی تبدیل نشده است. انکار آن -منکران توحید )3

 ها به باور قلبی تبدیل نشده است. اعتقاد آن -برخی معتقدان به معاد )4

مؤید کدام موضوع » …زمینی مرده برانیم فرستد تا ابر را برانگیزند، سپس آن ابر را به سوي سر خداست که بادها را می«آیۀ شریفه  .57

  )تفکر و اندیشه( است؟

 ضرورت آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در برزخ  )1

 تواند بار دیگر او را زنده گرداند. کند، می گونه که انسان را در آغاز خلق می خداوند همان) 2

 اخیز عظیم الهی است.اي از رست فرا رسیدن بهار، رستاخیز طبیعت است که نمونه )3

 شود.  زنده شدن موجودات در برزخ، مانند زمین است که در بهار زنده می )4

پردازد و در داستان عزیر نبی  یک از دالیل اثبات معاد می به کدام ؛شمارد معاد را امري بعید نمی ،هاي قرآن در جایی که استدالل .58

 )تفکر و اندیشه( شود؟ ده میتري از کدام صفت خداوند نشان دا (ع)، نمود محسوس

 حکمت -امکان) 2  قدرت -ضرورت )1

 قدرت -امکان) 4  حکمت -ضرورت )3

 )تفکر و اندیشه( پاسخ خداوند به چه کسانی است؟» کلّا اّنها کلمۀ هو قائلها«مطابق آیات قرآن، عبارت شریفۀ  .59

  خواهند باز راه گذشته را پیش گیرند. کافرانی که می )1

 ها نداده است. کنند خداوند عمر کافی به آن ه ادعا میمشرکانی ک) 2

  دانند.  کافرانی که محیط را عامل گمراهی خود می )3

 مشرکانی که پس از مرگ، تقاضاي بازگشت دارند.  )4

 )تفکر و اندیشه( عامل شعور و آگاهی در انسان کدام است و تکلیفش در عالم برزخ چیست؟ .60

 فانی -روحانیبعد ) 2  فانی -بعد جسمانی) 1

 باقی -بعد جسمانی )4  باقی -) بعد روحانی3

 )تفکر و اندیشه( با توجه به تعالیم پیشوایان دین، کارنامۀ عمل انسان چگونه است؟ .61

 شود. گزارش اعمال صادقانه و کامالً واقعی، ثبت شده و نگهداري می) 1

 شود. یطور دقیق ثبت و ضبط گردیده و نمایان م تصویر اعمال انسان به) 2

 شود. بیند و حقیقت اعمال ثبت می شود، هر کس عین عمل خود را می عمل انسان نمایان می) 3

 گردد. صورت یک شخص نمایان می شود و به ) جنبۀ مادي و ظاهري عمل به جنبۀ باطنی و غیبی عمل ملحق می4

، به ترتیب اشاره به کدام مراحل قیامت »داش و کیفرها جهت دریافت پا تمهید انسان«و » ها از حقایق عالم کنار رفتن پرده«موارد  .62

 )تفکر و اندیشه( دارند؟

 اول -دوم )4 دوم -اول )3 دوم -دوم) 2 اول -اول )1
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 )تفکر و اندیشه( گویند؟ ها چه می وقتی بهشتیان وارد بهشت شوند، فرشتگان به آن .63

 خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و براي همیشه در آن زندگی کنید. )1

 خود وفا کرد. ةسالم بر شما؛ خداي را سپاس که به وعد )2

 خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و خشنود باشید که این جایگاه زیبا را به شما عطا کرد. )3

 وارد بهشت شوید و در جاي خاصی از بهشت قرار گیرید.) 4

  )کر و اندیشهتف( اند و این جمله پیرو مصاحبت آنان با کیست؟ اي مترنم بهشتیان به چه جمله .64

 پیامبر (ص) -خدایا! تو پاك و منزهی) 2  خدا -خدایا! تو پاك و منزهی )1

 پیامبر (ص) -خداي را سپاس )4  خدا -خداي را سپاس )3

  )قدم در راه( بخش و مطمئن در دنیا و رستگاري ابدي در آخرت معلول چیست؟ زندگی لذت .65

  اصلی هستند، کنار بگذاریم.هاي  را که مانع رسیدن به هدف  هاي فرعی هدف )1

 هاي فرعی ترجیح دهیم. هاي اصلی را به هدف هدف) 2

   زندگی را در مسیر قرب الهی قرار دهیم. )3

 ها به پیش ببریم. زندگی را فقط با انجام درست مسئولیت )4

 )قدم در راه( تر رسیدن به هدف چیست؟ از آثار عزم قوي کدام است و علت آسان .66

 عهد بستن با خدا  -ها شکیبایی و تحمل سختی) 2  تر عزم قوي -تعیین هدف )1

 تر عزم قوي -ها شکیبایی و تحمل سختی )4  عهد بستن با خدا -تعیین هدف )3

 )قدم در راه( کند؟ شرط اصلی دوستی با خداوند چیست و کدام عبارت به آن اشاره می .67

 »أشَد حبا للّهو الّذینَ آمنوا « -دوستی رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع)) 1

