
آتوسا آذریان

عیِّن الّصحیح عن الضمیر (حسب مرجعه):  . 1

کان هذا الّطفل یبکی ألن ُأّمها لم تکن فی جنبه!   فی مدرستنا مدیرة ذکّیۀ، ُترجع اُألموُر کّلها إلیه! 

قال أحد العلماء: ال نخاف من الموت ألنّه سفر لَنا ِمن مکان إلی مکان آخر!  اِشتریت أشیاء کثیرة من الّسوق، بعضه ألّمی، فدفعتها له، ففرحت! 

عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی الجواب للتعریب :     . 2
«در عصر کنونی ما ابتکارهایی در زمینه هاي مختلف اجتماعی پدید آمده است!»

فی عصرنا الحاضر قد ظهرت إبداعات فی المجاالت االجتماعّیۀ المختلفۀ!   فی عصر حاضرنا قد حصلت اإلبداعات فی مجاالت المختلفۀ االجتماعّیۀ!  

فی عصرنا الحاضر اُّسست اإلبداعات فی الشؤونات المختلفۀ لالجتماع!   فی العصر الحاضر تکّونت إبداعات فی شؤونات االجتماعّی المختلف!  

.  َعیِّن الصحیح:  3
من َاْخَلَص ِهللا أربعین صباحًا ظهرت ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه.

هر که خودش را چهل صبح براي خدا خالص کند، چشمه هاي حکمت از قلب و زبانش ظاهر می شود.

هر که براي خدا چهل صبح خالص شود، خداوند حکمت را بر قلب و زبانش ظاهر می کند.

هر کس خودش را براي خداوند خالص می کند، چشمۀ حکمت از قلب به زبان آشکار می شود.

هر که چهل صبح براي خداوند خالص شود، چشمه هاي حکمت از قلبش بر زبانش ظاهر می شود.

حیَح. .  َعِیِن الَْمْفهوَم الصَّ 4

شیاِء.   البکتیریا: َموجوداُت َصغیَرٌة فقط َتعیُش فی الماء.    ِإناَرة: ِإْعطاُء اللِّون لِْألَ

الم: دوَن َأيِّ َضوٍء.    ساِئل: ماَدٌة ذات ِشکٍل ثابٍِت.   الظَّ

َتْیِن؟ .  َأيُّ َکِلَمَتْیِن َغیُر متضادَّ 5

 ساِئل - جاِمد   َینبوع - َعین   ِسلم - َحرب   َظالم - ضیاء  

َدِم َعَلی الَْکالِم.» کوت َخْیٌر ِمَن النَّ َدُم َعَلی السِّ َبوي: «َالنَّ حیَح لِْلحدیِث النَّ ِن الَْمفهوَم الصَّ .  َعیِّ 6

کوت.   خُص َعَلی السِّ ِمَن اَألْفَضِل َأْن َینِدَم الشَّ کوِت بَْل َینَدُم َعلی اْلَکالِم.    ال َیْنِدِم اإلنساُن َعَلی السُّ

کوت الَیِقلُّ َعِن النَّدِم َعَلی اْلَکالٍم.   کوت کاَن َأْم َعَلی اْلَکالِم.   اَلنَّدم َعَلی السِّ  اَلنَّدم َمْذموٌم َعَلی السِّ

عیِّن الّصحیح عن المحّل اإلعرابّی لّما تحته خّط علی الّترتیب:    . 7
«اهللا الّذي ُیرِسل الّریاح الّشدیدة فتثیر سحاباً»

فاعل - مفعول - مضاٌف إلیه - مفعول  خبر - فاعل - صفۀ - فاعل  فاعل - مفعول - مضاٌف إلیه - فاعل  خبر - مفعول - صفۀ - مفعول 

عیِّن عبارة جاء فیها فعٌل لمفعولیِن:  . 8

ُك الِحْرباُء رأَسها و َتجِلُس فی مکانها و َتْنُظُر!   ال ُتَحرِّ َیْرُزُق اُهللا الَبَشَر کثیراً ِمن النَّعِم فی َأنحاء األرِض! 

