
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  وقت پیشنهادي  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش  مواد امتحانی
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  دقیقه 20  40  21  20  زبان عربی

  دقیقه 17  60  41  20  دین و زندگی
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  ترتیب کدام است؟  به» فروگرفتی -رنگ حبري -موزۀ میکائیلی -اقتضا -نایل -غدّارªهاي  معنی واژه -1

  کرد بازداشت می -کبودرنگ -نوعی کفش -لزوم -رسیدن -) مکار2  زد به زمین می -رنگ آبی -نام یک موزه -فراخور -رسیده -کار ) خیانت1  
  کرد برکنار می -سبزرنگ -نام مکانی است -متناسب -برتر -گر ) حیله4  خورد می -اي سرمه -چارق -تناسب -پیروز -) ارزشمند3  

  ها درست است؟  در کدام گزینه معنی تمام واژه -2
  ی) گام)، چاووش (رئیس قافله)، قبطیان (مصریان)، غزو (جنگ)، وبال (سخت ) راهوار (فراخ1  
  معنی)، هزاهز (فریاد)، هنرآن بود (هنرمند بود)، عمید (سپاه) ) عارضه (اتفاق)، خیرخیر (بی2  
  ) زرپاره (طالي تکه تکه)، نماز پیشین (نماز صبح)، چاشتگاه (نزدیک ظهر)، کران (افق)، وزر (گناه)3  
  ام (بخشش) گویم)، زمخت (زشت)، انع ) سترگ (بزرگ)، محجوب (باحجاب)، درستم (راست می4  

   ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ به» زده ارزیابی شتاب - تاریخ مسعودي - روضة االنوار - سرود سپیده - آنجا که حق پیروز استªنام پدیدآورندگان  -3
  مان هراتیسل -بیهقی -خواجوي کرمانی -پرویز خرسند -) حمید سبزواري2  جالل آل احمد -بیهقی -جامی -حسین ممتحنی -) پرویز خرسند1  
  جالل آل احمد  -ابوریحان بیرونی -جامی -پرویز خرسند -) حمید سبزواري4  جالل آل احمد - بیهقی - خواجوي کرمانی - حمید سبزواري - پرویز خرسند) 3  

  گزینۀ ...............  مگرها درست است؛  توضیحات ذکر شده در همۀ گزینه -4
  غزنوي و استاد و مقتداي بیهقی است. ) بونصر مشکان دبیر رسایل محمود و مسعود 1  
) احمدبن حسن میمندي وزیر سلطان محمود و مسعود غزنوي است که مدتی مورد غضب محمود قرار گرفت و حسنک وزیر جانشـین او شـد امـا در 2  

  عصر مسعود دوباره وزیر مسعود غزنوي شد. 
  نام دارد. » بوالعالي طبیبªو طبیب مخصوص او » آغاجی خادمªو خادم مخصوص سلطان مسعود » بوالحسن بوالنیª) قاضی شهر بست 3  
  اي داشت اما مسعود بعد از پادشاه شدن اموال او را مصادره کرد.  سهم عمده» مسعودªدر به تخت نشاندن  ) بوسهل زوزنی4  

  درست است................  جز بهها  هاي ذکر شده در مقابل همۀ گزینه آرایه -5
  تشبیه) -تشخیص -شکفت: (استعاره هاي شادي و امید می داد و گل ها را نوازش می ش جان) این ندا گو 1  

ــــر از فرعونیــــان و قبطیــــان اســــت2   ) وادي پ
  ) جانــــان مــــن برخیــــز بــــر جــــوالن بــــرانیم3
ــت4 ــه دس ــت ب ــت هس ــه نعمت ــون ک ــاب کن   ) دری

 

ــان اســت  ــدر می ــل ان ــت و نی ــودار اس ــی جل   موس
ـــرانیم ـــان ب ـــط لبن ـــا خ ـــوالن ت ـــه ج ـــا ب   زان ج

ــی ــک م ــت و مل ــاین دول ــه دســت ک ــت ب   رود دس
 

  مراعات نظیر) -: (استعاره
  آرایی) واج - مجاز - (ایهام تناسب: 
  اسلوب معادله) - جناس - (ایهام: 

  گزینۀ ............... مگرشود،  هاي زیر، جناس ناقص دیده می در همۀ گزینه -6
ـــدت1 ـــاقی افت ـــاز اتف ـــر ب ـــبح اگ ـــیم ص   ) اي نس
ـــدم) چشـــم از آن روز کـــه بر2   کـــردم و رویـــت دی
ـــم3 ـــا ه ـــدۀ شـــیرین ب ـــو و خن ـــخ ت   ) پاســـخ تل
ـــی4 ـــم ) دوش از در م ـــه دوش ـــیدند ب ـــه کش   خان

 

ــار نیســت  ــا را ب ــر آن حضــرت کــه م ــرین گــویی ب   آف
ـــوامم نیســـت ـــدن اق ـــده ســـر دی ـــه همـــین دی   ب
ــوش ــدر ن ــیش ان ــته و ن ــان گش ــیش نه ــوش در ن   ن
ـــــت دوشـــــم ـــــا روز جـــــزا مســـــت ز کیفی   ت

 

  ژه غلط است؟ در متن زیر، امالي کدام وا  -7
  ªبرنجیـد و گفـت: ایـن  -جا که سطوت سلطنت است از آن -سر بر نیاورد و التفات نکرد. سلطان -جا که فراق ملک قناعت است از آن -درویش

  »اند و اهلیت و آدمیت ندارند. پوشان امثال حیوان طایفۀ خرقه
  ) امثال4  ) التفات3  ) فراق2  ) سطوت1  

   امالي چند واژه درست است؟ -8
  ªمشـهون -اطنـاب -هزاهـز و قریـو -ندیمان و مطربان -پیراهن توزي -یوزان و هشم -گان این تصنیف خواننده -رقعت -لختی گزارده باشیم- 

  »طور سینین -حسن تعلیف -زعارت
  ) نه 4  ) هشت3  ) هفت2  ) شش1  

  گزینۀ ............... جز بهها با بیت زیر قرابت معنایی دارند،  همۀ گزینه -9
ــ ــت داده ــن دول ــژدۀ ای ــن م ــه م   اتف آن روز ب

 

ــد  ــاتم دادن ــبر و ثب ــا ص ــور و جف ــدان ج ــه ب   ک
 

  

ــت1 ــاره نیس ــیدن چ ــامی چش ــان را ز ناک   ) کامجوی
  فـــزوده را ) تلـــخ اســـت بـــی تـــو صـــبر دل غـــم2
ـــبر3 ـــام ص ـــود در مق ـــل ش ـــنگ لع ـــد س   ) گوین
ــت4 ــژده گف ــه م ــبم ب ــاتف غی ــه ه ــا ک ــاقی بی   ) س

 

ــــوروز را  ــــب ن ــــد طال ــــبر بای ــــتان ص ــــر زمس   ب
  نتـــــــــوان چشـــــــــید داروي نـــــــــاآزموده را
ــــه خــــون جگــــر شــــود ــــک ب   آري شــــود ولی

ــــا درد صــــبر کــــن کــــه دوا مــــی   فرســــتمت ب
 

  

  ۱۰تا  ۵های  : درس ۳فارسی  زبان   ¡   ۸تا  ۵های  : درس ۳ ادبیات فارسی
´ 18 
  پیشنهادي زمان



  

 

ی 
صیل

تح
ل 
سا

96 - 
95 

رچ
فت
د

 ۀ
مار
ش

 - 1 ة
حل
مر

ن 
مو
آز

 4 ۀ
ی 
وم
عم

 )
ته
رش

م 
تما

 
ري
 نظ
اي
ه

 (  

  شود؟  ها دیده می در کدام گزینه» قناعت -نوازي درویشªمفاهیم  -10  22
ـــی ـــان م ـــرمن زی ـــد خ ـــف) خداون ـــد ال   کن

ــه دالن خــوش ب) روشــن ــد شــاهان نگفت ــد آم   ان
ـــدکی ـــر ان ـــس ب ـــن اي نف ـــت ک   ج) قناع

  حــال بینــی و خــوش ود را قــويد) چــو خــ
ـــسه ـــت و ب ـــار اس ـــر ی ـــۀ مه ـــم خان   ) دل

 

ــه  ــر خوش ــه ب ــر ک ــین س ــی چ ــران م ــد گ   کن
ـــب ـــه عی ـــی آیین ـــوش ســـکندر نم   شـــود پ