 ما احب اهللا من عصاه  -دوستی رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع)) 2

 و الّذینَ آمنوا أشَد حبا للّه -اطاعت و پیروي از دستورهاي خداوند) 3

 ما احب اهللا من عصاه -اطاعت و پیروي از دستورات خداوند) 4

 )قدم در راه( به خداوند است؟هاي افزایش محبت  کدام عبارت بیانگر یکی از راه .68

 طلبی و تحرك و چاالکی ایثار و از خودگذشتگی همراه با دوري از منفعت) 1

 آکنده نمودن فضاي دل از عطر محبت به خداوند و دوري از هرگونه نفرت قلبی) 2

 ي مخلوقات خداوند خالی نمودن دل از هر گونه کینه و دشمنی و ابراز محبت به همه) 3

 مودن عالم از عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدالبریز ن) 4

 



 
  )قدم در راه( کدام فایدة نماز باالتر است و میزان تأثیر نماز وابسته به چیست؟ .69

  تداوم و میزان دقت و توجه ما -»و لذکر اهللا اکبر« )1

 کسب درآمد از راه غیرمشروع -»تنهی عن الفحشاء و المنکر«) 2

  تداوم و میزان دقت و توجه ما -»کم تتّقونلعلّ« )3

 کسب درآمد از راه غیرمشروع -»و لذکر اهللا اکبر« )4

خواهد ده روز در  تکلیف نماز و روزة مسافري که در ماه مبارك رمضان از صبح در سفر است و قبل از ظهر به محل اقامت خود که می .70

 )قدم در راه( جا بماند، برسد چیست؟ آن

 خود را بگیرد. ةزش را کامل بخواند و روزباید نما )1

 تواند روزه بگیرد، ولی نمازهایش را باید کامل بخواند. نمی) 2

 تواند روزه بگیرد. خواند و نمی نماز ظهر و عصر را کامل می )3

 .اگر محل اقامت وطن اوست، نماز را باید کامل بخواند و از فرداي آن روز، روزه بگیرد )4

 )قدم در راه( ة جمع واجب است؟بر کدام شخص کفار .71

 کسی که به عمد در هنگام روزه شراب بخورد. )1

 فرزندي که در هنگام روزه، با خشم به والدین خود نگاه کند.) 2

 ) کسی که عمداً روزة واجب خود را نگیرد.3

 کسی که تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند تا روزه نگیرد.) 4

 )قدم در راه( داند؟ نه امري میتبرّج چیست و قرآن، آن را چگو .72

 طبیعی -تفریط در مقبولیت) 2  طبیعی -افراط در آراستگی )1

 جاهالنه -افراط در آراستگی )4  جاهالنه -تفریط در مقبولیت )3

د به کدام مفهوم اشاره دارد و با توجه به سخن رسول اکرم (ص) خداون» بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو« .73

 )قدم در راه(  رود، چگونه باشد؟ اش به سوي دوستان خود می دوست دارد وقتی بنده

 آماده و آراسته -آراستگی) 2  آماده و آراسته -عفاف )1

 معطّر و جذّاب -عفاف )4  معطّر و جذّاب -آراستگی )3

  )قدم در راه( شده است؟ در توضیح کدام دستور قرآنی از سوي خداوند بیان» ذلک ادنی ان یعرفن«عبارت قرآنی   .74

 منْ جلَابِیبِهِنَّ یدنینَ علَیهِنَّ) 2  إِلَّا لبعولَتهِنَّ ولَا یبدینَ زِینَتَهنَّ) 1

 ویحفَظْنَ فُرُوجهنَّ أَبصارِهنَّ منْ غْضُضْنَ) 4  جیوبِهِنَّ علَى ولْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ) 3

هاي جنگ و همچنین عبادت حضرت مریم (س) در معبدي که همگان  ی حضرت فاطمه زهرا (س) در جبههپرستاري و امدادرسان .75

 )قدم در راه(  در مورد حجاب است؟  آمدند، پاسخی به کدام شائبه براي پرستش می

 آیا حجاب اختصاص به مسلمانان دارد؟  )1

 شود؟ یآیا حجاب زنان موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه م )2

 آیا اسالم نحوه و شکل پوشش را تضمین کرده است؟ )3

 ي عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟  آیا در قرآن کریم درباره )4
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76. I am leaving for Melbourne … the afternoon,  maybe …three o’clock p.m. I will come 
back home  … Sunday evening.  )گرامر(  

1) in / at / on 2) in / at / in 3) on / at / on 4) in / in / on 

77. If you …run at least 10 km in a match, you’re considered to be a great player and every coach wants 

you in their team. )گرامر(   

1) must 2) should  3) may 4) can  
78. They always stay at the … expensive hotel in NY. They are rich enough to pay for all the fees and 

prices. )گرامر(  

1) least 2) more 3) much 4) most  

79. Our Mom was very… with us even when we changed our rooms to something like a big trash bin. )واژگان(  

1) popular 2) relative 3) patient 4) reflexive 
80. He was fairly rich once he owned a truck, earning money by … goods for villagers. )واژگان(  

