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  ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ به» النّوع ربّ -گر نظاره -کسوت -صیانتªهاي  معانی درست واژه -1
  پروردگار نوع -بیننده -لباس -) نگهبانی2  پادشاه -تماشاچی -مقام -) نگهداري1  
  خدا -دیدنی -مرتبه -) نگهداري4    الهه -دیده -مقام -) حفاظت3  

  معنی چند واژه درست است؟ -2
  -)قمـاش: نـوع( -)نفلـه: مـرده( -)پـاره لت و پـار: پـاره( -)االمر: بنا به دستور حسب( -)کرور: یک میلیون( -)وجاهت: زیبایی(  

  (سهی: راست) -)تگاور: دونده( -)مطاع: کاال( -)بازان طّراران: شعبده(
  ) هشت4  ) پنج3  ) هفت2  ) شش1  

  یابید؟ هاي زیر، چند غلط امالیی می در میان ترکیب -3
  ªجثّـۀ کوچـک -ریخـت و بـدقواره بـی -سـماجت و اصـرار -محمل گفـتن -بهت زده -همین هوالی -زد سوت می -بذل توجّه- 

  »اهل سالح -گذاري خدمت
  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1  

  گزینۀ ............... جز بهها درست است،  توضیحات همۀ گزینه -4
  نام دارد.» دون کیشوتªنتس: نویسندۀ مشهور اسپانیایی، مشهورترین رمان او ) سروا1  
  نام دارد.» دهکدۀ استپانچکوفªو » خانۀ امواتª، »ابلهª، »برادران کارامازفªهاي او  نویس روسی، رمان ) داستایوسکی: رمان2  
  هاي مشهور اوست. از رمان» انسان میوۀ نخلªو » شلغم میوۀ بهشتهª، »سو هشادکامان درۀ قر ª، »شوهر آهوخانمªنویس معاصر،  علی محمد افغانی: رمان) 3  
  است.» داستان دو شهرªو » آرزوهاي بزرگª، »دیوید کاپرفیلدªهاي او  نویس مشهور انگلیسی، رمان ) چارلز دیکنز: داستان4  

  گزینۀ ................ جز بهها درست است،  توضیح همۀ گزینه -5
  اي که بر کوه البرز جا و مکان دارد. وي پرورندۀ زال است و همواره حامی خاندان زال بوده است. اي است افسانه ه) سیمرغ، پرند 1  
  است.» اريمحمد غفªاثر » زرگر بغدادي و شاگردشªو » تاالر آیینهª) تابلوهاي 2  
  گویند. می» زاویۀ دیدªهاي مطرح شدن داستان را  ) شیوه یا شیوه3  
  آمده است و نمونۀ یک اثر داستانی کوتاه و خواندنی است.» هاي ورزیل چوب به دستªدر کتاب » گاوª) داستان 4  

  کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ -6
ــذار ــت گ ــال نیس ــیل ب ــه از س ــق ک   در ره عش

 

ــرده  ــوش ک ــو خ ــاي ت ــه تمنّ ــود را ب ــاطر خ   ام خ
 

  

  خواه) نیامـــــد بـــــر ایـــــن در کســـــی عـــــذر 1
ـــی2 ـــافر نعمت ـــا ز ک ـــافلیم ) م ـــنعم غ   از شـــکر م
  ) چه غم دیوار امّت را کـه دارد چـون تـو پشـتیبان؟3
  ) خـــــورده اســـــت خـــــدا ز روي تعظـــــیم4

 

ـــــاه  ـــــتش گن ـــــدامت نشس ـــــیل ن ـــــه س   ک
ــی ــه م ــر دان ــرغ در ه ــذارد م ــین گ ــر زم ــر ب   اي س

چه باك از موج بحر آن را کـه باشـد نـوح کشـتیبان؟ 
ـــــــت ـــــــو ماه ـــــــه روي همچ ـــــــوگند ب   س

 

  است؟» اضافۀ تشبیهیªها  بدر کدام گزینه همۀ ترکی -7
  مهد زمین -کمان ابرو -بحر مکاشفت -) بنات نبات2  کاله شکوفه -موسم ربیع -اوج بالغت -) آبروي بندگان1  
  امید اجابت -دست انابت -گوشۀ کاله -) روي ماه4  شهد فایق -قبّۀ عرش -نخل باسق -) عصارۀ تاك3  

  ..............گزینۀ . جز بهها درست است،  توضیح همۀ گزینه -8
شکونه. (سـه  گذاره. پهلوي اهل من بمیرم و تو بمیري نیست؛ گردن آدمو می حضرت گردن نمی ) مدرسۀ شما یک وزارتخانۀ من درآورديِ که به امر اعلی1  

  کنایه وجود دارد.)
  آمیزي) شنفم. (حس ) آره، همین جاس؛ بوشو می2  
  استعاره) -تشبیه -بازي قهر و آشتی کوتاه بیاییم. (کنایه خطه که تو این مداران هفت ) بعید از ما قدرت3  

ـــــاي آب4 ـــــو دری ـــــن چ ـــــوه آه   ) شـــــود ک
 

ــــــــیاب  ــــــــام افراس ــــــــنود ن ــــــــر بش   اگ
 

 تشخیص) -تشبیه -(اغراق 

  گزینۀ ............... جز بههاي زیر، یک مفهوم مشترك دارند،  هر دو بیت در گزینه -9
  ) ســـــــگ کیســـــــت روبـــــــاه نازورمنـــــــد1

  ســــت رســــتم ببنــــد؟کــــه گفتــــت بــــرو د     
ـــــر2 ـــــو ســـــگزي مگ ـــــردي ت ـــــوش ک   ) فرام

ـــــرده     ـــــو را اي نب ـــــون ت ـــــم اکن ـــــوار ه   س
  ) همچو گـل یـک سـال اگـر کـردیم غربـت اختیـار3

ــــاید     ــــی نگش ــــار کس ــــی ک ــــیش کس   از پ
ـــــــت4 ـــــــده در رکاب ـــــــل دوی   ) هـــــــم عق

ــــــوي داد     ــــــّوت را ن ــــــود نب ــــــرع خ   ز ش
 

ــــــد  ــــــاند گزن ــــــان را رس ــــــیر ژی ــــــه ش   ک
ــــــد ــــــرخ بلن ــــــت چ ــــــرا دس ــــــدد م   نبن

ــــــــان  ــــــــخرکم ــــــــرد پرخاش ــــــــر م   و ب
ـــــــــــارزار ـــــــــــت ک ـــــــــــاده بیاموزم   پی
ـــدیم ـــا گلســـتان آم ـــه دیگـــر ب ـــژده بلبـــل را ک   م

ـــــه کردگـــــار مـــــی   بایـــــد داشـــــت امیـــــد ب
  هـــــــم شـــــــرع خزیـــــــده در پناهـــــــت
ـــــــــروي داد ـــــــــاهش پی ـــــــــرد را در پن   خ

 

  دقیقه 18وقت پیشنهادي:   م تجربی)علو -هاي ریاضی و فیزیک (رشته زبان و ادبیات فارسی
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  قرابت مفهومی دارد؟کدام بیت با بیت زیر  -10  22
ــــار ــــم را ب ــــربش وه ــــوان ق ــــه در ای   ن

 

ـــار  ـــل را ک ـــرایش عق ـــون و چ ـــا چ ـــه ب   ن
 

  

ــــــــــاال1 ــــــــــم رواق ب ــــــــــاق نه   ) اي ط
ــــــــــتانت2 ــــــــــیم آس ــــــــــل مق   ) جبریی
ـــــــــاهراهت3 ـــــــــدره ش ـــــــــر س   ) اي از ب
ـــم4 ـــان و وه ـــاس و گم ـــال و قی ـــر از خی   ) اي برت

 

ــــــــــت  ــــــــــۀ کاله ــــــــــته ز گوش   بشکس
ـــــــــــریم  ـــــــــــالك ح ـــــــــــتاف   بارگاه

ــــــــۀ عــــــــرش تکیــــــــه   گاهــــــــت وي قبّ
  ایــم انــد و شــنیدیم و خوانــده ز هــر چــه گفتــهو 

 

  گزینۀ ............... جز بهها جهش ضمیر وجود دارد،  در همۀ گزینه -11
  ) چـــو ســــوفارش آمــــد بــــه پهنــــاي گــــوش1
ـــــال2 ـــــروز ی ـــــه ام ـــــن گون ـــــت زی   ) بکوبم
  ) کــــه گفتــــت بــــرو دســــت رســــتم ببنــــد؟3