  کــــه ســــلطان و درویــــش بینــــی یکــــی
ــــش ــــعیفان بک ــــار ض ــــکرانه ب ــــه ش   ب

ــــی ــــس از آن، م ــــین ک ــــد در آن ک   نگنج
 

  د -ب -) الف4  د -ج -) الف3  الف -د -) ب2  ج -ب -ه) 1  
  مفهوم بیت زیر کدام گزینه است؟  -11

ــدیم ــاره بن ــر ب ــفر ب ــرگ س ــا ب ــت ت ــت اس   وق
 

  دل بــر عبــور از ســد خــار و خــاره بنــدیم 
 

  ) آمادۀ حرکت شویم. 2  ) سنگرها را براي دفاعی جانانه آماده سازیم. 1  
  ) سنگرهاي محکمی بسازیم. 4    ) جنگ و خونریزي را رها کنیم. 3  

  گزینۀ .............. جز بهاست، » پیروي از فرمان رهبرªها  مفهوم همۀ گزینه -12
  ) جانـــان مـــن برخیـــز و بشـــنو بانـــگ چـــاووش1
ـــد2 ـــامون بتازی ـــر ه ـــت ب ـــودار اس ـــم جل   ) حک
  ) فـــرض اســـت فرمـــان بـــردن از حکـــم جلـــودار3
  ) بایــد بــه مژگــان رفــت گــرد از طــور ســینین4

 

ــــر دوش  ــــه ب ــــم بگرفت ــــا عل ــــام م ــــک ام   آن
  اگــــر دریــــا شــــود از خــــون، بتازیــــد هــــامون

ـــوار ـــت دش ـــارد، نیس ـــو بب ـــارد، گ ـــغ ب ـــر تی   گ
  بایـــد بـــه ســـینه رفـــت زیـــن جـــا تـــا فلســـطین

 

  نمودار جملۀ زیر، در کدام گزینه درست رسم شده است؟  -13
  ªاندم.خبر م فرهنگی مردم آن سرزمین مدت زیادي از دوستانم بی -هاي مختلف سیاسی، اجتماعی  به خاطر تحقیق در زمینه«  
  جزئی گذرا به مسند )                   سه2    جزئی گذرا به متمم سه)              1  

  گزاره          نهاد                   گزاره   نهاد             

  فعل                            مسند              -                   فعل                        متمم فعل             -             

  ماندم                                 خبر بی                                          ماندم                           از دوستانم                                    

  دوجزئی ناگذر    )                     4  جزئی گذرا به متمم و مسندچهار     )   3  

  فعل           نهاد                 گزاره     نهاد             

  خبر ماندم بی                              -                 مسند             فعل   متمم               -             

  ماندم    خبر             بی   خاطر تحقیق به                               
  در عبارت زیر، چندجزئی است؟ » هستهªجملۀ  -14

  ªگماردند. خبر شوند، او را به انجام کارهاي سخت میکه از میزان استعدادهاي درونی او با  دوستانش براي آن  «  
  ) چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم4  جزئی گذرا به مفعول ) سه3  جزئی گذرا به متمم ) سه2  ) چهارجزئی دومفعولی1  

  گزینۀ ............... جز بهاند،  گذرا شده هاي زیر همۀ فعل -15
د ) می1   د ) می2  رهانَ د ) می3  چسبانَ د ) می4  ترسانَ   خوانَ

  آید؟  می» باªاختصاصی   حرف اضافه» راªبا فعل کدام مصدر عالوه بر حرف نشانۀ  -16
  ) رنجیدن4  ) گنجیدن3  ) پرداختن2  ) اندودن1  

  ؟ نیستاست که نامطابق امالیی کار رفته  اي به در کدام گزینه واژه -17
  خواهر -سنبل -) ینبوع4  انبساط -خوالیگر -) پستچی3  بند دست -اجتناب -) کاردان2  اجتماع -دنبال -) قندشکن1  

  گزینۀ ............... جز بهها از شیوۀ بالغی استفاده شده است،  در همۀ گزینه -18
  ) فـــرض اســـت فرمـــان بـــردن از حکـــم جلـــودار1
  انـــدوه لبنـــان کشـــت مـــا را ) جانـــان مـــن2
  ) گــــاه ســــفر آمــــد بــــرادر، ره دراز اســــت3
ــــه خیــــر کســــان4 ــــود آدمــــی ب   ) امیــــدوار ب

 

ـــوار  ـــت دش ـــارد، نیس ـــو بب ـــارد، گ ـــغ ب ـــر تی   گ
ــــین پشــــت مــــا را ــــت داغ دیــــر یاس   بشکس
  پـــروا مکـــن، بشـــتاب، همـــت چـــاره ســـاز اســـت
ـــو امیـــد نیســـت شـــر مرســـان ـــه خیـــر ت   مـــرا ب

 

  است؟  نادرستامالي چند واژه  -19
  ªمرثیـۀ  -حـسّ غریـب -بوالهوس و غافـل -قلیۀ حلوا -سفر و حذر -راحب فرزانه -خار و خاره -دغدغه آرام و بی -سیره و مغازي -سبز و نغز

  »غدّار و فریفتگار -لذات معنوي -توجّه و عزلت -عرفان محض -جذبۀ روحانی -رمق حیاط -ناسروده
  ) شش4  ) پنج3  ) سه2  ) چهار1  
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  گزینۀ ............... جز بهها جملۀ استثنایی دارند،  همۀ گزینه -20
  ) عید مبارك باشد4  ) زندگی یعنی عقیده و جهاد3  ) به امید دیدار2  ) زیارت قبول1  

  
  ترتیب آمده است؟ هاي زیر در کدام گزینه به معادل هر یک از واژه -1

  ª هشیار -قدر بی -مزاح کردن -شسرپو«  
ه2  نبیه -خالب -مالعبت -) دستار1   ره3  نبیه -خامل -مداعبت -) مکبّ ی -خالب -مداعبت -) مکدّ ی -خامل -مالعبت -) طرایف4  مزکّ   مزکّ

عªهاي  معناي درست واژه -2   ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ به» مناقشت -وضیع -اصطناع -توجّ
  دعوا کردن -بلندمرتبه -اطالع یافتن -) دروغ گفتن2  در تنگنا انداختن کسی -بلندمرتبه -ردنپرو  -) آماده ساختن1  
  دعوا کردن -فرومرتبه -انتخاب کردن -) پشیمانی4  گیري سخت -پست -مقّرب ساختن -) دردمندي3  

  ها با امالي درست نوشته شده است؟ در کدام گزینه همۀ واژه -3
  حاضران، کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن.) براي نزهت ناظران و فسحت 1  
  ) بامدادان که خاطر بازآمدن بر راي نشستن قالب آمد، دیدمش دامنی ضیمران فراهم آورده.2  
  ) کفارت یمین سهل است و خالف راه ثواب و نقض راي اولوااللباب، زبان سعدي در کام.3  
  سفتم. لماس آب دیده میکردم و سنگ سراچۀ دل به ا ) یک شب تعمل ایام گذشته می4  

  است؟ متفاوتنوع نثر کدام اثر  -4
  ) کلیله و دمنه4  نامه ) سیاست3  ) تاریخ بیهقی2  نامه ) قابوس1  

  ژان ژاك روسو نوشت؟» امیلªطالبوف کدام اثر خود را به تقلید از  -5
  ) سفینۀ طالبی4  المحسنین ) مسالک3  ) نخبۀ سپهري2  ) سیاست طالبی1  

  کار رفته است؟ به» تشبیه و تشخیصªهر دو آرایۀ در کدام بیت  -6
ـــه1 ـــه پرداخت ـــته ) خان ـــا خاس ـــو ز ج ـــا ت   اي ام ت
ــار 2 ــر به ــاند اب ــده فش ــی از دی ــین بس ــک رنگ ) اش
  ) آخــــر از نالــــه بــــه جــــایی نرســــیدي اي دل3
  منـــزل مقصـــود نخـــواهی بـــردن ) پـــی بـــه ســـر4

 

ـــه  ـــپر انداخت ـــده س ـــگ آم ـــه جن ـــو ب ـــا ت   اي ام ت
  اي ه رنـــگ آمـــدهتـــا تـــو اي شـــاخ گـــل تـــازه بـــ

ــه ــا شیش ــه ج ــده هم ــنگ آم ــر س ــر س ــفت ب   اي ص
ـــده ـــگ آم ـــب لن ـــا مرک ـــه ب ـــه در بادی ـــو ک   اي ت

 