1) protecting 2) carrying 3) comparing 4) expressing 
81. It is really great to talk to your beloved ones while the rain falls … on the roof, and you enjoy the most 

beautiful sounds of the world. )واژگان(  

1) loudly 2) exactly 3) honestly 4) comfortably 
82. A lot of … deaths are caused by smoking cigarettes, but such sentences are not going to influence any 

heavy smoker. )واژگان(  

1) special  2) human 
3) irregular  4) appropriate 

83. I try to visit my dentist on a …basis. That’s why I seldom get toothaches. )واژگان(  

1) neat 2) helpful 3) relative 4) regular 
84. Some never realize how much their words can …others’ feelings. Their dirty mouths are open just to 

upset!  )واژگان(  

1) create 2) amaze 3) endanger 4) hurt 

85. I am sorry to say that I didn’t see the stop …and hit a young girl crossing over the street. )واژگان(  

1) part 2) form 3) plan 4) sign 

86. Fatness is seen as the cause of 11% of the cases of …failure in men, and 14% of those in women. )واژگان(  

1) heart 2) care 3) power 4) plan 
87. We are looking for some new ways to … other energy sources before all our natural resources are 

consumed. )واژگان(  

1) develop 2) solve 3) protect 4) compare 

 1زبان انگلیسی  1 آزمون

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your 
answer sheet. 
 

 

 دقیقه20زمان پیشنهادي: 
 

 



 
 
 
 

You may hear about the importance of tourisn. 
Tourists bring a lot of money to the place they are …88… , so they are good for a nation's economy. In 
England, for example, tourism provides jobs for more than two million people. Many countries help 
increase tourism by developing areas that will …89… visitors. There should be enough roads and public 
…90… systems (like buses and trains) in the area. Also, there must be enough hotels for the visitors to 
stay. 
This development can, however, create some problems for the environment and local people.  
Some tourist sites are so …91… among travelers. But the visitors’ actions may …92… an area of historical 
or natural importance. For this reason, we should all take more care of the popular tourist areas.  

)سؤاالت ترکیبی-کلوزتست(  

88. 1) visiting 2) watching 3) observing 4) hosting 
89. 1) defend 2) respect 3) prepare 4) attract  
90. 1) destination 2) transportation 3) vacation  4) suggestion 
91. 1) friendly 2) popular 3) familiar  4) continuous  
92. 1) fight 2) destroy 3) attack 4) break 

 
 
 
 
 
 

Passage 1: 
Carbohydrates, which are sugars, are a necessary part of a healthy diet. They give the main source  

of energy to the body, and they also function to flavor and sweeten foods. Carbohydrates range from 
simple sugars like glucose to complex sugars such as amylase and amylopectin. Nutritionists estimate that 
carbohydrates should make up about one-fourth to one-fifth of a person’s diet. This means about 75-100 
grams of carbohydrates per day. A diet which doesn’t have enough carbohydrates can have a bad effect 
on the person’s health. When the body doesn’t have a sufficient amount of carbohydrates, it must then use 
its protein supplies for energy, a process called gluconeogenesis. This, however, can cause further health 
difficulties. The  absence of carbohydrates can also result in a number of health problems. 

)درك مطلب(  

93. What is the main idea of this passage?  
1) Carbohydrates can result in different diseases. 
2) Carbohydrates prevent a build–up of proteins. 
3) Carbohydrates are needed for good health.  
4) Carbohydrates are useless parts of a good diet. 

94. The word “absence” in the last sentence is most similar in meaning to … . 
1) shortage  2) average 
3) pace  4) case 

PART B: Cloze Test 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each space. Then mark the answer on your 

answer sheet. 
  
 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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95. According to the passage, what do most nutritionists suggest? 

1) Carbohydrates can be replaced by protein supplies. 

2) Carbohydrates are simple sugars called glucose. 

3) Carbohydrates should make up about a quarter of a person’s daily diet.  

4) Carbohydrates should be eaten in very small quantities every day. 

96. The underlined pronoun “it” refers to … 

1) body 2) amount 3) protein 4) supply 

Passage 2: 

A very strict officer was talking to some new soldiers whom he had to train.  

He had never seen them before, so he began, “My name is Stone, and I’m even harder than 

stone, so do what I tell you or there’ll be trouble. Don’t play any tricks on me, and then we’ll 

get on well together.” Then he went to each soldier one after another and asked him his name. 

“Speak loudly so that everyone can hear you clearly,” he said, “And don’t forget to call me 

“sir”.” Each soldier told him his name, until he came to the last one. This man remained 

silent, and so captain Stone shouted at him, “when I ask you a question, answer it!” “My 

name’s Stone Breaker, sir”, he said nervously. 

)درك مطلب(  

97. The underlined word “train” in the first sentence is closest in meaning to … . 

1) learn 2) teach 3) accept 4) obey 

98. According to the text, which sentence is not correct? 

1) Captain Stone trained young soldiers. 