 

ـــــــروش  ـــــــد خ ـــــــان برآم ـــــــاخ گوزن   ز ش
ـــــده زال ـــــو را زن ـــــد ت ـــــس نبین ـــــزین پ   ک

ــــــ ــــــدنبن ــــــرخ بلن ــــــت چ ــــــرا دس   دد م
 

  .) بوي گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت4  
12- ªدر کدام گزینه » راªیا » فکّ اضافهªاست؟» بدل از کسره  

ـــــد1 ـــــق آموختن ـــــرار ح ـــــه را اس ـــــر ک   ) ه
 

ـــــــد  ـــــــد و دهـــــــانش دوختن   مهـــــــر کردن
 

  کسی را نتوان گفت که اهل نظر است) هر 2  
  ) تـــو بـــا مـــن بـــه بیـــداد کوشـــی همـــی3

 

  و چشـــــــم خـــــــرد را بپوشـــــــی همـــــــید 
 

  ) مرا مادرم نام مرگ تو کرد4  
  دو بیت زیر از زبان چه کسی بیان شده است و پیام آن چیست؟ -13

ــــن ــــین م ــــز آی ــــین هرگ ــــادا چن   مب
ــــم ــــتن ده ــــه کش ــــان را ب ــــه ایرانی   ک

 

ـــن  ـــن م ـــار در دی ـــن ک ـــت ای ـــزا نیس   س
ـــر ســـر نهـــم ـــاج ب ـــدر جهـــان ت   خـــود ان

 

  محافظت از حکومت وظیفۀ مردم است. -) رستم2  ز جان مردم است.تر ا  حفظ حکومت، مهم -) اسفندیار1  
  پایه و اساس حکومت بر پایۀ ایثار و از خودگذشتگی بنا شده است. -) رستم4  تر از حکومت است. حفظ جان مردم، مهم -) اسفندیار3  

  گزینۀ ............... جز بهها درست است،  توضیح مقابل همۀ گزینه -14
  است.» زبانیª، در حوزۀ ویرایش »براعت و برائتªها مثل  آوا و کاربرد آن الي کلمات هم) توجه به ام1  
  است.» فنیªنماي اضافه در حوزۀ ویرایش  ) استفادۀ درست و مناسب از نقش2  
  است.»زبانیªبا کلمات فارسی مربوط به ویرایش » یتª) پرهیز از کاربرد 3  
  است.»زبانیªن در حوزۀ ویرایش کار بردن فعل با حرف اضافۀ خاص آ  ) به4  

  گزینۀ ............... جز بهها به ویرایش نیاز دارد،  همۀ گزینه -15
  آموز از هوش فراوان برخوردار است. ) این دانش2  ) بسته را به وسیلۀ پست سفارشی فرستادم.1  
  ت کردند.) دو خواهر و برادر در مسابقۀ نهایی شرک4    ) کتابی که خریده بودي را خواندم.3  

  د.نگزینۀ ............... به ویرایش نیاز دار  جز بهها  همۀ گزینه -16
  ) مبارزه براي آزادي، پیشینۀ تاریخی دور و درازي دارد.1  
  گان این پروژه باید جرئت ریسک کردن را داشته باشند. هدهند   ) انجام2  
  در برد. عصبی و از کوره به تواند به راحتی شما را ) وقتی سطح انرژي بدن کاهش یافته، می3  
  ) آگاهی و بیداري، مسلمانان را فرا گرفته است.4  

جملـۀ » کند. فردوسی در شاهنامه از چند نفر دیگر که در داستان رستم و اسفندیار کم و بیش پررنگ هستند، یاد میªدر جملۀ مستقل مرکبِ  -17
  هسته کدام است؟

  کند. ) فردوسی در شاهنامه از چند نفر دیگر یاد می2  پررنگ هستند.) در داستان رستم و اسفندیار کم و بیش 1  
  ) چند نفر دیگر که در داستان رستم و اسفندیار هستند.4  ) در داستان رستم و اسفندیار پررنگ هستند.3  

  در عبارت زیر، به ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟ -18
  ªپذیرد. هاي ممتاز، شکست را می ها و نبرد با چهره اندیشه تن، در جنگِ اسفندیار، این شاهزادۀ رویین«  
  1 (27- 16  2 (26- 17  3 (27- 18  4 (26- 18  

  هاي زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ در گروه واژه -19
  ª شـبهت حالل بی -الهلیۀ جم -تضرّع و زاري -درر و لعالی -نقض و دلکش -مقاك زمین -دور و برحذر -ادارۀ متبوع -شبح وجه  -خانه ثمن- 

  »کالم مزبور -وحلۀ اول -زاغ و زقن -پیراهن توزي -جایزه و ثلت
  ) پنج4  ) شش3  ) هفت2  ) هشت1  

  گزینۀ ............... جز بهها درست است،  امالي همزه در همۀ گزینه -20
  مآب -اخت -) اخوت4  مرآت -فؤاد -) لئامت3  مأیوس -موأخذه -) موأنست2  سائل -مشمئز -) ائتالف1  

 علوم تجربی) - هاي ریاضی و فیزیک (رشتهزبان و ادبیات فارسی  سوم دبیرستان  ۀپای
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  ترتیب کدام است؟  به» نعت -تمکین -برآهختن -مهبطªهاي  معنی درست واژه -1
  خصلت -احترام -بیرون کشیدن -) جاي فرود آمدن2  لطف -توانایی -باال بردن -) فرود آمدن1  
  مدح  -میسّر بودن -برگشودن -) صعود کردن4  مدح -توانایی مالی -برافراشتن -) محلّ صعود3  

  معنی چند واژه در برابر آن درست است؟  -2
رّ   القی: روبه -ه: فریفته) (غُ   -(قراضـه: خـرده سـکۀ طـال و نقـره) -(رزمـه: بقچـه) -(اقمشه: پارچـه) -(مُعَد: آماده) -روکننده) (مُ

  (مشرع: آبشخور) -(زي: شیوه)
  ) شش4  ) چهار3  ) هفت2  ) پنج 1  

  نوشته شده است؟  نادرستاژه با امالي در عبارت زیر، کدام و  -3
  ª پاسبان دعا و ثنا گفت و شکرها گزارد. بّزاز به فراصت صادق دانست که حال چیست. امارات آن بر خود ظاهر نگردانید و به حلم و

  »وقار و تأنّی پاسبان را آواز داد.
  ) فراصت4  ) تأنّی3  ) گزارد2  ) امارات1  

4- ªهاي متعدد است. ............ در قرن ............... ترجمه شده است. این کتاب ............... جلدي حاوي داستاناثر ... »الفرج بعدَ الشدة  
  دو -هفتم -اسعد دهستانی بن ) حسین2  سه -ششم -ن تنوخی) قاضی محس1ّ  
  چهار -ششم -اسعد دهستانی بن ) حسین4  پنج -هفتم -) قاضی محسّن تنوخی3  

العمـل  ظلم و ستم بر رعیت و عکسªاست و طرح داستان آن » داناي کلªدید آن  ۀقسمتی از داستانی مطرح شده است که زاویدر کدام گزینه  -5
  است؟ » نسبت به این ظلم و ستم

  ل ترفیع رتبه یافت به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد.مدار گذاشته بودیم که هر کس، او  قطارها قرار و ) در اداره با هم1  
  دل بود.  برد که خود مردي ادیب و صاحب داد و لذت می خواند و مدیر از پشت در گوش می ) خسرو همچنان می2  
  دیدند.  گذشت که همدیگر را نمی ها می ا پیش از آن که باد دیوار را خراب کند، وضع به این حال نبود. شاید هفته) ام3  
  تولم تیر خورده بود، زن او بود. ۀهمان زنی که چند ماه پیش در واقع تیر رفت. هفت ۀاختیار دستش به دست مرد بی ) گیله4  

6- ªکنایه از چیست؟ » پی بیرون بردن  
  ) از دست دادن 4  ) راهزنی3  ) کشف و شناسایی2  ) نجات یافتن1  

  خورد؟  آمیز به چشم می در کدام بیت عبارتی تناقض -7
ــت اســت1 ــدین عقوب ــه مایــۀ چن ــبی ک   ) روز و ش
ــخ2 ــذاق تل ــی دارم وحشــی از زهــري کــه مــی ) م   دان
  ) اگـــــرت ســـــلطنت فقـــــر ببخشـــــند اي دل3
  ) مـــــوي رویـــــم ســـــپید گشـــــت و هنـــــوز4