  است؟ نادرستتوضیح مقابل کدام گزینه  -7
  ) آنچه تازه شده است بازنماي: آنچه را تازه اتفاق افتاده است، توضیح بده.1  
  هت دارم.ام مجاورت گاو را: من از نزدیک شدن به گاو کرا ) من کاره شده2  
  خاطر او اکرام خواهم کرد. داشتی خواهم کرد: حیوانات را به ) وحوش را به گوشت او نیک3  
  ) خواب و قرار از وي بشد: آرامش خود را از دست داد.4  

  است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با مفهوم سایر ابیات  -8
  ) شیشه را سرکشی خویش نشـانده اسـت بـه خـون1
ـــی2 ـــغ م ـــد تی ـــد آو ) تهدی ـــغ ده ـــت تی خ کجاس
ـــد3 ـــاه باش ـــا گن ـــرکش، گفت ـــغ ب ـــیم تی   ) گفت
  خواهد از مـن خـواهمش گـردن نهـادن ) یار سر می4

 

  ادبـــان را رگ گـــردن تیـــغ اســـت گـــردن بـــی 
ــردن درآورم ــه گ ــت ب ــور) دس ــیش (زی ــون حل ــا چ   ت
ـــو بـــه گـــردن مـــا ـــاد ایـــن گنـــه همیشـــه از ت   ب
ــادن ــن نه ــدۀ روش ــد دی ــت، بای ــر چیس ــیش او س   پ

 

بدیلَ لِخلقِ ا�ِوَ (کدام بیت با  -9   تناسب مفهومی دارد؟ )ال تَ
ـــی1 ـــد از کج ـــادان برنگردن ـــج نه ـــیحت ک   ) از نص
) در عــذابم بــس کــه چــون آیینــه از نادیــدنی 2
  زار ات را اللـــــه ) کــــرد از داغ عزیــــزان ســــینه3
  ) آب کـــوثر جلـــوۀ مـــوج ســـرابی بـــیش نیســـت4

 

  راســت نتـــوان کــرد چـــون مایــل شـــود، دیـــوار را 
ـــــبز ـــــمارم س ـــــت ش ـــــۀ رحم ـــــار راآی   ۀ زنگ

ـــی ـــت م ـــدار را دوس ـــالم غ ـــن ع ـــان ای   داري هم
  در بیابــــــان قیامــــــت تشــــــنۀ دیــــــدار را

 

  داند؟ اي براي آخرت می در کدام بیت شاعر انفاق مال را توشه -10
  ) بیشـی بـه ملـک و مـال و فزونـی بـه جـاه نیسـت1
  اندیشی کـه نفرسـتد بـه عقبـی مـال خـویش ) کوته2
ـــال اســـت3 ـــال شـــک حـــبّ جـــاه و حـــبّ م   ) ب
ــتی )4 ــو دانس ــّره چ ــو غ ــا مش ــّوت دنی ــال و ق ــه م   ب

 

ــه اســت  ــا گرفت ــم دنی ــاو ک ــیش آن کــس اســت ک   ب
  چشــم امیــدش بــود پیوســته در دنبــال خــویش

ــن جــاه جســتن بــس و ــو را ای ــذاب) اســت ت ــال (ع   ب
  هـا) هـا (کیسـه که روزي آهوان بودنـد آن پـرآرد انبـان

 

 
 

 ۱۲تا  ۷های  : درس ۳فارسی  زبان   ¡   ۱۰تا  ۶های  : درس ۳ بیات فارسیاد
´ 18  
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  زیر قرابت مفهومی دارد؟کدام بیت با عبارت  -11  44
  ªهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنانکه اثري نماند تا به دستوري فرو گرفتند و دفـن  و حسنک قریب هفت سال بر دار بماند؛ چنانکه پاي

  »کردند. چنانکه کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست.
 

  المــال ویــران مــال تــاراج ســتم ) گشــت بیــت1
ـــر کنگـــر2 ـــوانی اســـت) هـــر خشـــت کـــه ب   ۀ ای
ـــد3 ـــر نکن ـــدا اث ـــر اي خ ـــل و وزی ـــن وکی   ) در ای
ـــر بجســـت4 ـــان دلگی ـــن جه ـــه ازی ـــرکس ک   ) ه

 

  در کــف ایــن مــردم بــر دار و بــر مــال اي وزیــر 
ــــت ــــلطانی اس ــــر س ــــا س ــــر ی ــــت وزی   انگش
  فغـــــان صــــــبحدم و نالـــــۀ شــــــبانۀ مــــــا
ـــــت ـــــر برس ـــــت می ـــــر و منّ ـــــگ وزی   از نن

 

  در گزینۀ ............... جز بهشود  میدیده  ها ابیات زیر در همۀ گزینه مقابلمفهوم  -12
  زبـــان در دهــــان اي خردمنــــد، چیســــت؟
ـــد کســـی ـــه دان ـــد چ ـــته باش ـــو در بس   چ

 

ـــــد در گـــــنج صـــــاحب هنـــــر    کلی
  ور؟ کـــه جـــوهرفروش اســـت یـــا پیلـــه

 

 

  ) از زلـــف او ســـخن بـــه درازي کشـــد کمـــال1
ــی2 ــس م ــات قف ــدان مکاف ــه زن ــود را ) ب ــی خ   افکن
  رشـــتۀ ســـخن خامشـــی گـــم اســـت ســـر  ) بـــی3
ـــی4 ـــق خامش ـــن از مش ـــد ک ـــخن بلن ـــدر س   ) ق

 

  وصــف دهــانش کــن کــه ســخن مختصــر شــود 
ــرون ــخن بی ــوطی س ــه، اي ط ــوت آیین ــار از خل   می

ــه ــان ب ــدي زب ــب  بن ــه ل ــان ب ــابی ده ــه ی ــام ک   ک
  حــــرف نگفتــــه معنــــی الهــــام داشــــته اســــت

 

  بیت ............... با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد. استثناي بههمۀ ابیات  -13 
  ªبینم که خردمند به مشاهدت ظاهر، باطن را بشناسد. رد و فراست خویش آثار و دالیل آن میبه خ«  

 

  افگنـــد راز درون پـــرده را ) اشـــکم بـــرون مـــی1
  ) چشمه که آب آرد برون دیـدي بـه کهسـار انـدرون2
  دهـــد و ســـوز درون ) ز آتـــش عشـــق خبـــر مـــی3
  شــود کــه پیــدا مــی ) ســوز پنهــان درون اســت ایــن4

 

ـــه بیـــرون کـــرده را آري، شـــکایت  ـــود، از خان   هـــا ب
  بـین چشـمۀ آتـش کـه چـون بیـرون ز کهسـار آمـده

ــــه ــــی دارد آب شــــعرم کــــه ب ــــو روان   ســــوي ت
  هایم چو شعر و گه بـه چشـمانم چـو اشـک گه به لب

 

  ها با امالي درست نوشته شده است؟ در کدام گزینه همۀ واژه -14
  خوي منمحیل و دش -) ترهیب و تشویق2    ظریح مقدس -) غار هرا1  
  افراد ثقه -) برق و صاعقه4    سعوه و زاغ -) مبتذل و سست3  

  هاي کدام گزینه ساختمان مرکب دارند؟ همۀ واژه -15
  سراسر -دار خویشتن -رهگذر -) هر روزه2  دوبیتی -ناخوشایند -آشپز -) صورت حساب1  
  بگال  -شناس خویشتن -خودرو -) باالبر4  زودرس -پایه سه -جانماز -) رخت خواب3  

  ؟نداردوجود » وابستۀ وابستهªدر کدام گزینه  -16
  متر تخته پنج سانتی و ) شصت4  ) ارزش هر کتاب3  ) نمرۀ بسیار عالی2  ) لباس آبی نازك1  

  وجود دارد؟» شاخصªدر کدام گزینه  -17
  ) تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودي اثر ابوالفضل بیهقی در قرن پنجم نوشته شده است.1  
  وطالب کلیم معروف به کلیم کاشانی از شعراي مشهور سبک هندي است.) میرزا اب2  
  ) موضوع اصلی این کتاب تاریخ سلطنت مسعود، پسر محمود غزنوي است.3  
  ق به رشتۀ تحریر کشید. . ه 657) سعدي، استاد سخن، گلستان را در سال 4  

  در کدام گزینه جملۀ استثنایی آمده است؟ -18
ــــده1 ــــه وع ــــاي دروغ ز  ) ب ــــتیه ــــه دل بس   مان
  ) بــــــرق معنــــــی بــــــه ســــــیاهی نزنــــــد2
ــــرد3 ــــس ب ــــول آن ک ــــج قب ــــواب روزه و ح   ) ث
ــه از جــاه و مــال و ملــک4 ــه از ضــیاع و ب   ) دانــش ب