2) He warned young soldiers that there would be trouble if they did what he told them.  

3) All soldiers said their names.  

4) He shouted at the silent soldier. 

99. The last soldier was unhappy because … . 

1) his name was Stone Breaker 

2) he didn’t know the answer to the captain’s question 

3) he didn’t understand the captain’s question 

4) he had the same full name as the captain 

100. The underlined word “him” refers to … . 

1) Stone  2) Stone Breaker  

3) man  4) soldier 

 

 



 

 
 )لغت( معنا شده است؟ نادرست  واژهچند  .101
گُرده: باالي آورد: کارزار / سنان: سرنیزه / درع: چلّۀ کمان / مزیح: شوخی / زه: زره / آرمان: آرزو / نفخ: دمیدن با دهان / جبار: مسلّط/ «

 »کمر / خلف صدق: جانشین راستین / شوخ: چرك
 ) یک4 ) دو3 ) سه2 چهار )1

 )لغت( است؟ متفاوتساخته شده است، در کدام بیت » کُشتن«اي که از مصدر  معناي واژه .102
 نرم آب خواهدکشت آتش را يرو آخر  که/  منیدل ا ساده ياز عدو ییمشو با تندخو) 1
 یکشت وفا یتو ب ایکه مرگ کشت مرا /  شهر بپرس بیبچو من هالك شوم از ط )2
 سوختند یهم زمیو خشک ه تر/  بکشتند و آتش بر افروختند )3
 که مر سلطنت را پناهند و پشت/  کشت دادیبه ب دینشا تیرع )4

 )لغت( معنا شده است؟ نادرستاي  در کدام گزینه واژه .103
 ي شکاریان / عامل: حاکم ز راستهاي ا ) هما: پرنده2  عداوت: دشمنی / نقض: نیکو )1
 چه غیرخداست ) هرّا: آواز مهیب / ماسوا: آن4  ) لئیمی: پستی / دهش: بخشش3

 )امال( ؟است نادرستامالي چند واژه  هاي زیر ها، در ترکیب با توجه به معناي مقابل واژه .104
عب: دلهره / غنا: توانگري / نصیان: فراموشی / / خزالن: درماندگی / سور: شاخ و جز آن / رجنگیدن: مصاف کردن/ زخمی: ریش« 

 »وصواص: دودلی
 ) یک4 ) دو3 ) سه2 چهار )1

درست » برتري«و » کسی که با دشمن جنگ کند«، »آمیز بر کتاب نوشتن مطالبی مدح«هایی در معانی  در کدام گزینه امالي واژه .105
 )امال( آمده است؟

 ) تقریض، مجاحد، ترجیح4 ) تقریظ، مجاهد، ترجیه3 یه) تقریض، مجاحد، ترج2 تقریظ، مجاهد، ترجیح )1
 )امال(  ؟وجود داردامالیی  نادرستیدر کدام بیت  .106

 شد حاشبا یو ب مثل یب یکان شه ز معراج شب/  صفا کن یطلب م رو یم یشب چون مصطف رهیدر ت )1
 از کف خدا يوار سنگ خور سیابل / ستین يخدا یاو ب يز آدم اگر بگرد )2
 نمیریملول از جان ش رنگشیکه کرد افسون و ن/  ادیفرهادکش فر نیاز ا ادیبن یاست و ب ریجهان پ) 3
 زد ارانی يها گره بگشود از ابرو و بر دل/  نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست) 4

 )زبان فارسی( شود؟ دیده می »جهش ضمیر« ،در کدام بیت .107
 دیاز سحر برآ شیپس پ نای تاب ازگر آف/  عجب نباشد نیچند شیرو يدر آرزو )1
 دیشاخ شکر برآ یهر نبات خیاز ب/  ارمیآب دهان  فتدیب نیگر بر زم) 2
 دیتر برآ  حانیچون بر گل عذارش ر/  خشک گردد يگفتم که آب چشمم بر رو) 3
 دیچون شمع هر زمانم آتش به سر برآ/  دود رنگش من آن گمان نبردم کز خطّ) 4

 )زبان فارسی( در بیت زیر یکسان است؟ » گهر«ها، با نقش دستوري  مشخص شده در ابیات گزینه نقش دستوري کدام واژة .108
 »باران که درافتد به خاك / زو بدمد بس گهر تابناك قطرة«

 در آب لوفریرا بنگر چو ن رابسی ةسبز/  حسن از اوست يبروآک تیرو يخودروبر گل  )1
 سر در آب میردم چشمم فرو بردست دام/  زان سبب طوفانز  شدیندین ایدرمردم  )2
  آبگر نداند حال دردش گو برو بنگر در /  ستیکه شرط عقل ن یلیمجنون گو مکن ل بیع )3
   خونبارش دراندازد روان دفتر در آب چشم/  دهد یشرح مشتاق خواجونوك خامه ه چون ب )4
 