 

  روز قیامـــــت اســـــت و شـــــب انتظـــــار مـــــن 
ــیرین ــنوم ش ــی بش ــا ک ــخ ت ــدیث تل ــو؟ ح ــانی ک   زب

ـــاهی ـــا م ـــود ت ـــاه ب ـــو از م ـــک ت ـــرین مل   کمت
ـــــف ســـــیاه مـــــی ـــــه زل   کشـــــد خـــــاطرم ب

 

  شاره کرده است؟ اي از قرآن ا در کدام بیت شاعر به آیه -8
ـــام چـــرخ مجـــوي آســـتان دوســـت1 ـــر ب   ) در زی
ــــود2 ــــانی ب ــــر او ف ــــد غی ــــه باش ــــر چ   ) ه
ـــیرین3 ـــه ش ـــل آین ـــوطی ز وص ـــد ) ط ـــالم ش   ک
  ) چــــــون دم مــــــردان نپــــــذرفتی ز مــــــرد4

 

  بـــــاالي عـــــرش دان در ایـــــوان عشـــــق یـــــار 
ــــانی اســــت ــــاتم ف ــــاقی، ســــور و م   اوســــت ب

ـــه ـــی چ ـــه روی ـــه آین ـــورد ب ـــر برخ ـــ گ ـــده   ا کن
ـــــذ  ـــــین پ ـــــق را ه ـــــو ز دردوحـــــی ح   یرا ش

 

  کدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی بیشتري دارد؟  -9
  چـــه وصـــفت کنـــد ســـعدي ناتمـــام؟

 

  اي نبــــیّ الســــالم  علیــــک الصــــلوة 
 

  

ــی1 ــرم نم ــو ) فک ــف ت ــه وص ــفاتت ک ــه ص ــد ب   رس
ــوانم2 ــت نت ــالم گف ــه ح ــد ک ــه دردم از آن آی   ) هم
  ) آنچــه بــا مــن کــرد از نیکــی خداونــد جهــان3
ــــقی ک4 ــــر عاش ــــعدي اگ ــــوانی) س ــــی و ج   ن

 

  بر دست و پاي عقل ز حیرت عقـال (ریسـمان) یافـت 
ــاتوان دارد ــت و ن ــت سس ــخن در گف ــی س ــرا تنگ   م
ــزار ــد ه ــی از ص ــود یک ــر خ ــه عم ــوانم ب ــت نت   گف

ــد  ــق محم ــت و آل محمــد  rعش ــس اس   rب
 

  شود؟  اثر جمال میرصادقی در کدام بیت دیده می» دیوارªمایۀ داستان  درون مقابلمفهوم  -10
  کنـــد بســـوزد و فریـــاد مـــی ه مـــی) همســـای1
  ) گردش دوران کنـد خـاکش بـه سـر چـون گردبـاد2
  که از مـا دسـت سـیالب حـوادث کوتـه اسـت  ) این3
ــویش4 ــۀ خ ــۀ ویران ــه در گوش ــت ک ــه از آن نیس   ) ب

 

ـــه  ـــوار مـــی زان نال   کشـــم هـــا کـــه مـــن پـــس دی
ــی ــوار ب ــر دی ــه ب ــا تکی ــه اینج ــر ک ــرد ه ــاد ک   بنی

  اســتکشــی، از پســتی دیــوار م نیســت از گــردن
ـــنم ـــوار ک ـــه دی ـــم و روي ب ـــن کش ـــه دام ـــا ب   پ

 

  دقیقه 18وقت پیشنهادي:   علوم انسانی) ادبیات و (رشته زبان و ادبیات فارسی
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  کدام بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟  -11  44
  قـــــدیمی کـــــاوّلش را ابتـــــدا نیســـــت

 

  کریمـــــی کـــــآخرش را انتهـــــا نیســـــت 
 

  

  ) نخواهــــد مانــــد ایــــن یــــخ زود بفــــروش1
ـــــــودیم2 ـــــــود ) مـــــــا نب   و حضـــــــرت او ب
ـــــفت3 ـــــاي ص ـــــی تماش ـــــدا ) ب ـــــاي خ   ه
  زار گلــــزار اســــت ) اگــــر بهــــار تــــویی شــــوره4

 

ـــــــدایی  ـــــــن کدخ ـــــــدا ای ـــــــاموز از خ   بی
  چــــــون نمــــــانیم مــــــا خــــــدا مانــــــد
ـــــرا ـــــد م ـــــو مان ـــــان در گل   گـــــر خـــــورم ن

  مانــــد اگــــر کــــریم تــــویی ســــائلی نمــــی
 

  شود؟  بخشی عشق از کدام بیت استنباط می مفهوم ارزش -12
  معنـی اسـت جز حرف عشـق بـی ه) در این صحیفه ب1
ـــت2 ـــاب رخ ـــوي آفت ـــا س ـــت دع ـــد دس   ) کنن
ــالطین را3 ــد س ــان ده ــاو ن ــو ک ــوي ت ــداي ک   ) گ
ــخنم4 ــدم س ــد ق ــردون نه ــر گ ــر س ــه ب ــزد ک   ) س

 

ــت  ــدار انگش ــر م ــرف ب ــن ح ــابی از ای ــت ی ــو دس   چ
ـــان ـــد روزه چن ـــه عی ـــوي م ـــه س ـــت ک   دار انگش

ــــت ــــهریار انگش ــــاه و ش ــــک ش ــــرد در نم   نک
ـــاي طبـــع مـــرا هســـت دســـتیار   انگشـــت چـــو پ

 

  دارد؟  کمتريکدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی  -13
ــتگان ــس فرش ــتمی از نف ــول گش ــه مل ــن ک   م

 

ــی  ــالمی م ــال ع ــال و مق ــو ق ــراي ت ــم از ب   کش
 

  

  دل مـــــرا بـــــه دود مالمـــــت ) کـــــرد ســـــیه1
  ) ز حـــــرف تلـــــخ مالمتگـــــران نیندیشـــــد2
ـــو را 3 ـــران ت ـــنگ مالمتگ ـــه س ـــو ک ـــه ش ) دیوان
ـــــران نین4 ـــــرد مالمتگ ـــــرف س ـــــد) ز ح   دیش

 

  عقـــل کـــه چـــون هیـــزم تـــر اســـت گـــران ســـوز 
ــانوش ــگ نوش ــت بان ــیده اس ــه رس ــوش هرک ــه گ   ب

در کـــام همچـــو میـــوۀ طـــوبی شـــود لذیـــذ  
ـــو ـــت ت ـــادۀ محب ـــد از ب ـــرم ش ـــه گ ـــري ک   س

 

  است؟  نادرستکدام گزینه  -14
  شود.  گفته می» کاتªنماي دیگر ) به توقف دوربین از یک نما به 2  است. » ایدهªنامه اولین کار گرفتن  ) براي نوشتن یک نمایش1  
  شود.  نامیده می» سکانسª) قسمتی از فیلم که زمان در آن تداوم دارد، 4  گویند.  می» پالنªهاي نمایش یک  ) به هر یک از قسمت3  

  کدام است؟ » بیزاري، چاق، وابستگی، خطاªهاي معادل  امالي واژه -15
  ) برائت، سمین، انتساب، زلت4  ) براعت، سمین، انتصاب، ذلت3  ، انتصاب، زلت) براعت، ثمین2  ) برائت، ثمین، انتساب، ذلت1  

  نوشته شده است؟  درستها با امالي  در کدام گزینه همۀ واژه -16
  اسباب و ضیاع -تابی جذع و بی -والی حرس -) شرارت و ذعارت2  تأمل و تنبه -تملّق و زرق -منازعت و مکاوهت -) لجوجی و ُزجرت1  
  دشمنی و تضریب -حلّۀ بهشت -ردا و دّراعه -) وثوق و اطمینان4  مهابا چاالك و بی -اصطناع و انتخاب -حطام دنیا -درکات) اسفل 3  

  شود؟  در کدام گزینه، فعل ماضی دیده می -17
ــال توســت در دل عــیش1 ــا خی ــاده اســت ) ت ــا آم   ه
ــو هــر چــه مــی2 ــرد از کیســۀ مــن اســت ) خــال ت   ب
ـــ3 ـــو م ـــد ت ـــه در بن ـــار ک ـــر گرفت ـــد زار ی) ه   نال
ــتان 4 ــان گلس ــه دام ــه ب ــد غنچ ــه کن ــون گری ) خ