َم اهللا لعباده شیئًا َأفضَل ِمن العقِل!   ما َقسَّ   ! البات لغَتْیِن جدیدتیِن فی مدرستهنَّ ُم الطُّ َتَتَعلَّ

حیح فی تعیین الفاعل: َعیِّن الصَّ  . 9

اولئک الُمعّلمون َذَهبوا إلی البیت!  اولئک  َذَهَب هؤالء الّطالبون إلی المکتبِۀ!  الّطالبون  

ال َتْحَزنی أّیتها الّطفلۀ.  «ي»  رس!  الّتلمیذ  ُع الّتلمیذ فی الدِّ ُهَو ُیَشجِّ

←←

←←

.  "عیِّن الموصوف جمعًا سالمًا للمؤنّث: 10

عۀ؟!   تنمو هذه الّنباتات الّبریۀ فی محافظۀ یزد!    لماذا ُسمعت ِمن غرفتی أصوات مروِّ

 استغرقت امتحانات آِخر الّسنۀ شهراً واحداً!   أتمّنی لک أیاما سعیدة و أوقاٍت ممتعۀ! 
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عیِّن اإلسم مضافًا و موصوفًا معًا:  . 11

طلب المریض هذه األدویۀ المکتوبۀ علی الورقۀ من الّطبیب الّصیدلّی!   قرأ المعّلم قصیدة الّشاعر أحمد شوقی الجمیلۀ فی الّصّف بصوت جمیل!  

ضۀ الحنون رجًال تصادم بالسّیارة فی الّشارع!   ساعدت الممرُّ َیکِذب اإلنسان الّضعیف دائمًا ألنّه ُیِحبُّ اإلبتعاد عن الحقیقۀ!  

.  عیِّن «ما» فاعًال»: 12

 یجب أن یؤَخذ ما بِید الّطفلۀ قبل أن نَندم!   إّن بعض الحیوانات َتملک ما ال َیملکه اإلنسان!  

 بعد ما ذاب ما أدَخله الّناس فی المضیق َفِرحوا!   لّما تحقَّق إنتصار المؤمنین ُقلنا هذا ما َوَعدنا اهللا!  

ـِ «مبتدأ»: عیِّن ما العدد فی المحّل اإلعرابّی ل  . 13

من جاء بالحسنۀ فله عشر أمثالها!   مرقُد اإلمام الّثامن (ع) فی مشهد!   معّلمان إثنان ذهبا إلی غرفۀ المدیر!   فی الغرفِۀ الّثانیۀ شرشف ناقص!  

عّین ما لیس فیه الفاعل:  . 14

هذه المناظر الجمیلۀ قد رسمها رّسام حاذق!   أعالم الحضارة یرفعها المسلمون فی العالم!   عداوة العاقل خیر من صداقۀ الجاهل!   ما قسم اهللا للعباد شیئًا أفضل من العقل!  

عیِّن الّصحیح فی التِّرجمۀ:    . 15
« شاهَدت صدیقتی من َیبَحُث عن البکتیریات الّتی َتسَتطیُع أن ُتحّول ظالم البحر ِالی نهاٍر ُمضیء!»

دوستم را با کسی دیدم درحالی که تحقیق می کرد در مورد باکتري هایی که می توانند تاریکی دریا را به روزي روشن تبدیل کنند! 

کسی دوستم را مشاهده کرد که در مورد باکتري هایی که تاریکی دریا را همچون روز روشن می کنند، بحث می کند! 

دوستم، کسی را دید که در مورد باکتري هایی که می توانند تاریکی دریا را به روزي روشن تبدیل کنند، تحقیق می کرد! 

دوستم کسی را مشاهده کرده بود که دربارة باکتري هایی پژوهش می کرد که تاریکی هاي دریا را می توانند همچون روزي روشن کنند! 

عیِّن الخطأ فی تعیین الخبر:  . 16

الّنظرة إلی الّدنیا بالّتشاؤم یجّر صاحبها إلی الیأس! (یجّر)   العاجز من عجز عن إکتساب الّثواب! (َمن)  

عاقبۀ أمرك خیر عاقبۀ ألنّک صبرت علی مرارة الحیاة! (خیر)   لنا ضیوف کثیرون فی بیتنا األسبوع القادم! (کثیرون)  

عیِّن العدد صفًۀ:  . 17

إنّه قد بلغ درجته العلمّیۀ فی الّرابعۀ من عمره!   جاء إثناِن منهم و تکّلما حول موضوع البحث!  

لی فی الّساعۀ الخامسۀ من بعدالّظهر درس األدب العربّی!   أشُکْر فی حیاتک الجاریۀ إثنین: الّصّحۀ و األمان!  

عّین العبارة الّتی لیس فیها الخبر مضافًا!  . 18

هذا المرض شائع فی هذه المدینۀ!   تجارب الحیاة خیُر معّلم للعاقل!  

الّشکر لخالقنا أقّل شیء ُیمِکن أن نَعَمله لَه!   الخدمۀ الّصالحۀ للوطن وظیفۀ کّل إنسان مؤمن!  