 

ـــــغ  ـــــراب، دری ـــــۀ س ـــــۀ موج ـــــدي فریفت   ش
ـــــد دورنماســـــت ـــــر جلـــــوه ده ـــــط اگ   خ
  کــــه خــــاك میکــــدۀ عشــــق را زیــــارت کــــرد
ـــرا ـــر م ـــت م ـــین گف ـــر چن ـــاطر خطی ـــن خ   ای

 

  جزئی گذرا به مفعول و مسند است؟ چهارجملۀ پایانی کدام بیت  -19
ــــــد خســــــته1 ــــــر بنال ــــــذور دار ) گ   اي، مع
ــــد ) گــــر کســــی در عشــــق آهــــی مــــی2   کن
ـه (مرحبـا)3   ) گفت زر گفتم کـه جـان، گفتـا کـه خَ
ـــــواف4 ـــــقش در ط ـــــازار عش ـــــر ب ـــــر س   ) ب

 

  کنــــــد زحمتــــــی دارد کــــــه آهــــــی مــــــی 
ــــــی ــــــاهی م ــــــداري گن ــــــا نپن ــــــد ت   کن
  کنـــــد الحـــــق ایـــــن نقـــــدم تـــــوانگر مـــــی

  کنــــــد لـــــی دیــــــن مـــــیدل کنـــــون دال
 

  در کدام عبارت تعداد واج میانجی بیشتر است؟ -20
  از باالي بارو، خود را به جلو آورد.» ملیزاند) 2ª  ام. کنون هرگز چنین گیسوانی ندیده) تا1  
  شوند. ها از باالي بارو، بر سر و روي من افشانده می ) آن4  آیند. ) گیسوان تو به سوي من فرود می3  
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  ):۲۱-۲۶الجواب للّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم ( عّین األصّح و األدّق يف ¡¡
  »: يف الطّریق شعر اإلبن بالّتعب فتوّقف قرَب شجرٍة لإلسرتاحة!« -۲۱

  پس نزدیک درختی برای اسرتاحت توقف کرد! ،) در راهی، پرس احساس خستگی کرد۱  
  کند! ایستد و نزدیک درخت اسرتاحت می پس می ،کند می ) پرس در راه احساس خستگی۲  
  که بخوابد! پس ایستاد نزدیک درختی برای این ،) در راه، پرس احساس خستگی کرد۳  
  یک درخت برای اسرتاحت ایستاد! نزدیک پرس احساس خستگی �ود، پس ،) در راه۴  
  »:  ود!إن جرح غّواص جرحاً شدیداً ال یری دمه إّال باللّون األس« -۲۲

  شدت زخمی بشود خونش را جز به رنگ سیاه نخواهد دید! که یک غواص به ) زمانی۱  
  بیند! های سیاه �ی ) اگر غواص قطعاً زخمی شد خونش را جز به رنگ۲  
  شود! می شد خونش جز به رنگ سیاه دیده �یخ) هرگاه غواصی شدیداً ز ۳  
  بیند! نگ سیاه �یشدت زخمی شود خونش را جز به ر  ) اگر یک غواص به۴  
  يف الرتجمة: الخطأعّین  -۲۳

  !رصف کردیم (گوناگون آوردیم)و در این قرآن برای مردم از هر مثالی : ) و لقد ّرصفنا يف هذا القرآن للنّاس من کّل مثٍل!۱  
  بسیار رسیدند! های مسل�نان به جایگاه واالیی در دانش: ) کان املسلمون قد بلغوا منزلة رفیعة يف العلوم الکثیرة!۲  
  که نزد من آمد سؤال کردم! به خانه رسیدم و از مادرم هنگامی :) بلغت املنزل و سألُت اُمی عندما جاءتنی!۳  
  آموز امید نداشت! مدیر به موفقیت آن دانش: ) � یرُج املدیر نجاح ذلک الطالب!۴  
  )ألرض هوناً و عباد الرّحمن الّذین یمشون علی ا(عّین الّصحیح يف املفهوم:  -۲۴

  ) الخلوص يف العمل۴  ) امليش بالهدوء۳  ) التّواضع و الخشوع۲  ) الرّحمة الواسعة۱  
  »: گوید! آموز خود حت�ً سخن می معلّم با دانش« -۲۵

ه تکلی�ً!۱     ) کلَّمت املعلّمُة طالبتها تکلی�ً!۲    ) یُکلِّم املعلّم طالبَ
  ملعلّمة تکلُّم طالبتها تکلّ�ً!) ا۴    ) املعلّم یکلُِّم الطّالَب تکلی�ً!۳  
  »:گذرانم! من هر روز یک ساعت از وقتم را برای خواندن قرآن می« -۲۶

  ) أنا أقض کّل یوم الّساعة من وقتی لتالوة القرآن!۲  ) أنا کنت أقضی يف یوم من األیّام ساعًة لوقت تالوة القرآن!۱  
  ) قضیت کّل یوٍم ساعًة من الوقت لتالوة القرآن!۴  ) أنا أقضی کّل یوٍم ساعًة من وقتی لتالوة القرآن!۳  
  ):۲۷-۳۳( ٍة ثّم أجب عن األسئلة �ا یناسب الّنّص بدقّ  إقرأ الّنّص الّتايل ¡¡

يٍّ ( جِّ لَُ�ٍت ِيف بَْحٍر لُ ظُ لَُ�ٌت بَْعُضَها َفْوَق بعض يَْغَشاهُ أَْو كَ عجیباً و هـذا أمـر  إخباراً ظلمة البحر أخربنا القرآن بظاهرة  )َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ... ظُ
يف البحر أک� من عرشـین مـرتاً. و � تکـن هنـاک ظلمـة و لکّنـه اآلن  یغوص� یکتشف إّال يف القرن األخیر. لقد کان اإلنسان يف املاضی الیستطیع أن 

  شدیداً! یغوص يف أع�ق البحار غوصاً أک� من مائتی مرت بواسطة املعّدات الحدیثة فنجد هناک ظالماً 
  الّصحیح علی حسب النّص:  غیرعّین  -۲۷

  ) ظل�ت البحر کثیرة و لیست قلیلة!۲  ) تحّدث القرآن عن ظل�ت البحر!۱  
  ) إّن ظلمة البحر ظاهرٌة ما جاءت يف القرآن!۴  ) توجد تحت کّل ظلمٍة ظلمٌة اُخری!۳  
  ..»  استطاع اإلنسان .............«: عّین املناسب لتکمیل الفراغ -۲۸

  ) يف املاىض أن یغوص يف البحر أک� من عرشین مرتاً!۲  عرشة أمتار يف املاضی! فقط) أن یغوص يف البحر ۱  
  البحر الّذی ما کان يف املاضی أبداً! ) أن یغوص يف۴  ) يف القرن األخیر أن یکتشف ظلمة البحر الکثیرة!۳  
  کیف یستطیع اإلنسان أن یغوص يف أع�ق البحار؟ -۲۹

  ) بتوقٍّف کثیر علی سطح املاء!۴  ) بواسطة وجود الظّل�ت!۳  ) عن طریق الغوص األک�!۲  اسطة املعّدات الحدیثة!) بو ۱  
  الّتشکیل:  عّین الّصحیح يف ¡
  !»:... أخربنا القرآن بظاهرة ظلمة البحر إخباراً عجیباً و هذا أمر � یکتشف« -۳۰

  یکتشْف  -أمرٌ  -البحرِ  -) القرآنُ ۴  البحرِ  -ظلمةٍ  -ظاهرةِ  -أخَرب ) ۳  یکتشْف  -ظاهرةٍ  -قرآنُ ال -) أخربَ ۲  یکتشُف  -أمرٌ  -ظلمةِ  -) القرآنَ ۱  
  :)۳۱-۳۳( عّین الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  ¡
  »:  یغشی« -۳۱