 

  نیســت خــامش شــمع مــا تــا هســت در مینــا شــراب 
  ایـــن دزد یافتـــه اســـت در ایـــن کـــاروان مـــرا

ـــرد حســـرت صـــیدي کـــه گرفتـــارتر اســـت مـــی   ب
  هـــر گـــه کـــه بـــه یـــاد لـــب خنـــدان تـــو افتـــد

 

  ، م: مصوت)کدام است؟ (ص: صامت» آیه، متغیّر، تأثیرªهاي  الگوي هجایی واژه -18
  ) (ص، م، ص، م، ص) (ص، م، ص، م، ص، م، ص، ص، م، ص) (ص، م، ص، م، ص)1  
  ) (ص، م، ص، م، ص) (ص، م، ص، م، ص، م، ص، م، ص) (ص، م، ص، ص، م، ص)2  
  ) (ص، م، ص، م) (ص، م، ص، م، ص، م، ص، م، ص) (ص، م، ص، م، ص)3  
  ، م، ص، ص، م، ص)) (ص، م، ص، م) (ص، م، ص، م، ص، م، ص، ص، م، ص) (ص4  

  ترتیب از چند گروه و واژه ساخته شده است؟  به» ها خود را آماده ساختند آنªعبارت  -19
  چهار  -) چهار4  پنج -) چهار3  پنج -) سه2  چهار -) سه1  

  ترتیب چند صورت پایه و چند صورت تصریفی وجود دارد؟  در میان گروه کلمات زیر به -20
  ªمردها -تأمّل -دانستن -تابستان -دوست -ستارگان -تر شیرین -شکسته بودم -گاشتنن -سبزیجات -آسمان -بشنو«  
  هشت -) چهار4  چهار -) هشت3  پنج -) هفت2  شش -) شش1  

  
  

 )ادبیات و علوم انسانـی ۀ(رشتزبان و ادبیات فارسی  سوم دبیرستان  ۀپای
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  :)۲۱-۲۶عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم ( ¡¡
  »:عبین مستأهالً ملا َوَعده مدیُر دائرة الّریاضة ذاَت یوٍم!� یَکُن أحٌد من الالّ « -۲۱

  شد! ) در ه�ن روز یکی از بازیکنان شایسته آنچه که مدیر ادارۀ ورزش وعده داده بود، �ی۱  
  های مدیر ادارۀ ورزش در ه�ن روز، باشد! ) از بازیکنان کسی نبود که شایستۀ وعده۲  
  ه که مدیر ادارۀ ورزش، روزی آن را وعده داده بود، نبود!) کسی از بازیکنان شایستۀ آنچ۳  
  داد! ) یکی از بازیکنان شایستگی آن چیزی را نداشت که مدیر ادارۀ ورزش روزی آن را وعده می۴  
  »: راحت االُّم نحو بنتها الّصغیرة و قّبلتها إلهت�مها بالفرائض الّدینّیة!« -۲۲

  بود پس او را به خاطر توجه به واجبات دینی بوسید! ) خیال مادر از دخرت کوچک خود راحت۱  
  بوسید! ) مادر به سمت دخرت کوچکش رفت و او را به خاطر توجهش به واجبات دینی۲  
  ) مادِر دخرت کوچک به طرف او شتافت و او را به خاطر اهمیت دادن به واجبات دینی نوازش کرد!۳  
  داد! اش اهمیت می زیرا به واجب دینی ) مادر به سمت دخرت بچه رفت و او را بوسید۴  
  : الخطأعّین  -۲۳

هـا را  ) ما نقّدم نحن ألنفسنا من األع�ل الخیر نجدها محرضًة عند ربّنا!: هرچه که ما برای خودمان از کارهای نیک بفرسـتیم آن۱  
  یابیم! نزد پروردگارمان حارض می

  توانم در زمان مشخص به آن عمل کنم، وعده دهم! چه �ی عد املقّرر!: برنگشتم تا به آن) لَن أِعد أحداً �ا ال أستطیع الَعَمل به يف املو ۲  
  رساند تجویز کند! ) � یستطع الطبیُب أن یصف ملَریضه دواء یفیده!: پزشک نتوانست که برای بی�ر خود دارویی را که به او سود می۳  
  ن الطّعام!: پس از چند دقیقه دخرت وارد شد اما پدر بی�رش از غذا نچشید!) بعد دقائق دخلت البنت ولکن والدها املریض � یذق م۴  
  »َمتی ما تَلَق َمن تَْهَوی دَعِ الّدنیا و أهِملْها!«يف املفهوم:  الخطأعّین  -۲۴

  ) لِنَرتک الّدنیا للوصول إلی املحبوب!۲  ) الّدنیا وسیلٌة للُحصول َعلَی اآلخرة!۱  
  ) ُحّب الّدنیا ال یَنَفعنا يف ما نعشقه!۴  حّب الّدنیا معاً!) ال یمکن حّب املحبوب و ۳  
  »:  خواست برای بار دّوم نان بپزد! نانوا، کنار تنور ایستاده بود و می« -۲۵

  ) الخبّاز وقف جنب التّنور و أراد أن یطبخ خبزاً للمرّة الثّانیة!۱  
  !ةة الثّانی) کان الخبّاز قد وقفت جنب تنوره و أراد أن یطبخ الخبز للمّر ۲  
  ) کان الخبّاز قد وقف جنب التّنور و یریُد أن یطبخ الخبز للمرّة الثّانیة!۳  
  ) إّن الخبّاز کان قد وقف جنب التّنور و یریُد أن یطبخ خبزاً للمرّة الثّانیة! ۴  
  »:  سیدند!ای نر  زمینی از پدر به ارث بردند اما آن دو در مورد نحوۀ تقسیم آن به نتیجه دو برادر تکه« -۲۶

  ) کان األخوان قد ورثا قطعة من أرض األب ولکنّه� � یصل إلی نتیجة عن تقسیمها!۱  
ة تقسیمها!۲     ) ورَث األخوان قطعًة من األرض من األب ولکنّه� � یصال إلی نتیجة عن کیفیّ
ة التّ  ة) هذان األخوان قد ورثا قطعًة من أرض أبیها ولکن � یصال إلی نتیج۳     قسیم!عن کیفیّ
ة تقسیمها!۴     ) إّن األخوین ورثوا قطعًة من األرض من األب ولکن � یصلوا إلی النّتیجة عن کیفیّ
  : )۲۷-۳۳( إقرأ الّنّص الّتاىل ثّم أجب عن األسئلة الّتالیة ¡¡

شـّدة سـکونه. ذات یـوم کانت هناک فتاة، اعتادت بالخروج إلی بُحیرة (دریاچه) صغیرة جّداً و تتأّمل عن انعکاس صـورتها علـی مـاء البحیـرة ل
اة. فَغضـبت أخذت أخاها الّصغیر معها و بین� هي تتأّمل فأخذ أخوها حجراً و ألقاه (آن را انداخت) يف البحیرة فَتمّوج ماؤها و اضطربت صورة الفت

ک بالحّل الوحید الّذي سیتوّقف �ّوجـات �ّوج میاه البحیرة و لکن � تستطع. مّر شیخ کبیر و رأی حالها و قال لها: سأخرب  تتوّقفبشّدة و حاولت أن 
البحیرة حّتی تهـدأ، هنـاک بعـض االُمـور و املشـاکل الّتـي عنـدما نحـاول حلّهـا  َدعىاملاء، فقالت: سأفعله َمه� (هر چقدر) کلّفني الّثمن. فقال لها: 

  فهو کفیل بحلّها!لذلک أن نْصربَ و ندعها للزّمن  سلیمةهای�ن)  نزیدها سوءاً و لو کانت نوایانا (نّیت
  عّین الّصحیح علی حسب الّنّص:  -۲۷

  ) کانت الفتاُة تغضُب ِمن إنعکاس وجهها يف املاء!۲  ) ذهبت الفتاُة إلی البحیرة وحیدًة!۱  
  ) إّن الحجَر سبَّب أن تضطرب صورة الفتاة!۴    ) ألقی أخو الفتاة حجراً نحوها!۳  
  علی حسب الّنّص:  الخطأعّین  -۲۸