عیِّن العبارة الّتی ماجاء فیها «المبتدأ»:  . 19

نظر الَولَد إلی والدیه حبا لهما عبادة!   صباَح أحد األیام َذهبُت إلی الحرم الشریف!  

لکلِّ العب هذا الفریق دوٌر مهّم!   فضُل العالم علی غیره کفضل الّنبی علی اُّمته!  

عیِّن األدّق فی ترجمۀ العبارة الّتالیۀ:     . 20
« هناك ُثعباٌن (حّیۀ) فی غابات مازندران َیلتفُّ حوَل ِجسِم الحیواناِت اُألخري و رأسها ثمَّ َیخُنقها تدریجیا!»

مارهایی بزرگ در جنگل هاي مازندران هست که به دور بدن و سرهاي دیگر حیوانات می پیچد، سپس آن را کم کم خفه می کند!

ماري در جنگل  مازندران وجود دارد که به دور جسم و سر حیوان دیگر می پیچد و به تدریج آنها را می کشد!

مارهایی در جنگل  مازندران هست که به دور بدن حیوان دیگر و سر او می پیچد، سپس کم کم او را خفه می کند!

ماري در جنگل هاي مازندران وجود دارد که به دور بدن حیوانات دیگر و سر آنها می پیچد، سپس آنها را به تدریج خفه می کند!

21  .The food at Pars restaurant is less expensive than food at Shams, but it isn't  .................. .

as well as good as well as as good as

22  .We could buy a ..................  blouse from that store.

Korean blue cotton nice nice blue Korean cotton blue nice Korean cotton nice blue cotton Korean
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23  .The doctor told me that I was as  .................. as the day before.

better best good well

24  .What exactly  .................. when I  .................. into your office yesterday?

did you do / came will you do / come were you doing / came are you doing / come

25  . It’s going to rain. Take an umbrella with  .................. .

yourself itself you your

26  .They finally cut down those old trees on our street, but .................. for us one of them fell on our car.

especially kindly luckily unfortunately

27  .As the first  ..................  of rain began to fall, Nader started to run.

liquid rings  parts drops

28  .Finally, I’d like to  .................. my special thanks to all those who helped us do the job.

recite give up grow up express

29  .When we have problems in our lives, we shouldn't feel sad. If we believe in   ..................   , we can

always be happy and successful.

her us himself ourselves  

30  .Melica forgot to take an umbrella on that rainy day ..................  , so she called her father to bring it

for  .................. .

by herself - her  with her - her with herself - herself by her - her 

31  .Oxygen is  .................. natural resource.

cheapest the cheapest cheaper more cheap

32  . I  .................. it hard to believe that those little children developed their reading skill in such a short

time.

put heard found lost

33  .My new school is a little  .................. my old one.

as far as farthest than farther than the farther than

34  .After having a long life, my late father .................. when he was 80 last month.

passed away grew up gave up looked after

35  .My father used to really enjoy playing tennis, but he had to .................. it .................. after he became

ill.

pass / away look / for give / up put / out

36  .My classmate, who had not studied well, tried to make a joke of the .................. that he hadn’t

passed the exam.

orbit fact drop ring

37  .The teacher stopped speaking when .................. Carl opened the door and came in.

suddenly especially fortunately nationally
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38  . I think .................. thing by far about being unemployed is having no money.

bad the worst worse than worse

39  .A: Actually I learned many interesting things about our scientists' lives. 

B: .................. ? 
A: For example Razi taught medicine to many young people.

what like like what what so so what 

40  .Now he writes computer software for the National Blind League but needs a .................. job.

natural wild proper living

ترتیب اتفاقات قیامت، در کدام مورد درست بیان شده است؟ (با تغییر)  . 41

 «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم »  -  «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل» - «َیعَلموَن ما َتفَعلوَن»   «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»  -  «َیعَلموَن ما َتفَعلونَ » - «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم»  

 «َیعَلموَن ما َتفَعلونَ »  -  «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم» - «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»   «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»  -  «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم» - «َیعَلموَن ما َتفَعلوَن»  

آتش دوزخ، بدان جهت از درون جان دوزخیان، شعله ور است که .................. و براساس بیان قرآن کریم، رسیدن به مقام خشنودي خدا، ..................   . 42
بهشت براي بهشتیان است. (با تغییر)

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - باالترین نعمت  حاصل عمل خود آنان است - باالترین نعمت 

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - برترین مرتبه  حاصل عمل خود آنان است - برترین مرتبه 

دوزخیان با گفتن این جمله که .................. ، دیگران را مقصر می شمارند و شیطان در پاسخ آنان می گوید: ..................  . 43

شیطان و آرزوهاي طوالنی ما را گمراه ساخت – مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاوردند.