 دقیقه 18زمان پیشنهادي:  1 فارسی 2 آزمون
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 )زبان فارسی( است؟ متفاوت» واو«کدام » ربطی«یا » عطفی«نوع  .109
 ییبایشک ابیکز دست بخواهد شد پا/  دور از تو چنانم کرد يو مهجور یمشتاق )1
 نور داده باز خواست نکیاست و ا دیشاه خورش/  من چراغم نور داده باز نستانم ز کس )2
 بر من خراج روم و نشابور خوار کرد/  از جنس کارگاه نشابور و کار روم )3
 ر است ت، شرمساراز من و شعر/  ت اوهم شیپ میشکر و س )4

 )زبان فارسی( ؟نداردوجود  »مرکّب  -وندي«در کدام بیت واژة  .110
 خوش است خوارانیوقت م يوقت گل خوش باد کز و/  خوش است ارانیبخش و صحبت  صحن بستان ذوق )1
 شود/ آري آري، طیب انفاس هواداران خوش است از صبا هر دم مشامِ جان ما خوش می )2
 خوش است دارانیب يها شب ۀدوست را با نال/  ارت باد کاندر راه عشقمرغ خوشخوان را بش) 3
 خوش است ارانیع یباش و خوش يرند ةویش/  ور زان که هست یدر بازار عالم خوشدل ستین) 4

» ار«در مصراع نخست کاربرد حرف اضافه دارد و در مصراع دوم، نشانۀ مفعول است. در کدام بیت این دو نوع » را«در بیت زیر،  .111
 )زبان فارسی( شود؟ دیده می

 »علی اي هماي رحمت، تو چه آیتی خدا را  / که به ماسوا فکندي، همه سایۀ هما را«
 مطرب بزن آن ساز را یآن جام م اریب یساق/  آن دلبر طناز را افتمیوقت طرب خوش  )1
 را ریجهل باشد با جوانان پنجه کردن پ/  را ریتدب یب ریپ نیسرخوشست ا یبا جوان )2
 ما برد دست را و ز شیحسن خو دیکو د/  پرست را آن بت نهیکه داد آ رب ای )3
 که باشد بگذرانم روز را یتا به هر نوع/  دلسوز را دنینال نیمن ا دارم یدوست م )4

 )آرایه( است؟ بیشترهاي کدام بیت  تعداد تشبیه .112
 غرب لب یار آمده) می آفتاب زرفشان، جام بلورش آسمان / مشرق کف ساقیش دان، م1
 طلبم ام / باران اجابت تو را می ) در خاك طلب بذر دعا کاشته2
 آواز امشب نالد / بلبل ساز تو را دیده هم ي من می ) مرغ دل در قفس سینه3
 مانم روي ز سرم / فتاده بر سر ره من به سایه می ) تو آفتاب منیري که می4

 )آرایه( کند؟ مرتَب می» مجاز«و » تلمیح«، »تضمین«هاي  یهکدام گزینه ابیات زیر را به ترتیب وجود آرا .113
 الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند / همه از نرگس مخمور تو خمار شدند

 ب) خاك دور آن گهی سرادق نور / و قنا ربنا عذاب النَار
 را برنتافت یو م دینوش یکه م تا / افتی حلق یاندر تجلّ طورج) کوه 

 ) ب، الف، ج4 ) ج، ب، الف3 ) ب، ج، الف2 ) الف، ب، ج1
 )آرایه( ؟کدام است» استعاره، تشبیه، تلمیح، کنایه«هاي  ترتیب ابیات زیر، براساس آرایه .114

 اي بسیار کس ز پاي در آورد اسب آز (طمع) / او را مگر نبود لگام و دهانه الف)
 خدا بفرستاد و برگرفتبار غمی که خاطر ما خسته کرده بود / عیسی دمی ب) 
 نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل / بنال بلبل بیدل که جاي فریاد استج) 

 ات به روز میسر شدي جهان داري د) اگر به شب نبدي سر بر آستانۀ حق / کی
 ج، ب، د، الف) 4 الف، ج، د، ب) 3 ج،الف، ب، د) 2 د، الف، ب، ج) 1

 )آرایه( ؟است نرفتهر کا به» ایهام«ي  در کدام گزینه آرایه  .115
 عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار/ عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم )1
 به بوي دوست جان دادن حیات جاودان باشد/ بیار اي باد شبگیري، نسیم کوه الوندم) 2
 نظران است/ چشم و دل مردم به جمالش نگران است یاري که رخش قبلۀ صاحب) 3
 هاي پر غم ن از آن دو نرگس / دور از تو به چشمنظرا صاحب )4

 



 
 )تاریخ ادبیات( هر کدام اثر کیست؟» زده ارزیابی شتاب«شعر زیر و کتاب  ترتیب قطعه به .116