  ) أراد شیٌخ من الفتاة أن تدفع �َن الحّل الوحید!۲  ع الفتاة أن تتوقّف التمّوجات!) � تستط۱  
  ) إّن الفتاة کانت تخرج نحَو البحیرة الّصغیرة عادتاً!۴    ) نَصَح الفتاَة شیٌخ کبیٌر يف العمر!۳  
  ماذا نستنبُط من الّنّص؟ -۲۹

ظُر يف البحار یُهِدئ اإلنساَن!۱     م املشاکل خیر مفتاٍح لحلّها!) الّصُرب أما۲    ) النّ
ة الَعمِل کافیة يف اُمور الحیاة!۴  ) تحّمل الّصعوبات علی املرء صعٌب جّداً!۳     ) نیّ

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:    )علوم تجربی - ریاضی و فیزیک هاي رشته( زبان عربی
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  عّین الّصحیح يف الّتشکیل:  ¡  66
  »:ملاء فقالت: سأفعله مه� کلّفني الّثمن!سأخربک بالحّل الوحید الّذي سیتوّقف �ّوجات ا« -۳۰

  الثّمنَ  -�ّوجاتَ  -سیتوقُّف  -) الوحیدُ ۲    أفَعُل  -املاءَ  -الحلِّ  -) کِ ۱  
  الثّمنُ  -أفعَل  -املاءِ  -) الَحلُّ ۴    کلََّف  -�ّوجاِت  -الوحیدِ  -) اُخربُ ۳  
  :)۳۱-۳۳عّین الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصىف ( ¡
  »: تتوّقف« -۳۱

  املسترت» يه«معرب/ فعل و فاعله ضمیر  -للمعلوم يّ مبن -معتّل (أجوف) -للغائبة -) فعل مضارع۱  
  »الفتاة«/ فعل و فاعله يّ مبن -الزم -»تفعیل«من باب  مزید ثال�ّ  -) للغائبة۲  
  اإلسم الظّاهر مبنّى للمعلوم/ فعل و فاعله -معرب -متعدٍّ  -»تفّعل«من باب  مزید ثال�ّ  -للغائبة -) فعل مضارع۳  
  املسترت» يه«للمعلوم/ فعل و فاعله ضمیر  يّ مبن -معرب -معتّل (مثال) -بزیادة حرفین مزید ثال�ّ  -) للغائبة۴  
  »: َدعى« -۳۲

  البارز» ي«معرب/ فعل و فاعله ضمیر  -متعدٍّ  -»إفعال«من باب  مزید ثال�ّ  -) فعل أمر۱  
  املسترت» يه«اعله ضمیر مبنّى/ فعل و ف -الزم -معتّل  -) للمخاطبة۲  
  البارز» ي«/ فعل و فاعله ضمیر يّ مبن -متعدٍّ  -معتّل (مثال) -للمخاطبة -) فعل أمر۳  
  البارز» ي«الزم/ فعل و فاعله ضمیر  -معتّل (مثال) -للمخاطب -) فعل ماٍض ۴  
  »: َسلیمة« -۳۳

  به و منصوب منرصف/ مفعول -معرب -نکرة -جامد -مؤنّث -مفرد -) إسم۱  
  و منصوب» کانَت«منرصف/ خرب  -معرب -نکرة -مشتّق  -مؤنّث -مفرد )۲  
  و مرفوع» کانت«معرب/ إسم  -معرّف باإلضافة -جامد -مؤنّث -مفرد -) إسم۳  
  / خرب و مرفوع محّالًيّ مبن -نکرة -مشتّق (صفة مشبّهة) -مؤنّث -) مفرد۴  
  :)۳۴-۴۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة ( ¡¡
  »: مثال«فیها معتّل  لیسن العبارة الّتي عیّ  -۳۴

  ) � تُعد الطّفلة من اللَّعب و تأّخرت!۲  ) ِصْفُت مناظر هذا البستان للمسافریَن!۱  
  ) ملاذا تَِعُد بقوٍل ال تعمل به أبداً؟۴  ) � أِجد يف املکتبة کتاباً حول الطّب!۳  
  »........ من لدنک رحمًة واسعًة!رّ� إنّک وّهاب َفـ .......«عّین الّصحیح للفراغ:  -۳۵

  ) ِهْب ۴  ) َهْب ۳  ي) َهب۲  ) یََهُب ۱  
  نوعه:  یختلفعّین فعالً معتّالً  -۳۶

  ) أنِت ستفوزین بجّدک و جهدک!۲  ) إمتازَت هذه املقالة بک�ة لغاتها!۱  
  ) ُهنَّ ِبعَن مقداراً من الفواکه!۴    ) أوقعنى الفقُر يف الهالکة!۳  
  : الخطأعّین  -۳۷

  تَُجلْنَ  ←للمخاطبات » ُـجاَل «) املضارع من ۲  تو� ← ُـ) األمر للمخاطبة ِمن تاَب ۱  
  ذاقْنَ  ←للغائبات » ُـذاق «) املاىض من ۴  لَم یَعیشُوا ←للغائبیَن » ِـعاش «من »» لَم«) املجزوم بـ ۳  
  يف األفعال املعتلّة:  الخطأعّین  -۳۸

م! ) ُجرحت رِجيل۴  ) ُعودُت إلی البیت مساًء!۳  ی أدََع ما تکره!) إصِرب حتّ ۲  ) أأنّ� خفّ� من الّصعوبات؟۱     و سالت منها الدَّ
  »یََدْعَن الّسّیئاِت يف کُلِّ األحوال!«............... عّین الّضمیر املناسب للفراغ:  -۳۹

  ) هم۴  ) أنتم۳  ) ُهنّ ۲  ) أنِت ۱  
  فیها فعل األمر:  ما جاءعّین العبارة  -۴۰

  ) ُعد من املکتبِة قبل ساعة الّسابعة!۲    هذه البساتین للتّنزّه!) لِنَِرس يف ۱  
  : ُذق من ذلک الَعَسل!ي) قال أخ۴    ) جئُت إلیک ِألقول عن الّصداقة!۳  

  
  :)۲۱-۲۶عّین األصّح و األدّق يف الّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم ( ¡¡
ة!إنَّ األمثال تُشکُِّل جز « -۲۱  »:ءاً ِمن ثقافة االُمِم و َحضارتها و تنبُع ِمن حیاِة املُجتمعات البرشیَّ

  د!نگیر  دهند و از زندگی جوامع برشی رسچشمه می ها و �دنشان را تشکیل می ها جزئی از فرهنگ امت املثل ) رضب۱  
 برشی رسچشمه گرفته است!ها و فرهنگشان تشکیل شده و از زندگی جامعه  ها از جزئی از �دن امت املثل ) رضب۲  
  و از زندگی جوامع برشی رسچشمه گرفته است!  ها و �دنشان را تشکیل داده ها جزئی از فرهنگ امت املثل ) رضب۳  
  گیرد! شود و از زندگی جوامع برشی نشأت می ها و فرهنگشان تشکیل می ها از جزئی از �دن امت املثل ) رضب۴  

 علوم تجربی) - هاي ریاضی و فیزیک (رشته عربـیزبان  سوم دبیرستان  ۀپای

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:   )رشته ادبیات و علوم انسانی(زبان عربی 
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  »: الجوع و العطش و الفقر إلی َقرع باب األغنیاء! أَحٌد فألَجأ� �لَم یُساِعدْ « -۲۲
 دلیل گرسنگی و تشنگی و فقر مجبور به کوبیدن در (خانه) ثرو�ندان شدم! کرد، بنابراین به ) چون کسی به من کمک �ی۱  
  شوم با گرسنگی و تشنگی و درماندگی به کوبیدن در (خانه) ثرو�ندان اقدام کنم! ار میکند واد به من کمک �ی  ) چون کسی۲  
 ) کسی به من کمک نکرد، پس گرسنگی و تشنگی و فقر مرا وادار به کوبیدن در (خانه) ثرو�ندان کرد!۳  
  و فقر را از بین بربم؟کند تا با آمدن به در (خانه) ثرو�ندان گرسنگی و تشنگی  ) برای چه کسی به من کمک �ی۴  
 »:  دهند! گیرند و یاد می دانند، بلکه آن را یاد می اند عربی را یک زبان بیگانه �ی همه کسانی که اسالم آورده« -۲۳