  املسترت» هو«صحیح (سا�)/ فعل و فاعله ضمیر  -مجرّد ثال�ّ  -للغائب -) فعل مضارع۱  
  للمعلوم/ فعل و فاعله اإلسم الظاهر يّ مبن -معتّل (ناقص) -�ّ مزید ثال  -) للغائبة۲  
  املسترت» هو«معرب/ فعل و فاعله ضمیر  -معتّل  -ثال�ّ  مجرّد) ۳  
  »موج«معتّل (ناقص)/ فعل و فاعله  -مجرّد ثال�ّ  -للغائب -) فعل مضارع۴  
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  »:  یغوص« -۳۲  66
  املسترت» هو«مبنّي/ فعل و فاعله ضمیر  -للمعلوم مبنيّ  -) معتّل (أجوف)۱  
  »اإلنسان«معتّل (مثال)/ فعل و فاعله  -معرب -مجرّد ثالثیّ  -للغائب -) فعل مضارع۲  
  املسترت» هو«معرب/ فعل و فاعله ضمیر  -الزم -مجرّد ثالثیّ  -) للغائب۳  
  اهرمعرب/ فعل و فاعله اإلسم الظّ  -مبنّي للمعلوم -) معتّل (أجوف)۴  
  »: إخباراً « -۳۳

  معرب/ مفعول مطلق نوعی و منصوب -نکره -جامد -مذکّر -) مفرد۲  فیه و منصوب منرصف/ مفعول -معرب -جامد -مذکر -) مفرد۱  
  و منصوب مطلقمعرب/ مفعول  -معرفة -جامد -مذکّر -) مفرد۴  مشتّق/ مفعول مطلق تأکیدی و منصوب -مذکّر -مفرد -) إسم۳  
  ):۳۴-۴۰الجواب عن األسئلة الّتالیة ( يفعّین املناسب  ¡¡
  فیها الفعل املعتّل:  ما جاءعّین عبارة  -۳۴

  ) إلهى اُرزقنى الّصرب الجمیل يف الّشّدة!۲  ) أجاب املعلّم عن أسئلة الطّّالب بهدوٍء!۱  
  ) جاِهد العدّو حتّی تنال غایتک!۴  )أّن األرَض یرثها عبادى الّصالحون() ۳  
  »إْن یَِعدوا یحرضوا يف الجلسة!«............... املناسب للفراغ: عّین الّضمیر  -۳۵

  ) ُهنّ ۴  ) أن�ّ ۳  ) أنتم۲  ) هم۱  
  عّین املفعول املطلق:  -۳۶

  ) یجب أن نأخذ حّقاً قد ُسلب منّا!۴  ) کأّن يف قلبک حناناً کثیراً!۳  ) شکراً علی صّحتنا!۲  ) إّن لکّل داٍء دواًء!۱  
  للفراغ لبیان نوع الفعل:  الخطأعّین !»  َب يف هذه الّسنة ..............إنّک ألّفَت الکتا« -۳۷

  ۱ ً   ) تألیف املشهورینَ ۴  ) ُمؤلّفاً جمیال۳ً  ) تألیف الحاذقینَ ۲  ) تألیفاً دقیقا
  يف العبارة الّتالیة: » مشاهدة«عّین الّصحیح عن إعراب  -۳۸

  »الحکِم! مشاهدةشاهدُت لعب طفيل «  
  ) مفعول مطلق نوعی۴  ) مفعول مطلق تأکیدی۳  فعول فیه) م۲  ) مفعول به۱  
  ...............!»نّزل اللُه القرآَن «إمأل الفراغ باملفعول املطلق:  -۳۹

  ) نازلةً ۴  ) تنزیال۳ً  تنزّالً) ۲  ) نازال۱ً  
  عّین عبارة جاء فیها املفعول فیه:  -۴۰

  ) إّن وراءک جبالً عظی�ً!۲    ) هل نسیَت یوم میالدى؟۱  
  ) متی تذهبیَن إلی زیارة جّدک؟۴  )و هو الّذى خلق اللّیل و النّهار() ۳  

  
  :)۲۱-۲۶الّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم ( عّین األصّح و األدّق يف ¡¡
  »حاس!ن برتقالة و یحوی عنارص منها الحدید و النّ قیمتِه الغذائّیة خمسة کیلوات من الحلیب أو سّتی یُعادل يف يّ قالکیلو الواحد من العسل النّ « -۲۱

  اش معادل پنج کیلو شیر یا شصت پرتقال است و حاوی عنارصی است از جمله آهن و مس! ) یک کیلو عسل خالص در ارزش غذایی۱  
  له آهن و روی!معادل پنج کیلو شیر یا شش پرتقال است و دارای عنارصی است از جم  ) یک کیلو عسل پاکیزه در ارزش غذایی۲  
  یک کیلو عسل خالص برابر پنج کیلو شیر یا شش پرتقال است و حاوی عنارصی است از جمله مس و آهن!  ) ارزش غذایی۳  
  یک کیلو عسل خالص معادل پنج کیلو شیر یا شصت پرتقال است و دارای عنارص آهن و روی است!  ) ارزش غذایی۴  
  »:تُبّیُن املواضیع واضحة ولکن علی سبیل الّتعریض و الکنایة! يطناب، فهتُستخَدُم األمثال إحرتازاً ِمن اإل « -۲۲

  اند! ها موضوعات را آشکارا ولی با روش اشاره و کنایه بیان کرده شوند چرا که آن حرفی استفاده می دلیل دوری از پر ها به املثل ) رضب۱  
  �ایند! صورت اشاره و کنایه بیان می ها موضوعات را آشکارا ولی به شوند پس آن کار گرفته می گویی به خاطر دوری از زیاده ها به ) مثل۲  
  �ایند! ها موضوعات را واضح ولی با روش اشاره و کنایه بیان می اند، آن گویی استفاده شده خاطر اجتناب از زیاده ها به ) مثل۳  
  �ایند! صورت اشاره و کنایه بیان می ها مفاهیم را آشکارا ولی به که آن ند، چراا گویی به کار گرفته شده خاطر دوری از زیاده ها به املثل ) رضب۴  
  »:أبداً. الهزیمة ِجُرس اإلنتصار! اُِصبُت بالفشل مّراٍت عدیدة، لکن لَن أسمَح للقنوط أن یترسّب إيلّ « -۲۳

  ت، مسیری برای موفقیت است!هرگز به ناامیدی اجازه ندادم که به من نفوذ کند. شکس ) چند بار شکست خوردم ولی۱  
  ) چند بار شکست خوردم ولی هرگز به یأس اجازه ندادم که در من ورود کند. شکست، راه پیروزی است!۲  
  دهم که به من نفوذ بکند. شکست پل موفقیت است! ) چندین بار به شکست دچار شدم ولی به یأس اجازه �ی۳  
  ناامیدی اجازه نخواهم داد که در من نفوذ کند. شکست پل پیروزی است! ) چندین بار به شکست دچار شدم ولی هرگز به۴  
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  »:ها کیف او را گرفتند و اوراق داخل آن را پاره کردند! دزدانی در راه، غزالی را دیدند؛ آن« -۲۴
  ها!الطّریق، هم أخذوا حقیبة و ذّوقوا أوراق يف ) شاهد اللّصوص الغزايلّ ۱  
  طریق، اولئک أخذوا حقیبته و یُمزّقون أوراق فیها! يف ) لقی لصوص الغزايل۲  
  الطّریق، هم أخذوا حقیبته و مزَّقوا أوراق فیها! يف ) رأی لصوص الغزايل۳  
  الطّریق، اولئک أخذوا حقیبته و یُذّوقون أوراقها! يف ) شاهد اللّصوص الغزايل۴  
  :الخطأ نیِّ ع -۲۵

  !شود اشک از پر چش�نم بود کینزد!: الّدمع من نیمملوأت تصبحاني نایع کاَدت) ۱  
  !�ود مجروحم یپاها ۀنیمعا به رشوع پزشک!: نیاملجروحت رجيلّ  فصحی بیالطّب بدأ) ۲  
نُت ) ۳     !شد خواهد خاموش یبخار  ۀشعل کردم گ�ن!: إنطفأت املدفأة شعلة أنَّ  ظنَ
  !تکّرب  بدون اّما کن نگاه نفست عظمت به!: تکّرب  دون لکن نفسک عظمة یإل اُنظُر) ۴  
ن  -۲۶   :الخطأَعیِّ

  کند! ها زبانۀ آتش افروخته در خون من را خاموش �ی موج األسی و عواصف األرزاء!: موج رنج و تندبادهای مصیبت يَدم ال یُطِفُئ اللّهَب املُؤجَّج يف) ۱  
ئُ األعصاَب و آالَم املفاصل و ال یُف۲     کند! کند و دندان را فاسد �ی ِسُد األسنان!: عسل اعصاب و درد مفصل را آرام می) العسُل یُهدِّ
  ها خشم گرفته است، به دوستی نگیرید! که ای�ن آوردید قومی را که خداوند بر آن : ای کسانی)یا أیُّها الَّذیَن آمنوا ال تَتََولَّوا قوماً غِضَب اللُّه َعلیهم() ۳  
  قلبم را ویران کن پس قلب من مثل سنگ سخت خواهد بود!سیکون مثل الّصخرة الّصّ�ء!: ي فإنّه ) فاهِدم فؤاد۴  
  :)۲۷-۳۳ثّم أجب عن األسئلة الّتالیة ( إقرأ الّنّص الّتايل ¡¡