شیطان و آرزوهاي طوالنی ما را گمراه ساخت – خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ دادم. 

شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند – مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاوردند. 

شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند – خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ دادم. 

علت اینکه اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش قرار می گیرد، این است که  ..................  و این امر مربوط به حادثۀ  ..................  از حوادث  . 44
مرحلۀ دوم قیامت است.

اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است - حضور شاهدان و گواهان 

اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است - برپاشدن دادگاه عدل الهی  

آنان ظاهر و باطن اعمال انسان ها را دیده اند و از هر خطایی مصون اند - حضور شاهدان و گواهان 

آنان ظاهر و باطن اعمال انسان ها را دیده اند و از هر خطایی مصون اند - برپاشدن دادگاه عدل الهی  

بهشت  را «دارالسالم» گویند، چون در آن .................. و دوستان و همنشینان انسان در آن جا، .................. هستند.  . 45

انسان همیشه شاداب و سرحال است – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران 

انسان همیشه شاداب و سرحال است – فرشتگان الهی، اولیا و امامان 

هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی در آن جا نیست – فرشتگان الهی، اولیاء و امامان 

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي و خوفی در آن جا نیست – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران

عمیق ترین و کامل ترین کیفر و پاداش همان .................. است که در .................. اتفاق می افتد و .................. .  . 46

عین اعمال – برزخ – فرشتگان الهی گزارش کاملی از انسان نمایش می دهند. تجسم اعمال – برزخ – انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.

تجسم اعمال – قیامت – فرشتگان الهی گزارش کاملی از انسان نمایش می دهند.  عین اعمال – قیامت – انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.

«تغییر ناپذیري» و « تغییر پذیري » و همچنین آیۀ شریفۀ «ان الَّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمأ انَّما یأکلون فی بطونهم نارأ»، به ترتیب اشاره به کدام یک از  . 47

روابط میان عمل و جزاي آن دارد؟

قراردادي – طبیعی – طبیعی  طبیعی – قراردادي – تجسم اعمال طبیعی – قراردادي – طبیعی  قراردادي – طبیعی – تجسم اعمال
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تجلّی ظاهر عمل در کدام عالم است و کدام عبارت شریفه، به آن اشاره دارد؟  . 48

قیامت -  «یأکلون فی بطونهم نار»   دنیا - «یأکلون فی بطونهم نار»   دنیا - «یأکلون اموال الیتامی ظلما»   قیامت - «یأکلون اموال الیتامی ظلما»  

مفاهیم «بر چیده شدن بساط حیات انسان»، «پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا»، «سنجش اعمال، افکار و نیت هاي انسان ها» و  . 49
«غافلگیر شدن با بانگ سهمناك» به ترتیب به کدام یک از مراحل قیامت اشاره دارد؟

اّول – اّول – دوم – اّول دوم – اّول – اّول – دوم دوم – اّول – دوم – اّول اّول – دوم – دوم – اّول

کدام مورد، به وقایع «َیوِم ُیبَعثون»  در عبارت شریفۀ  «َو ِمن َوَراِئِهم بَرَزًخ إلَی َیوِم ُیبَعثوَن»  اشاره نموده است؟  . 50

 «َو إّن َعَلیُکم لَحاَفظیَن کرامًا کاتبین َیعَلموَن ما َتفَعلون»  «إنَّ الذیَن َیأکلوَن أمواَل الَیتاَمی ُظلمًا إنّما َیأکلوَن فی بُطونِِهم ناراً» 

ُمنا أیدیِهم و َتشَهُد أرُجُلُهم بِما کانُوا َیکِسبون»   «قاَل َربِّ ارِجعوِن لََعلِّی أعَمُل صالِحًا فیما َترکُت کّال إنَّها کلمٌۀ ُهَو قاِئُلها»  «الَیوَم نَخِتُم َعلی أفواِهِهم و ُتَکلِّ

به ترتیب، رفتار نیکوکاران و بدکاران در هنگام ارتکاب گناه، کدام است؟  . 51

امانت ها و عهد خود را با خدا رعایت می کنند ـ هنگامی که مرگشان فرا می رسد، می گویند توبه کردم. 

به یاد خداوند می افتند و طلب آمرزش می کنند ـ هنگامی که مرگشان فرا می رسد، می گویند توبه کردم.