  ) کّل الَّذین أسلموا ال یرون اللّغة العربیَّة أجنبیَّة، بل َعلّموها و یتَعلّموها!۱  
  أجنبیَّة، بل نتعلّمها و نُعلّمها! ) جمیعنا أسلمنا و ال نری العربیَّة لغة۲  
ة، بل یتعلَّمونها و یُعلّمونها!۳     ) جمیع الَّذین أسلموا ال یرون العربیَّة لغة أجنبیّ
ة، بل علَّموها و یتعلّمونها!۴   ة األجنبیّ  ) جمیع الَّذین أسلموا ال یرون العربیّ
  !»یياب یآن را نزد خداوند م یانجام ده یآنچه از نيك هر«يف تعريب العبارة الّتالية؟  الخطأما هو  -۲۴

 ه!) ما تفعْل ِمن خ� تَجْده عند اللّ ۲  ه!) ما تفعْل ِمن خ� تُوجْده عند اللّ ۱  
 ه!) ما فعلَت ِمن خ� وجدتَه عند اللّ ۴  ه!) ما فعلت ِمن خ� تَجْده عند اللّ ۳  
 »:آخر آن را تصحیح کردم! ۀفحای در هشت صفحه نوشتم و دو هفته قبل سه ص برای رسالۀ خود مقدمه« -۲۵

 و قبل اُسبوَعیِن صّححتها ثالثة صفحة من آخرها! يصفحة ملقّدمة رسالت ) ألَّفُت �ا�۱  
 الرّسالة و صّححت ثالث صفحات منها قبل اُسبوعیِن!يف  ي) ألّفت �انیة صفحات ملقّدمت۲  
 ِمن آخرها قبل اُسبوعیِن!صفحات و صّححت ثالث صفحات  �ا�يف مقّدمة  ي) کتبُت لِرسالَت۳  
 ثامن صفحات و صّححتها قبل اُسبوعین اثنین ثالثة صفحات منها!يف کتبُت مقّدمة  ي) لرسالت۴  
 :عّین الّصحیح -۲۶

 برند! : قطعاً زمین را بندگان شایسته به ارث می)الّصالحوني إنَّ األرَض یرثُها عباد() ۱  
 ا موعظه کن قبل از اینکه به روزگار پند و اندرز دهی!) ِعظ نفسک قبل أن یعظَک الّدهر!: خودت ر ۲  
 گزند! ) ال یُلَدُغ املؤمُن من جحٍر مرّتیِن!: مؤمن را از یک سوراخ دوبار �ی۳  
 : با دستان خود، خود را به نابودی نیندازید!)ال تُلقوا بأیدیکم إلی التّهلکة() ۴  
  :)۲۷-۳۴ة (إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة الّتالی ¡¡

باً: إلی أیَن تَذهب؟ يف منتصف لیلة باردة رأی رجل شیخاً صالحاً یَحمل متاعاً «يف  الّشیخ: إنَّنـي يف سـفر، و  فأجاباملطر علی ظهره. فسأله متعجِّ
َت عـن الّسـفر! أجابـه الّشـیخ: فـنرص املسجد. فاقرتب منه قائالً: یَبدو أنَّک قد إ يف معي. صباح الیوم الّتايل شاهد الرّجل الّشیخ یصّيل  أحملهي هذا زاد

  »و � یکن املتاع إّال صدقات للفقراء! فقال الرّجل متأثِّراً: أهّم أنواع الّسفر، سفر اآلخرة و خیر زاده الّتقوی! اآلخرةلیس سفري ک� فکَّرَت! إنَّه سفر 
ن املناسب ملفهوم الّنّص: -۲۷  َعیِّ

 إنَّ الحسناِت یُذهَ� الّسیِّئاِت!) ۲  تعٍب! ) ال یطلب املؤمن العزَّ بغیر۱  
 ) کالم اإلنساِن معیار عقله!۴    ) الّدنیا مزرعة اآلخرة!۳  
ن  -۲۸  :الخطأعیِّ

 ) خیر الزّاد لسفر اآلخرة هو التّقوی!۲    ) الّصدقات للفقراء متاع اآلخرة!۱  
ر الرّجل أنَّ الّشیخ ۴  ) إنرصف الّشیخ عن الّسفر و صلّی ىف املسجد!۳    سفر دنیوّي من البدایة!يف ) فکَّ
ن الّصحیح: -۲۹  عیِّ

 رأي الرّجل سفراً مهّ�ً!يف ) لیس سفر اآلخرة ۲    لیلة باردة!يف ) یَُصيلِّ الّشیُخ ۱  
 ) متاع یَحمله الّشیخ علی ظهره صدقات و هو زاده لسفره!۴  الّصباح و الجّو ماطرة!يف ) رأی الرّجل الّشیخ ۳  
  : )۳۱و  ۳۰( الّتشکیليف عّین الّصحیح  ¡
 »: املسجد فاقرتب منه!يف صباح الیوم الّتايل شاهد الرّجل الّشیخ یصّيل « -۳۰

ُ  -الرّجُل  -التّايلِّ  -) صباحَ ۱   ُ  -الّشیخَ  -التّايل -) الیومِ ۳  فاقَرتَب  -یُصيلِّ  -الرّجُل  -) صباحَ ۲  یُصيلِّ  فاقَرتُب  -یُصيلِّ  -التّايلِ  -) صباحُ ۴  یُصيلِّ
 »:تاع إّال صدقات للفقراء!إنَّه سفر اآلخرة و � یکن امل« -۳۱

 فقراَء  -املتاعُ  -یکنْ  -) اآلخرةِ ۴  صدقاتً  -املتاعَ  -یکنْ  -) سفرَ ۳  صدقاٍت  -یکنِ  -اآلخرةِ  -) سفرٌ ۲  فقراءِ  -صدقاٍت  -املتاعُ  -) سفرُ ۱  
  :)۳۲-۳۴اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ (يف عّین الّصحیح  ¡
 »:أجاب« -۳۲

 »الّشیخ«معتّل العین/ فعل و فاعله إسم ظاهر  -مبنّي للمعلوم -ثالّ� مجرّد -بمعر  -للمتکلّم وحده -) فعل مضارع۱  
 املسترت» هو«ثالّ� مزید بزیادة حرف واحد/ فعل و فاعله ضمیر  -مبنّي علی الفتح -للغائب -) فعل ماٍض ۲  
  املسترت» هو«فاعله ضمیر  معتّل العین/ فعل و -معرب -»إفعال«ثالّ� مزید من باب  -متعدٍّ  -للغائب -) فعل مضارع۳  
  »الّشیخ«معتّل و أجوف/ فعل و فاعله اسم ظاهر  -مبنّي للمعلوم -»إفعال«ثالّ� مزید من باب  -متعدٍّ  -) فعل ماٍض ۴  
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 »:أحمل« -۳۳  88
  املسترت » أنا«صحیح و سا�/ فعل و فاعله ضمیر  -ثالّ� مجرّد -للمتکلّم وحده -متعدٍّ  -) فعل مضارع۱  
  املسترت» هو«مبنّي للمعلوم/ فعل و فاعله ضمیر  -بزیادة حرٍف واحد» إفعال«ثالّ� مزید من باب  -للغائب -) فعل ماٍض ۲  
  املسترت »أنا«صحیح/ فعل مرفوع بإعراب أصّيل و فاعله ضمیر  -الزم -معرب -مبنّي للمعلوم -ثالّ� مجرّد -) فعل۳  
 املسترت» أنَت «ثالّ� مزید بزیادة حرف واحد/ فعل و فاعله ضمیر  -للمخاطب -) فعل أمر۴  
 »:آخرة« -۳۴

  معرفة (ذوالّالم)/ نعت و مرفوع -صحیح اآلخر -منرصف -مشتّق (إسم فاعل) -مؤنّث -) إسم۱  
  و مجرور إلیه ممنوع من الّرصف/ مضاف  -معرب -مشتّق (إسم تفضیل) -) مؤنّث لفظيّ ۲  
  معرَّف بأل/ نعت و مرفوع -جامد -صحیح اآلخر -معرب -) إسم۳  
 مشتّق (إسم فاعل من ثالّ� مجرّد)/ مضاف إلیه و مجرور -مؤنّث -) مفرد۴  
  ):۳۵-۴۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة ( ¡¡
ن العبارة الّتي  -۳۵  فیها إسم الفاعل و إسم املفعول معاً:  ما جاءَعیِّ