 !          دیها که بر ساحل نشسته شاد و خندان آدم يآ«

 سپارد جان.           ینفر در آب دارد م کی

 د          زن یم میدا ينفر دارد که دست و پا کی

 ..».دیدان یکه م نیو سنگ رهیتند و ت يایدر نیا يرو

  ) نیما یوشیج، نیما یوشیج2  سهراب سپهري، نیما یوشیج )1

 احمد آل  سهراب سپهري، جالل )4  احمد آل  نیما یوشیج، جالل )3

 )مفهوم( شود؟ در کدام بیت جنبه ادبیات تعلیمی کمتر دیده می .117

 رحمت فردا عمل کند عامل يبه بو/  کن کامروز ریخ نگه دار و قیطر نیهم )1

 ست وگر واصلا اگر قاطع شیپا يفدا/  ستا وجود من ۀیکه سرما زیسر عز) 2

 آجل برخوري که عاجل ۀبپاش دان/  که تخم نکارد چه دخل بردارد؟ یکس) 3

 خجل يو در خدا زندیبه چشم خلق عزي / ا فهینظر به عالم صورت مکن که طا) 4

 )مفهوم( یت با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟کدام ب .118

 .»الهی، اگر طاعت بسی ندارم، اندر دو جهان جز تو کسی ندارم«

 به سر خار برفت یکه به پهلو نتواني / سعد يدیتو نه مرد گل بستان ام )1

 ییدعا یشیکند در کار درویی / چه باشد گر ز رحمت پارسا )2

 ستوت يبه لطف و عطا دواریام يسعد/  نشتیبه اعمال خو دواریهر کس ام )3

 يتو صبور يهم جور تو بهتر که ز رو/  از تو ندارد دیبه جفا دست ام يسعد )4

 )مفهوم( قرابت معنایی دارد؟» ها گر در طلبت رنجی، ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان«کدام بیت با بیت  .119

 شدیندیدوا تواند و زان ناتوان ن/  راکه درد خواجو  یبیچه سست مهر طب )1

 شدیخاطر ز خطر نند یکه رفت از پ(که آن)  کان/  ز خطر مشیداد چه ب یکسه هر که خاطر ب )2

 چکد یبسکه در مهر تو اشک از چشم اختر م/  صبحه ب نمیدامن گردون پر از خون جگر ب )3

 شد یروز که محمل م آننشد  امتیکه ق/  ستا عجب نمیو ا زد یبرون م مهیساربان خ )4

 )مفهوم( بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟ .120

 »نپسندم که به جاي تو بود کس می هیچ / تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من«

 گرمید ستیگذشت خبر ن نیوز هر چه ز/  شیخبر ز خو یاست مرا ب یدر عشق او دل )1

 میکه کند زنده به بو یبگذشت گریبار د/  میاو ۀن کشتکه م اریکاش کان دلبر ع )2

 گذشت گرید یصورت الم،یکافرم گر در خ/  گذشت کر،یپ يآن پر الیبر دل من تا خ) 3

 ها گذشت در کمان لطف نه آن گرید ریت/  جان و دل مجنون تو نیشیپ يها ناوك ز يا )4

 )مفهوم(نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟» گفتا اگر بدانی، هم اوت رهبر آیدگفتم که بوي زلفت، گمراه عالمم کرد / «کدام بیت با بیت  .121

 ستین یشانیعارفان جمع بکردند و پر/  دارد ی) آن کس از دزد بترسد که متاع1

 چه شود شانیجمع شو گر نبود حرف پر/  وریاز آن جان غ شیندیخمش باش و ب نی) ه2

 یشانیمجمع پر تیسویج گشکن يا/  را شانیحافظ پر یجمع کن به احسان )3

 شانشینااهل پر تیکرد جمع/  روز که تنها بود نبد آن شانی) دل پر4
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 )مفهوم( ؟ نیستمتناسب » تا راست، تمام نشده، دروغ نگویم«کدام گزینه از نظر معنایی با عبارت  .122

 گر همه دشنام باشد آن رواست/  سخن با من بگو چه کژ چه راست کی )1

 فروغ يز بخت سپهر ردینگ/  بر دروغ اگر جفت گردد زبان )2

 وار جهان در زر گرفتش محتشم/  گفتار چو صبح صادق آمد راست )3

 ستیگر دیببا بر چارگانیبه ب/  ستیچارگیسخن گفتن کژ ز ب )4

 )مفهوم( کدام عبارت با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟  .123

 »جویند. یابند و بعد می بتدا مییابند، الّا او که ا جویند و بعد می همه چیز را ابتدا می«

 اکنون در وجود خود داري. که او را هم توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، یعنی درنیافتنِ این تنها خداست که نمی )1

 درنگ نخواسته باشم تمامی مهرم را نثارش کنم. ام که بی ) هرگز هیچ زیباي لطیفی را در این جهان ندیده2

 سوزاند. وابسته به ماست، همچنان که روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می ) اعمال ما3

 ) نگرش تو باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر چیزي به شگفت درآید.4

 )مفهوم( نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟ » کلُ اناء یترشّح بما فیه«کدام بیت با عبارت  .124