ة يف» األزهر« ختلـف أنحـاء الـبالد طـّالب العلـم و املعرفـة إلیـه مـن م القاهرة و هو ِمن أوسع و أکرب و أهّم جامعـات اإلسـالمّیة! یـأ� جامعة علمیَّ
ة  اإلسالمّیة و غیرها. إّن لألزهر دوراً مهّ�ً يف و املحافظة علیها! فمنذ حوايل ألف سنة حّتی یومنا هذا یکون األزهـر بنـاًء  الفصحیح�یة لغة القرآن العربیَّ

  العلوم اإلسالمّیة االُخری! تُدرّسّیة و القرّاء املشهورین و فیه العلوم الّدین أساسّیاً من بنایات الثّقافة اإلسالمّیة! و قد تخّرج منه کثیر من العل�ء يف
  :الخطأعّین  -۲۷

  ) طّالب األزهر کلّهم من البالد اإلسالمیّة!۲  األزهر قبل حوايل عرشة قرون! ي) قد بُن۱  
 األزهر أنواع العلوم اإلسالمیّة! ) تدرّس يف۴  لغة القرآن! ي) اللّغة العربیّة الفصحی ه۳  
  »:األزهر«فی وصف  الخطأن عیِّ  -۲۸

  ) له دور مهّم للمحافظة علی لغة القرآن!۲  ) یتخّرج منه کثیر من القرّاء املشهورین!۱  
  بالد العا�! ) إنَّه أوسع و أکرب و أهّم جامعة يف۴  ) یتعلّم الطّّالب فیه من سائر البالد اإلسالمیّة!۳  
  :)۳۰و  ۲۹عّین الّصحیح يف الّتشکیل ( ¡¡
  »: أ� طّالب العلم و املعرفة إلیه من مختلف أنحاء البالد اإلسالمّیة و غیرها!ی«  -۲۹

  مختلِف  -العلمِ  -طّالٌب  -) یَأِ� ۲    أنحاءٍ  -املعرفةَ  -العلمِ  -) طّالُب ۱  
 َغیرَها -اإلسالمیّةَ  -إلیهِ  -) املعرفةِ ۴    اإلسالمیّةِ  -البالدِ  -املعرفةِ  -) العلمِ ۳  
ة و القّراء املشهورین!و قد تخّرج منه کثی« -۳۰   »:ر من العل�ء يف العلوم الّدینیَّ

جُ ۱     املشهورینَ  -القرّاءِ  -العلومِ  -) کثیرٌ ۲    القرّاءُ  -العلومِ  -کثیرٍ  -) تُخرِّ
ةِ  -العل�ءِ  -کثیرٌ  -جُ ) تُخرَ ۳   ةِ  -) العل�ءِ ۴    الّدینیَّ   املشهورینَ  -القرّاءَ  -الّدینیَّ
  :)۳۱-۳۳لّتحلیل الّرصيفّ (عّین الّصحیح يف اإلعراب و ا ¡
  »:یأ�« -۳۱

  املسترت و الجملة فعلیّة.» هو«مجرّد ثالّ�/ فعل مرفوع و فاعله ضمیر  -معرب -مبنّي للمعلوم -) فعل متعدٍّ ۱  
  املسترت.» هو«مبنّي للمعلوم/ فعل فاعله ضمیر  -الزم -معتّل و ناقص -للغائب -) فعل مضارع۲  
ة.» طّالب«معرب/ فعل و فاعله  -الزم -عتّل الّالمم -مجرّد ثال�ّ  -) للغائب۳     و الجملة فعلیَّ
  ».طّالب«مهموز العین/ فعل مرفوع و فاعله  -معرب -مبنّي للمعلوم -الزم -»إفعال«) مزید ثالّ� من باب ۴  
 »:  فصحی«  -۳۲

ً  -مقصور -معرب -مؤنّث -) اسم۱     مشتّق (اسم تفضیل)/ نعت و مجرور تقدیرا
ة -مشتّق  -کّرمذ  -) مفرد۲    معرّف بأل/ صفة و مرفوع بالتّبعیَّ
ة -معرب -معرَّف به إضافة -مؤنّث -) مفرد۳     منقوص/ صفت و مجرور بالتّبعیَّ
 مشتّق (اسم تفضیل)/ نعت و مرفوع محّالً -يّ مبن -مقصور -مؤنّث -) اسم۴  

  



  

 

ی 
صیل

تح
ل 
سا

96 - 
95 

رچ
فت
د

 ۀ
مار
ش

 - 1 ة
حل
مر

ن 
مو
آز

 4 ۀ
ی 
وم
عم

 )
ته
رش

م 
تما

 
ري
 نظ
اي
ه

 (  

 »:تُدرّس«  -۳۳  88
  و الجملة فعلیّة» العلوم«للمعلوم/ فعل و فاعله  يّ مبن -متعدٍّ  -للمخاطب -) فعل مضارع۱  
  املسترت» يه«معرب/ فعل مرفوع و فاعله ضمیر  -بزیادة حرف واحد مزید ثال�ّ  -للمعلوم يّ مبن -الزم -) للغائبة۲  
  »العلوم«ه معرب/ فعل و نائب فاعل -للمجهول يّ مبن -متعدٍّ  -»تفعیل«من باب  مزید ثال�ّ  -للغائبة -) فعل۳  
 املسترت» يه«للمجهول/ فعل مرفوع و نائب فاعله ضمیر  يّ مبن -الزم -بزیادة حرف واحد مزید ثال�ّ  -) للمخاطب۴  
  ):۳۴-۴۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة ( ¡¡
ت -۳۴ ن العبارة الَّ   األفعال املعتلّة فیها أک�: يَعیِّ

ة!۲  علیه أن یرضیه بعمله الّصالح! یجْب ربَّه ف ي) َمن کاَن یرجو أن یُالق۱     ) نحُن نَری اإلیرانییَن کانوا قَد حاولوا کثیراً لتدوین قواعد اللّغة العربیَّ
 )لَنا ِمن لَُدنک رحمة قلوبنا بعد إذ هَدیتَنا و َهْب  ربَّنا! ال تُِزغْ () ۴  ) َمتی ما تَلَق َمن تَهوی دَع الّدنیا و أهِملها!۳  
ن  -۳۵   :الخطأَعیِّ

  ي) لَْم یَرمِ ۴  ) لَْم یَرمِ ۳  ) لَْم تَقِيض ۲  ) لَْم تَقِض ۱  
ن حذف حرف العلّة عالمًة للجزم: -۳۶   َعیِّ

  تلک اللّیلة! ) لَم أنَس نَصائحک املفیدة يف۲    ) ال تَُقم الّصالة و أنَت کَسالن!۱  
  ربّک دا�اً! ) أنِت ال ترجیَن إّال لطف۴  جمیع اُمور الحیاة! ) هّن � یرجوَن ربَّهنَّ يف۳  
ن ما  -۳۷ ة ِمن نوع واحد لَیسَعیِّ   :فیه أفعال ُمعتلَّ

  !و یَقنُط إذا ابتيلَ  ) یُعِجُب بنفسه إذا عويفَ ۲  )قال أعوُذ باللِّه أن أکوَن ِمن الجاهلین() ۱  
  مریض!) اللّهمَّ أغِن کلَّ فقیر و أشِف کلَّ ۴  )کنتم توَعدون يو تَتلّقاُهم املالئکة هذا یومکم الّذ() ۳  
ن الفعل املعتّل ِمن الّثال�ّ  -۳۸   :املجرَّد َعیِّ

  )إنّا أعطَیناک الکوثر* فَصلِّ لربِّک وانَحر() ۲  ) أطیعوا اللَّه و الرَّسوَل لَعلَُّکم تُرَحموَن!۱  
یُت!۳   ً () ۴  ) اللّهمَّ بنورک اهتَدیُت و بنورک استغنَ  )َو ِعباُد الرّح�ن الَّذین یَمشوَن علی األرِض هونا
ن  -۳۹   :الخطأَعیِّ