 ) اإلنسان النّاجُح معتَمد عند کّل أصدقائه و أقربائه!۲  ) هو الطّالب الَّذي وقته ُمغتنَم و قَیّم عنده!۱  
باً من کالم ذلک الّشخص!۳    ) أنا اُِحبُّ اآلمَر باملعروف و أستمُع إلی کالمه بدقَّة!۴  ) سأله االُستاُذ ُمتعجِّ
ن الّصحیح  -۳۶  إدخال الّنواسخ:يف عیِّ

 نحن کان أحراراً بعد ثورتنا اإلسالمیَّة! ←کان)  +حرار بعد ثورتنا اإلسالمیَّة () نحن أ ۱  
! ←افیة للجنس) ال النّ  +) الّسیُف أقطُع ِمن الحّق (۲    ال الّسیَف أقطُع ِمن الحقِّ
)  +اً مبیناً () الکافرون کانوا لکم عدوّ ۳    إنَّ الکافرین کانوا لکم عدوٌّ مبیٌن! ←إنَّ
ر ۴    کان املبّذروَن إخواَن الّشیاطین! ←کاَن)  +ون إخواُن الّشیاطین () املبذِّ
ن الّصحیح  -۳۷  الّنعت و اإلضافة:يف َعیِّ

 هذا الیوم!يف ) أحتاج إلی جرأٍة أک�ٍ منک ۲  الّدراسة!يف ) أنت� �وذجان صّفک� ۱  
 ون عن الکسل!) أوالد بالدنا الّساعون یبتعد۴  أدبنا!يف ) نستعمل کل�ٍت العربیَِّة کثیرة ۳  
تي لَها معنی املضارع -۳۸ ن العبارة الَّ  :َعیِّ

 ) لَّ� یَری اإلنساُن نتیجَة ظلم الجبابرة!۲    ) تََزیّن الطّالُب باألخالق الحسنة!۱  
 عواقب عملها!يف ) لَم تَنجْح من لَم تَنظر ۴  ) إن قرأَت الّدروس بدقَّة انتفعت بها!۳  
ن ما  -۳۹  فیه املعتّل: لیسعیِّ

 )کُلوا و ارشبوا و ال تُرسِفوا() ۲    )إیّاک نعبد و إیّاک نستعین( )۱  
 )الّذیَن یَرِثون الفردوَس ُهم فیها خالِدون() ۴  ) ِعظ نفسک قبل أن یَِعظک الّدهر!۳  
 :األفعال املعتلّةيف  الخطأعّین  -۴۰

  )َهب يل من لدنک ولیّا() ۲    الّصالة بُخشوع!يف ) أنّ� تِقفَن ۱  
  ُه یوعُدکم مغفرة منه و فضالً!) و اللّ ۴    )وازین القسطو نضع امل() ۳  

  
  ؟»ها تفرقه نیندازد شدۀ واقعی کسی است که به همۀ پیامبران ایمان داشته باشد و میان آن هدایتª به فرمودۀ کدام آیۀ شریفه، -41

ة ا() 1     )براهیم حنیفاً و ما کان من المشرکینو قالوا کونوا هوداً أو نصاري تهتدوا قل بل ملّ
  )کبر علی المشرکین ما تدعوهم إلیه ا� یجتبی الیه من یشاء و یهدى الیه من ینیب() 2  
    )ا� اعلم حیث یجعل رسالته() 3  
  )و ما أرسلنا من رسولٍ الّا بلسان قومه() 4  

  داند شایستۀ این مقام هستند. دهد که می پیامبري را بر عهدۀ کسانی قرار می ه به پیام آیۀ شریفۀ ............... خداوند مسئولیتجبا تو  -42
ة ابراهیم حنیفاً() 2   )یجتبی الیه من یشاء و یهدي الیه من ینیب ا�() 1     )و قالوا کونوا هوداً أو نصاري تهتدوا قل بل ملّ
 ) بکلّ شیءٍ علیماًو خاتم النّبییّن و کان ا�() 4    )ا� اعلم حیث یجعل رسالته() 3  
، خداونـد یـک برنامـۀ کلـی بـه نـام  هاي ............... ها مشترك هستند و به سبب ویژگی ر و اختیار در انسانهاي ............... مانند تفک یویژگ -43

  ها عنایت کرده است.  ............... به انسان
  اسالم -فطري -) فطري4  دین -طبیعی -) طبیعی3  دین -فطري -) طبیعی2  اسالم -طبیعی -) فطري1  

 (رشتۀ ادبیات و علوم انسانـی)زبان عربـی  سوم دبیرستان  ۀپای
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  مبین ............... در پرتو آیۀ شریفۀ ............... است. »نحن معاشر األنبیاء أمرنا أن نکلّم النّاس علی قدر عقولهمªحدیث نبوي  -44
  )الّا بلسان قومه و ما أرسلنا من رسولٍ( -) استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن1  
  )و ما أرسلنا من رسولٍ الّا بلسان قومه( -) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام2  
 )سالمالاانّ الّدین عند ا� ( -) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام3  
  )سالمالاانّ الّدین عند ا� ( -) استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن4  
  ؟»اند. ها آورندۀ یک دین بوده محتواي اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده است و همۀ آنªتوان فهمید  آیۀ شریفه میبا تدبّر در کدام  -45

  )ما کان محمّدٌ ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول ا� و خاتم النّبییّن و کان ا� بکلّ شیٍ علیماً() 1  
  )بّهم ال نفّرق بین أحدٍ منهم و نحن له مسلمونو ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النّبیّون من ر () 2  
  )أفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر ا� لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً() 3  
ة ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین () 4     )و قالوا کونوا هوداً أو نصاري تهتدوا قل بل ملّ

شـد و قـرآن  سوي خداوند ............... نام دارد و از طریق ............... برنامۀ هدایت الهی به پیامبران داده میالقاء معانی و معارف بر قلب پیامبر از  -46
  خواند. العاده پیامبران را ............... می کارهاي خارق

  آیت -وحی -) وحی4  آیت -اعجاز -) اعجاز3  معجزه -وحی -) اعجاز2  معجزه -اعجاز -) وحی1  
  ، چیست؟نباشد جام دعوت پیامبري که در مقام تعلیم و تبیین دین معصومسران -47

  شود. رود و امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می ) اعتماد مردم به دین از دست می1  
  شود. رسد و امکان هدایت از مردم سلب می درستی به مردم نمی ) دین الهی به2  
  هی انجام دهد.) امکان دارد کارهایی مخالف دستورات ال3  
  ) امکان دارد مردم از او سرمشق بگیرند و به گمراهی و انحراف مبتال شوند. 4  
  . ها را از ارتکاب گناه و خطا باز ............... هاست و یک مانع ............... آن گناه نکردن پیامبران معلول ............... آن -48

  دارد می -بیرونی -عمیق ) بینش2    دارد نمی -درونی -) بینش عمیق1  
  دارد می -درونی -) ایمان و تقواي4    دارد نمی -بیرونی -) ایمان و تقواي3  

استفاده از امکانات خصوصی اگر، سبب اذیـت دیگـران ªاساس کدام قاعده،  و بر است گویی به نیازهاي زمانه هاي پاسخ ترتیب کدام راه از راه به -49
  ؟»شود، حرام است

  » ال ضرر و ال ضرار فی االسالمª -کننده ) قوانین تنظیم2  » ال ضرر و ال ضرار فی االسالمª -نظام اسالمی ) اختیارات حاکم و1  
  )ماجعل علیکم فی الّدین من حرج( -) اختیارات حاکم و نظام اسالمی4  )ماجعل علیکم فی الّدین من حرج( -کننده ) قوانین تنظیم3  

  کنند؟ ازهاي زمانه در اسالم مانند بازرسان عالی، احکام را تحت نظر قرار داده و کنترل میگویی به نی هاي پاسخ یک از راه کدام -50
  ) توجه به نیازهاي ثابت در عین توجه به نیازهاي متغیر2  ) توجه به نیازهاي متغیر در عین توجه به نیازهاي ثابت1  
  ) اختیارات حاکم و نظام اسالمی4    کننده ) وجود قوانین تنظیم3  

  اگر کسی بدون دلیل، منکر الهی بودن قرآن باشد، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟ -51
  )و ادعوا شهداءکم من دون ا� ان کنتم صادقین() 2  )و ان کنتم فی ریبٍ ممّا نّزلنا علی عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله() 1  
  )أفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر ا� لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً() 4  )اس و الحجارةفان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النّار الّتی وقودها النّ() 3  
  کدام سخن در مورد معجزات پیامبران الهی صحیح است؟ -52