  دهد خون جگر رنگ به بیرون، چه کنم اي/ می راوش کند از من گله) من نه آنم که ت1

 او اری میدا ستا داریبر آن کس که ب يوا/  بستر آرام پروانه است خواب روز شمع) 2

 ؟يخوددار وانهیاز د دیکجا در نوبهاران آ/  عاشق یتاب یشود ب یسبز افزون م ز خطّ )3

 برون دیآ یز بحر شور م ینمک ماه یب/  در افسردگان ریحرف عشق را تأث ستین) 4

 )مفهوم( گیرد؟ کدام ابیات در انتهاي داستان مشهور طوطی و بقّال قرار می .125

 و کم شیوجود ب نیخرجست ا يجا/  مرم يعدم از و نیدخلست ا يجا )1

 ؟ستیک ،هست ل در جهانِجز معطّ/  ستیستیارگاه صنع حق چون نک

 او عصا يته چون عصابرگرف/  را زهیاز است یساحران موس) 2

 شگرف یعمل تا آن عمل راه نیز/  ژرف ستیعصا تا آن عصا فرق نیز

 یافتیمفتش  راثیکز پدر می / از آن برتافت نیسر ز شکر د )3

 زال افتیان جان کند و مج یرستم؟ / چه داند قدر مال یراثیمرد م

 یکش ر بال و آفت و محنتی / دشد سرخوش ینشان دوست ین )4

 زر خالص در دل آتش خوشست/  ون زر بال چون آتشستدوست همچ

 
 

 



 

 
 ):133 - 126عین األصح و األدقّ فی الجواب للتّرجمۀ ( ■

 )ترجمه( »:و ال تَقولوا لمن یقتَلُ فی سبیلِ اهللاِ أموات بل أحیاء و لکن ال تَشعرونَ« .126

 دانید! بلکه زنده هستند اما شما نمیشوند، مرده نگویید،  ) و به آنان که در راه خدا کشته می1

 کنید! اند اما احساس نمی کشند، هرگز مرده ننامید، در واقع زنده ) و کسانی را که در راه خدا می2

 شود! اند ولی احساس نمی رسانند، مردگان نگویید، بلکه ایشان زنده ) و آنان را که در راه اهللا به قتل می3

 دانید! کنند ولی شما نمی ه قتل رسیدند، از مردگان نشمارید، بلکه آنان زندگی می) و کسانی را که در راه خدا ب4

 )ترجمه(  »:!یدلُّ بعض الطّیورِ العلماء علی الخواص الطبیۀِ لألعشابِ للوقایۀِ من األمراضِ« .127

 کنند!هدایت میها ) برخی پرندگان دانشمندان را به خواص پزشکیِ گیاهان دارویی براي پیشگیري از بیماري1

 نمایند!ها عالمان را به خواص طبیِ گیاهان براي جلوگیري از بیماري راهنمایی می) بعضی پرنده2

 کنند!ها راهنمایی میهاي پزشکیِ گیاهان براي پیشگیري از بیماري) بعضی پرندگان دانشمندان را به خاصیت3

 کنند!براي جلوگیري از بیماري هدایت میطبیِ گیاهان  ها عالمان را به خاصیت) برخی پرنده4

 (ترجمه)  :»یتراحم النّاس فی مدینتنا و یحبونَ الصالحات کثیراً!« .128

 ها را بسیار زیاد دوست داشتند! ) مردم در شهر مهربانی کردند و نیکی1

 کنند و کارهاي شایسته را بسیار دوست دارند! ) در شهرما مردم به هم مهربانی می2

 ورزند، کارهاي خوب زیادي را دوست دارند! دمی که به هم عشق می) مر3

 دارند! کنند و شایستگان را بسیار دوست می ) مردم شهرمان به هم رحم و مهربانی می4

 (ترجمه)  »:!ال ییأس العلماء البارزون من السعی لکشف أسرار ظواهر العالم و یبذلون جهداً عظیماً للتوفیق فی هذا الطریق« .129

 کنند! شوند و براي موفقیت در این راه تالش زیادي هم می هاي جهان ناامید نمی وجه از کوشش در راه کشف راز پدیده دانشمندان مشهور به هیچ) 1

 کشند! یافتن در آن راه زحمت زیادي می شوند و براي توفیق ساختن اسرار جهان ناامید نمی ) علماي مشهور هرگز از تالش براي روشن2

 شوند! هاي بسیاري متحمل می ها بر نخواهند داشت بلکه براي موفقیت در آن تالش گاه دست از تالش براي کشف اسرار پدیده ان برجسته هیچعالم) 3

 کنند! شوند و براي پیروزي در این راه کوشش زیادي صرف می هاي جهان ناامید نمی ) دانشمندان برجسته از کوشش براي کشف رازهاي پدیده4

 )ترجمه( »:عجیبِ أن تتکلَّم الدالفین معاً باستخدامِ أصوات معینۀٍ، متی تُکشَف هذه األسرار؟!من ال« .130

 کنند؟! زنند، کی این رازها را کشف می ها با استفاده از صداهاي شخصی با هم حرف می ) عجیب است که دلفین1