  اليوم الّذي اُستشهد أ�! ال أنسی) إّ� ۲  إلی أهدافهم! یَِصلونَ ) التّالمیُذ املجّدوَن ۱  
ُم ِمنِک أْن ۳     إلی املدارس! ِرسنَ ) التّلمیذات ۴  لَُه دواًء! تَِصَف ) طلَب الحاکِ
ن الفعل املعتّل  -۴۰   يف اإلعالل: یختلفَعیِّ

  ) قَرصِّ اآلماَل يف الّدنیا تَُفْز!۲  )ا الّضاللة بالهدیاولئک الَّذیَن اشرتو () ۱  
  سعرة حراریَّة! ۳۰۰ يغراٍم من العسل تُعط۱۰۰) کلُّ ۴  )َو َمن یَعَمل ِمثقاَل ذرٍَّة ّرشاً یَرَه() ۳  

  

  حدیث مبتنی بر پیام کدام آیۀ شریفه است؟  داند که این ترین پایۀ اسالم را ............... می مهم j امام محمدباقر -41
کاة و هم راکعون( -ت) نبو 1   کم ا� و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصّالة و یؤتون الزّ    )انّما ولیّ
اس بالقسط( -تنبو ) 2     )لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّ
اس بالقسطلقد أرسلن( -) والیت3     )ا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّ
کاة و هم راکعون( -) والیت4   کم ا� و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصّالة و یؤتون الزّ   )انّما ولیّ

شود و این آیه با کدام دلیل از دالیل  ام قاعده استنباط میکد )و خداوند هرگز براي کافران به زیان مؤمنان راهی قرار نداده است(از آیۀ شریفۀ  -42
  تشکیل حکومت اسالمی ارتباط دارد؟

  1ª (حفظ استقالل جامعۀ اسالمی در برابر کفار  -»ال ضرر و ال ضرار فی االسالم  
  2ª (پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت -»ال ضرر و ال ضرار فی االسالم  
  پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت -ل) قاعدۀ نفی سبی3  
  حفظ استقالل جامعۀ اسالمی در برابر کفار -) قاعدۀ نفی سبیل4  
نشان از کـدام دلیـل تشـکیل » در رأس تشکیالت اجرایی و اداري جامعۀ مسلمانان قرار داشت. r رسول اکرمªکه  (ره)این سخن امام خمینی -43

  حکومت اسالمی دارد؟
  ) ضرورت اجراي احکام اسالمی2    دین اسالم ) جامعیت1  
  ) حفظ استقالل جامعۀ اسالمی در برابر کفار4  ) پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت3  

  

 ۶ تا ۴های  : درس ۳ دین و زندگی
′ 17  
  پیشنهادي زمان
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برتـرین حـافظ قـرآن، باشـد و اولـین و  ترین بخش زندگی اجتماعی ............... می مهم ،............... است r برترین و باالترین مقام پیامبر اکرم -44
  ............... بود.

  j حضرت علی -فرهنگ -) والیت ظاهريr  2 پیامبر اکرم -فرهنگ -) والیت معنوي1  
 j حضرت علی -حکومت -) والیت معنويr  4 پیامبر اکرم -حکومت -) والیت ظاهري3  
توان به ............... پی برد و چون سرپرسـت حقیقـی  می» ین عادالنهبنا نهادن روابط مردمی و زندگی اجتماعی بر اساس قوانªاز تأکید اسالم بر  -45

  بریم که هر دو از دالیل نیازمندي جامعۀ اسالمی به والیت و حکومت است. ها خداوند است به ............... پی می انسان 
  پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت -) ضرورت اجراي احکام اسالمی1  
  پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت -عیت دین اسالم) جام2  
  حفظ استقالل جامعۀ اسالمی در برابر کفار -) جامعیت دین اسالم3  
  حفظ استقالل جامعۀ اسالمی در برابر کفار -) ضرورت اجراي احکام اسالمی4  

  است. نشدهباشد و در آیۀ شریفۀ ............... عنوان  ............... میعامل واسطۀ ایصال فیض خالق به مخلوق ............... است که پدیدآور  -46
ت خداوند1     )ا� ولیّ الّذین ءامنوا یخرجهم من الظّلمات الی النّور( -والیت ظاهري -) اراده و مشیّ
  )فلذلک فادع و استقم کما امرت و ال تتبّع أهواءهم...( -والیت ظاهري -) عبودیت و بندگی2  
 )فلذلک فادع و استقم کما امرت و ال تتبّع أهواءهم...( -والیت معنوي -بودیت و بندگی) ع3  
ت خداوند4     )ا� ولیّ الّذین ءامنوا یخرجهم من الظّلمات الی النّور( -والیت معنوي -) اراده و مشیّ
  گیرد، چیست؟ دست می به هاي الهی در آیۀ والیت براي فردي که رهبري و والیت امت اسالمی را معیارها و شاخص -47

  پرداخت زکات در حال رکوع -اقامۀ نماز -) ایمان2  پرداخت زکات در حال رکوع -اقامۀ جهاد علیه ستمگران -) ایمان1  
  ایمان -امر به معروف و نهی از منکر -) بردن داوري نزد خدا و رسول4  اقامۀ نماز -امر به معروف و نهی از منکر -) تولی و تبّري3  
  شود؟ اي استنباط می چه نکته )انّما یرید ا� لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً( آیۀ شریفۀ از -48

  هستند.  دار مسئولیت امامت و یازده فرزند ایشان را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده j حضرت علی ، r ) پیامبر اکرم1  
  ین دو ویژگی را دارا بود.ا  r گونه که رسول خدا و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است، همان ، علم r ) الزمۀ جانشینی پیامبر2  
  اهل بیت است و اگرچه امام نیست اما داراي علم و عصمت کامل است و پیروي از ایشان بر همۀ مسلمانان واجب است. وجز  (س)) حضرت زهرا3  
  را به این مقام برگزیده است. :و راهنمایی خداوند بوده و خداوند، ائمۀ اطهاربا هدایت  ، r ) تعیین جانشین رسول خدا4  

  که مصداق صاحبان امر هستند همان ............... هستند. در حدیث ............... کسانی r بنا به فرمودۀ پیامبر اکرم -49
  دوازده امام -) ثقلین4  دوازده امام -) جابر3  اهل بیت -) جابر2  اهل بیت -) ثقلین1  

  چه فرمود و این مطلب با کدام آیۀ شریفه مرتبط بود؟» حجّة البالغªپس از مراسم  r رسول اکرم -50
  1ª (اس بالمؤمنین من انفسهم اس من اولی النّ ک ...( -»ایّها النّ   )یا ایّها الّرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّ
  2ª (ه ال ن ا انّ ی بمنزلة هارون من موسی إلّ ک ...( -»بیّ من بعديأنت منّ   )یا ایّها الّرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّ
  3ª (ه ال نبیّ من بعدي ا انّ ی بمنزلة هارون من موسی إلّ    )یا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا ا� و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم( -»أنت منّ
  4ª (اس بالمؤمنین من انفسهم اس من اولی النّ   )ا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا ا� و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکمی ( -»ایّها النّ

این مرد ... اولین ایمان آورندۀ به خـدا، وفـادارترین شـما در پیمـان بـا خـدا و ªفرمود:  j در شأن حضرت علی r که رسول اکرم بعد از این -51
  کدام آیه نازل شد؟» ترین در انجام فرمان خداست. راسخ

الحات اولئک هم خیر البریة() 2   )یعوا ا� و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکماط () 1      )إنّ الّذین آمنوا و عملوا الصّ
رکم تطهیراً() 3   اس() 4  )انّما یرید ا� لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطهّ   )و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و ا� یعصمک من النّ
  باشد. ؛ یعنی پیرو او می این است که ............... )إنّ من شیعته إلبراهیمو (پیام آیۀ شریفۀ  -52

  است j ، شیعۀ حضرت ابراهیمj ) حضرت موسی2  است j ، شیعۀ حضرت آدمj ) حضرت ابراهیم1  
  است j ، شیعۀ حضرت نوحj ) حضرت ابراهیم4  است j ، شیعۀ حضرت موسیj ) حضرت عیسی3  
  مانند ایشان است. نظیر و ............... بی خاطر ............... بی از ایشان به r نزد خدا و تمجیدهاي فراوان رسول اکرم j مقام و منزلت حضرت علی -53

  عمل -) صداقت4  عمل -) ایمان3  ایثار -) ایمان2  ایثار -) صداقت1  
  ...............  به جزتازه مسلمانان بود  توسط r تمامی موارد زیر دلیل مقدم ساختن فرمان بزرگان قوم بر فرمان پیامبر -54