  ، قرآن است.r ) معجزۀ اصلی رسول اکرم2  ) بعضی از پیامبران و رسوالن، داراي معجزه بودند.1  
  ) کتاب آسمانی برخی از پیامبران به عنوان معجزه مطرح شد.4  شد. مردم انجام می ) معجزات انبیاء به اذن3  
  توان از کدام آیۀ شریفه استنباط کرد؟ اعالم تحّدي قرآن کریم را می -53

  )و ان کنتم فی ریبٍ ممّا نّزلنا علی عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله و ادعوا شهداءکم من دون ا� ان کنتم صادقین() 1  
  )فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتّقوا النّار الّتی وقودها النّاس و الحجارة() 2  
  )أفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر ا� لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً() 3  
  )ه بیمینک اذاً الرتاب المبطلونو ما کنت تتلو من قبله من کتابٍ و ال تخطّ() 4  
  توان مفهوم شعر زیر را دریافت کرد؟ از کدام آیۀ شریفه می -54

  نگار من که بـه مکتـب نرفـت و خـط ننوشـت
  

ــد   ــدرس ش ــد م ــوز ص ــأله آم ــزه مس ــه غم   ب
  

  )أفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر ا� لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً() 1  
  )رةفان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتّقوا النّار الّتی وقودها النّاس و الحجا() 2  
  )ه بیمینک اذاً الرتاب المبطلونو ما کنت تتلو من قبله من کتابٍ و ال تخطّ() 3  
  )و ان کنتم فی ریبٍ ممّا نّزلنا علی عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله و ادعوا شهداءکم() 4  

 پایۀ سوم دبیرستان ین و زندگـید
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  باشد.  . دارد که بیانگر اعجاز ............... است و آیۀ شریفۀ ............... مبیّن این موضوع مینیازي قرآن از اصالح و تجدیدنظر نشان از .............. بی -55  1010
  )فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتّقوا النّار الّتی( -محتوایی -) انسجام درونی در عین نزول تدریجی1  
  )لن تفعلوا فاتّقوا النّار الّتیفان لم تفعلوا و ( -لفظی -ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت) تأثیر 2  
  )أفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر ا� لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً( -لفظی -ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت) تأثیر 3  
  )فیه اختالفاً کثیراًأفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر ا� لوجدوا ( -محتوایی -) انسجام درونی در عین نزول تدریجی4  
العادۀ این آیات در افکار و نفوس، مهر تأییدي بـر اعجـاز  ه از شنیدن آیات قرآن، نشان از اعجاز............... دارد و نفوذ خارقجلوگیري سران مکّ -56

دهندۀ اعجاز ............... قـرآن  ده است، نشانهایی در این کتاب آسمانی که از قلم هیچ دانشمندي تراوش نکر  ............... است و دارا بودن ویژگی
  باشد.  کریم می

  لفظی -محتوایی -) محتوایی4  محتوایی -لفظی -) محتوایی3  محتوایی -لفظی -) لفظی2  لفظی -محتوایی -) لفظی1  
یزي را فروگذار نکرده اسـت، نشـان از اینکه قرآن کریم در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به آن نیاز دارد سخن گفته و چ -57

  کدام ویژگی این کتاب آسمانی دارد؟
  جانبه بودن و جامعیت ) همه2  ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت) تأثیر 1  
  ) انسجام درونی در عین نزول تدریجی4    ) تازگی و شادابی دائمی3  
  هاست.  قدر، کتاب دیروز، امروز و فرداهاي انسان ه این کتاب گرانتوان پی برد ک از ............... قرآن کریم به این نکته می -58

  سابقه ) ذکر نکات علمی بی2    جانبه بودن ) جامعیت و همه1  
  ) تازگی و شادابی دائمی4  ) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت3  
بیان مفهـوم زوجیـت در قـرآن ªو » یشتر نمایان خواهد شد.تري از فرهنگ و دانش برسند، درخشندگی قرآن ب ها به درجات عالی انسانª اینکه -59

  دهندۀ کدام ویژگی اعجاز محتوایی این کتاب آسمانی است؟ ترتیب نشان ، به»کریم
  ناپذیري از عقاید دوران جاهلیتتأثیر  -) تازگی و شادابی دائمی2  تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت -جانبه بودن ) جامعیت و همه1  
  سابقه ذکر نکات علمی بی -جانبه بودن ) جامعیت و همه4  سابقه  ذکر نکات علمی بی -ی و شادابی دائمی) تازگ3  

توان به کدام ویژگی اعجـاز محتـوایی قـرآن  می r در اولین آیات نازله بر پیامبر گرامی اسالم» علمªو » قلمªبا توجه به طرح عناوینی مانند  -60
  کریم پی برد؟

  جانبه بودن ) جامعیت و همه2    سابقه بی) ذکر نکات علمی 1  
  ) انسجام درونی در عین نزول تدریجی4  ) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت3  

 

61- I still don’t understand ............... 
 1) that book what was about. 2) that what was about book. 
 3) what that book was about. 4) what that was about book. 
62- The teacher asked us ............... . 
 1) what did we see 2) what we saw 3) what do we see 4) what we see 
63- My father spent more than 15 years ............... up his stamp collection. 
 1) build 2) built 3) to build 4) building 
64- We ............... a barbecue tomorrow. It’s all planned. So I hope it won’t rain. 
 1) are going to have 2) were going to have 3) had to have 4) would have 
65- Britain is one of the few countries where milk is delivered ............... to the doorsteps by milkmen. 
 1) unusually 2) skillfully 3) recently 4) daily 
66- Will you ............... me on the chemistry I’ve been learning? 
 1) test 2) allow 3) choose 4) improve 
67- Many football coaches believe that it’s ............... to have a goalkeeper as the captain of a football team. 
 1) unusual 2) harmful 3) relaxed 4) worried 
68- We watched boys on skate boards ............... to keep their balance. 
 1) influence 2) struggle 3) observe 4) stay 
69- In recent years, technological ............... have dramatically changed the way people work. 
 1) success 2) cases 3) observations 4) improvements 
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70- The repair work on the south-bound lane of the motorway will ............... until June. 
 1) affect 2) continue 3) average 4) spend 
71- A: “How often does your mother bake pizza?” 
  B: “.................................... .” 
 1) She bakes it well  2) She is good at making pizza 
 3) I usually help my mom 4) Once a month 
72- Which word has a different final “s” or “es” pronunciation? 
 1) teaches 2) finishes 3) foes 4) dishes 

¡¡¡¡  CClloozzee  TTeesstt  

It is possible that sleep plays an important role in health, but scientists are not yet …(73)… what it 
is. Some psychologists believe that it allows the brain to …(74)… and store information. However, it is 
difficult for scientists to study sleep effectively because they have no way to …(75)… exactly what is 
going through a person’s head while he or she is asleep. …(76)… people remember afterward may not 
be accurate or complete. However, in recent years …(77)… have been carried out with new technology 
that has made it possible to learn a great deal more about sleep. 

73- 1) certain 2) simple 3) average 4) recent 
74- 1) worry 2) improve 3) choose 4) relax 
75- 1) find out 2) bring 3) care about 4) observe 
76- 1) Who 2) Why 3) What 4) Whose 
77- 1) successes 2) experiments 3) improvements 4) viewers 

¡¡¡¡  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  

In the 1950s, when television was new, it seemed to bring families together. More than 50 years 
later, psychologists have a very different view of the effects of television. Many studies show that it 
can influence family life in quite negative ways. In fact, television stops most communication among 
family members. When families watch the television news during dinner, for example, their attention 
is on the television screen. They do not talk about the events of their day or about their problems or 
feelings. This lack of interaction may mean that there are fewer arguments at the dinner table. 
However, according to psychologists, arguments are better than no interaction at all in the family. The 
lack of interaction can lead to serious problems, including parent-child conflict, difficulty at school, 
and divorce. 

78- What is the passage mainly about? 
 1) Children who watch TV may have problems at school. 
 2) Some people today watch a lot of TV every day. 
 3) TV has negative effects on family life. 
 4) TV has no effect on family life. 
79- According to the passage, psychologists believe that ............... . 
 1) TV prevents family members from expressing their thoughts and feelings 
 2) TV can improve family members’ interaction 
 3) TV can improve family members’ argument 
 4) TV brings family together 
80- What does the underlined word “conflict” mean? 
 1) influence 2) skill 3) struggle 4) effect 

 پایۀ سوم دبیرستان بان انگلیسـیز