 شوند؟! موقع این اسرار کشف می کنند، چه بت میکارگیري اصوات معین صح ها با به دلفین ۀانگیز است که هم ) شگفت2

 شوند؟! زمان این رازها کشف می کنند، چه کارگیري صداهاي مشخصی با هم صحبت می ها با به ) عجیب است که دلفین3

 کند؟! زنند، چه کسی این رازها را کشف می ها با صداهاي مشخص حرف می ) از عجایب است که دلفین4

131. »کاتالعلمِ م ه کلُّلعنُی و الطّیرِ حتّی الحوت فی البحرِ شیء ماءترجمه(  :»!فی الس( 

 !کند آسمان او را نفرین می ة) کسی که دانش را پنهان کند، همه چیز حتّی ماهی دریا و پرند1

 !کنند دانش را لعن می ة) حتی ماهی در آب و پرنده در آسمان نیز پوشانند2

 !کند در آسمان لعنت می ةتی نهنگ در دریا و پرنددانش را، هر چیزي ح ةکنند ) پنهان3

 !کند چیز از نهنگ گرفته تا پرنده او را لعنت می  علوم را، همه ةکنند ) کتمان4

 دقیقه 20زمان پیشنهادي:  1عربی ، زبان قرآن  2 آزمون
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 (ترجمه) : الخطأعین  .132

 کند، را زیاد می  بخشد و نور آن هایمان را زینت می ایمان قلب) اإلیمانُ یزینُ قلوبنا و یزید نورها،: 1

  همانا آن درختی تر و تازه است که در قلب مؤمن رشد کرده است،شَجرةٌ نَضرةٌ تَنمو فی قلبِ المؤمن،:  ) إنَّه2

 هایش اعتقاد به نبوت و والیت است، شاخه) غُصونُها هی اإلعتقاد بالنّبوةِ و الوِالیۀِ،: 3

 ري و نیکوکاري به بندگان است!هایش پرهیزگا و میوه) و أثمارها هی الورع و اإلحسانُ إلی العباد!: 4

 )ترجمه(  عین الصحیح: .133

1( صنعفی جِ الخفّاشِ وکنُ یشود قدیمی ساخته می ۀخانآن در دیوار  خفّاش ۀنال :!دیمیت قَدار ب! 

 !به تو نفع خواهد رساند قطعاً با دانشمندان ینشین هم :!تماًح کسینفع العلماء سۀُمجالَ )2

 !شوند شان شناخته می کسانی هستند که از روي چهره مجرمان :!بسیماهم ونَفعرَن یم المجرمونَ )3

4( اهللا أل بذکرِ علیکستا قلب انیتنورآن باعث زیرا  یاد کردن خداوند بر تو واجب است، :!القلوب نّه نور! 

 (مفهوم)  فی التّضاد للکلمات التّالیۀ: الخطأعین  .134

  رقَد ≠ظلمۀ / نام ≠) ضوء2  جمیل ≠شراء / قَبیح ≠) بیع1

 غالیۀ ≠/ رخیصۀناجِح ≠) راسب 4    یسار≠حزین / یمین ≠) مسرور3

 (مفهوم) لَه جواب فی الْعبارةِ:  لیسن سؤاالً عی ».هدوء أکْثَـرَ.لالنتفاعِ بِإلی الْقَرْیۀِ بعض المواطنینَ فی الصیف یسافرُ « .135

1 (ی رُبِمواطنونَ سافرُ  إلی )2  ؟       المافسنَ یالأی عضنینَ بواطتَی؟مو م 

3رُ) مسافۀِ؟ ن یاذَا 4  إلی الْقَرْیمفر) لواطنونَ بالسالم ؟یقوم 

 )مفهوم( حسب الحقیقۀ:  الخطأعین  .136

 صالٌة علی جهلٍ خیرٌ من نومٍ علی علمٍ!) 2    یرسلُ الغراب أخبار الغابۀِ!) 1

 الزیتونُ علی زیت کثیرٍ!یحتوي ) 4  الوقایۀُ من األمراضِ خیرٌ من العالجِ!) 3

 )مفهوم(  لتکمیل الجمل التّالیۀ: الخطأعین  .137

1 (… (الزّیت) :!ستفاد لطبخ األطمعۀاً!: (إنارةُ) …) 2 سائلٌ یهذه الغرفۀ صعبۀٌ جد 

 فمات بعد قلیل!: (إلتئَم) …) جرح الجندي 4 إنتباه األصدقاء!: (أثار) …) خبرُ نجاح فریقنا 3

 )مفهوم(  »السکوت ذَهب و الکالم فضّۀٌ!« فی مفهوم العبارة التّالیۀ: أالخطعین  .138

 ) تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد1

 گوي و گزیده گوي چون در / تا ز اندك تو جهان شود پر ) کم 2

 شد سنجیدهها دندان خاموشی فشردم بر جگر/ تا دهانم چون صدف پر گوهر  سال) 3

 !کوت اللِّسان سالمۀ اإلنسان) س4

 