  ) الزم است بدانیم که در آن زمان، در میان قبایل، بزرگی و شرافت تنها مخصوص بزرگان و رؤسا بود.1  
  کرد. بینی می دست گرفتن قدرت را پیش سرانه براي بههاي خود  شرایط زمان خود، فعالیت با توجه به r ) پیامبر2  
  گیرد و به برنامۀ مستمر و مداوم نیاز دارد. صورت ناگهانی صورت نمی هاي اسالمی به جاهلی به فرهنگ و ارزش) تغییر فرهنگ 3  
  مردي وقتی ارزش داشت که رئیس قوم یا فرزندان و بستگان وي داراي آن صفات باشند. خواهی و جوان ) فضایلی مانند علم، عدالت4  
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که دشمنی و کینۀ تو در دل اوست؛ زیرا .............. و  حالی پندارد مرا دوست دارد، در که می گوید کسی غ میاي علی، دروªفرمود: r رسول اکرم -55  1010
  »که از تو دوري گزیند. که پیرو تو باشد و .............. کسیرسد  به فالح می  کسی

  رسد به هالکت می -آن شهر هستی) من شهر حکمتم و تو در 2  شود کافر می -) من شهر حکمتم و تو در آن شهر هستی1  
  شود کافر می -) تو از من هستی و من از تو4  رسد به هالکت می -) تو از من هستی و من از تو3  
  آید؟ دست می کدام نکته در مورد حفظ وحدت میان مسلمانان به» کونوا لنا زیناً و ال تکونوا علینا شیناj ªً از این حدیث امام صادق -56

  ه است نباید سبب بدبینی دیگران به تشیع شود.که شیع ) کسی1  
  ) شیعه باید اعتقاداتش را با دانش و استدالل، اعتالء و ارتقا دهد.2  
  ) شیعیان نباید به مقدسات سایر مسلمانان اهانت و توهین کنند.3  
  ) تفرقه و جنگ میان مسلمانان، توطئۀ استکبار جهانی براي مبارزه با مسلمانان است.4  
  در دورۀ کوتاه خالفت ایشان، سبب عالقۀ بیشتر مسلمانان به آن حضرت شد؟ j ام ویژگی امیرالمؤمنینکد -57

  j ) رعایت اصل عدالت و مساوات در سیرۀ امام علی2  در صداقت، ایثار و جهاد j ) پیشتاز بودن حضرت علی1  
  از خشونت و افراط و تفریط j حضرت علی ) پرهیزj  4 ) اولویت قرار دادن عبادت، علم و شجاعت توسط امیرالمؤمنین3  
یـک از نکـات  بیـانگر کـدام» که صبح خود را آغاز کند و در اندیشۀ رسیدگی به مسلمانان نباشد، مسلمان نیست. کسیªاین فرمودۀ نبوي که  -58

  حفظ وحدت است؟
  سالم هستند.) مستکبران جهانی که با اصل اسالم و پیام قرآن کریم دشمنی دارند، درصدد نابودي ا1  
  ) اعتقادات خود را با دانش و استدالل، اعتالء و ارتقا ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان بر اساس معرفت و استدالل سخن بگوییم.2  
  هاي درست دفاع کنیم و براي رهایی آنان از ظلم بکوشیم. ) از مظلومان مسلمان در تمام نقاط جهان، با روش3  
  ها در تمام نقاط جهان تالش کنیم. مسلمانان دور ندانیم و براي پیروزي و عزت آن) خود را از سایر 4  
  ثمرۀ رعایت کدام نکته در حفظ وحدت مسلمانان است؟ :اي براي شناخت بیشتر معارف اهل بیت لزوم تنظیم برنامه -59

  ه تشیع نشویم.اي زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران ب گونه عنوان پیرو امیرالمؤمنین، به  ) به1  
  ها از ظلم بکوشیم. هاي درست دفاع کنیم و براي رهایی آن ) از مظلومان مسلمان در تمام نقاط جهان، با روش2  
  ) اعتقادات خود را با دانش ارتقاء ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان با استدالل سخن بگوییم.3  
  خواهند مسلمانان را با هم دشمن کنند. داري کنیم، دشمنان می) از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خود4  

  با کدام حدیث مطابقت معنایی دارد؟» علیٌّ مع القرآن و القرآنُ مع علیªحدیث نبوي  -60
  1ª (2    »أنا و علی أبوا هذه االمّةª (علیّ مع الحق و الحقّ مع علی«  
  3ª (قلین کتاب ا� و عترتی اهل ی تاركٌ فیکم الثّ ه ال نبیّ بعدي) 4ª  »بیتی إنّ ا انّ ی بمنزلة هارون من موسی إلّ   »أنت منّ

  

61- Don’t give me any more advice. Please stop ............... me what to do. 
 1) tell 2) telling 3) to tell 4) being told 
62- Henry was in such a rush before work this morning that he left home without ............... . 
 1) to put on his jacket  2) put on his jacket 
 3) that puts his jacket on 4) putting his jacket on 
63- The clock is completely broken. I’ll try to ............... and fix it. 
 1) take them apart 2) take apart them 3) take it apart 4) take apart it 
64- Their abilities are so ............... each other that we cannot tell who is going to be able to complete the 

puzzle first. 
 1) similar to 2) similar in 3) different of 4) different to 
65- We ............... all morning for the missing papers and finally discovered them in a drawer. 
 1) recorded 2) talked 3) searched 4) discussed 
66- She had a ............... picture of how the house would look when they finished redecorating it. 
 1) mental 2) physical 3) emotional 4) educational 
67- He made his living ............... as a newspaper reporter before getting into politics. 
 1) dangerously 2) briefly 3) finally 4) rapidly 
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68- Under a quarter of people who were ............... said that they were happily married. 
 1) existed 2) occurred 3) questioned 4) realized 
69- Decisions are often made on the ............... of using incorrect information. 
 1) ability 2) feeling 3) basis 4) detail 
70- Sooner or later, she is going to realize what a silly ............... she’s made. 
 1) scene 2) record 3) mistake 4) memory 
71- We cannot ............... the fact that the cost of living in big cities will go up. 
 1) stop 2) fill 3) risk 4) avoid 
72- Check the spelling and count the errors.(تعداد غلط امالیی) 
 “But we can alraedy see that free education for all is not enuogh. We find in such countries a far larger 

number of poeple with univercity degrees than there are jobs for them to fell.” 
 1) four 2) five 3) six 4) three 

¡¡¡¡  CClloozzee  TTeesstt  

Mind power is one of the strongest and most useful powers you have. This power consists of your 
thoughts. The thoughts that pass …(73)… your mind are …(74)… for everything that happens in your 
life. Your powerful thoughts …(75)… your behavior and control your actions and reactions. As your 
thoughts are, …(76)… is your life. Therefore, you should be very …(77)… of what you think. Your 
thoughts are like a video that plays on the screen of your mind. To make changes in your life, you 
have to play a different video! 

73- 1) for 2) away 3) through 4) around 
74- 1) conscious 2) interested 3) possible 4) responsible 
75- 1) memorize 2) question 3) influence 4) exist 
76- 1) so  2) too 3) neither 4) either 
77- 1) care(v) 2) careful 3) care (n) 4) carefully 

¡¡¡¡  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  

The brain is still a mystery, but scientists are learning more about it all the time. Medical 
researchers are improving the treatment of brain injuries, diseases, and disabilities, such as 
Alzheimer’s disease and Autism. Others are experimenting with computer chips and paralysis. They 
implant computer chips in the brain, and a computer helps paralyzed people move again. Some brain 
researchers are applying their knowledge to the classroom. They examine how the brain learns. With 
this knowledge, teachers can teach more effectively, and students can learn more easily. Science has 
made wonderful advances in brain research, and many scientists believe that brain research is one of 
the most interesting and exciting areas for future study. 

78- What is the passage mainly about? 
 1) Scientific knowledge about human brain 
 2) Brain diseases and disabilities 
 3) Improvement in getting knowledge of human brain 
 4) Improvement in treatment of brain injuries 
79- The passage gives the fact that ...............  
 1) although human brain is quite small, it is very complex. 
 2) although human brain is complex, it can do nothing. 
 3) human brain can only control some part of our feelings. 
 4) human brain can only help teachers to teach better. 
80- The underlined word “applying” is closest in meaning to ............... . 
 1) needing 2) making 3) behaving 4) using 

 

 