امانت ها و عهد خود را با خدا رعایت می کنند ـ مست و مغرور نعمت می شوند و بر گناهان اصرار می ورزند. 

به یاد خداوند می افتند و طلب آمرزش می کنند ـ مست و مغرور نعمت می شوند و بر گناهان اصرار می ورزند.

چرا در کیفر و مجازات اخروي، ظلم راه ندارد ؟  . 52

زیرا تناسب بین جرم و کیفر در دادگاه عدل الهی برقرار می شود.

زیرا آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست.

پاداش و کیفر، محصول طبیعی خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند.

زیرا آنچه انسان با خود به قیامت می برد، ظاهر اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست.

آغاز حسابرسی در کدام واقعه از قیامت رخ می دهد و این حادثه مّقدم بر کدام واقعه است؟  . 53

دادن نامۀ اعمال - کنار رفتن پرده از حقایق  دادن نامۀ اعمال - برپایی دادگاه عدل الهی 

برپایی دادگاه عدل الهی - کنار رفتن پرده از حقایق  برپایی دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال 

در عرصۀ دوزخ، سخن «خود را مالمت کنید» توسط چه کسی بیان می شود؟ و مولّد آن،  ..................  است.  . 54

شیطان - عدم اجبار در کار شیطان و پذیرش دعوت از سوي انسان  شیطان - عمر کافی براي هر انسان و عدم جبران مافات 

خداوند - عمر کافی براي هر انسان و عدم جبران مافات خداوند - عدم اجبار در کار شیطان و پذیرش دعوت از سوي انسان

از دیدگاه دوزخیان،  ..................  عامل بازدارنده از یاد خدا بوده است.  . 55

انتخاب دوست نامناسب  انتخاب دینی غیر از دین الهی 

عدم پیروي از سیرة پیامبر (ص)  تغییر سبک زندگی متناسب با تغییرات زمان 

با توجه به کالم وحی، نالۀ دوزخیان پس از چشیدن عذاب الهی ناشی از چیست و چه می گویند؟  . 56

حسرت ـ اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر خدا را اطاعت می کردیم. کوتاهی عمر ـ اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر خدا را اطاعت می کردیم.

حسرت ـ اي دریغ بر ما به خاطر ظلمی که بر دیگران روا داشتیم. کوتاهی عمر ـ اي دریغ بر ما به خاطر ظلمی که بر دیگران روا داشتیم.

ُمنا َایدیِهم َو َتشَهُد َارُجُلُهم بِما کانوا َیکِسبوَن» و آیات مشابه آن، به کدام واقعۀ قیامت اشاره دارد و چه مفهومی را آیۀ شریفۀ «َالَیوَم نَخِتُم َعلی َافواِههم و ُتَکلِّ  . 57

بیان می کند؟

حضور شاهدان و گواهان – تکلّم اشیاء و جمادات زنده شدن همۀ انسان ها – تکلّم اشیاء و جمادات

حضور شاهدان و گواهان – گفتگوي خداوند با مجرمین زنده شدن همۀ انسان ها – گفتگوي خداوند با مجرمین

کدام عبارات به ترتیب، بیانگر اعتراف کافران به گناهکاري و غیر واقعی بودن این اعتراف اشاره نموده است؟  . 58

«لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا ِفیَما َتَرْکُت» - «ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها»   «َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن» - «ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها»  

«لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا ِفیَما َتَرْکُت» - «َوِمْن َوَراِئِهْم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن»   «َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن» - «َوِمْن َوَراِئِهْم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن»  
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بر اساس آیات الهی چه کسانی از هول روزي که وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم است، مأمون می باشند و وضعیت مردم در آن روز چگونه است؟  . 59

نیکوکاران - همه به دنبال راه فراري می گردند؛ دل هاي آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است. 

نیکوکاران - مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند. 

مؤمنان - مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند.

مؤمنان - همه به دنبال راه فراري می گردند؛ دل هاي آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.

در ترسیم سیماي بدکاران براساس آیات قرآن کریم، عبارت هاي «هراسان شدن دل هاي آنان»، «روي آوردن به انکار اعمال ناشایست خود» و «دچار  . 60
شگفتی شدن» پس از وقوع کدام یک از رخدادهاي قیامت ذکر شده است؟

زنده شدن همۀ انسان ها ــ برپا شدن دادگاه عدل الهی ــ دیدن نامۀ اعمال  شنیده شدن صداي مهیب ــ دادن نامۀ اعمال ــ حضور شاهدان و گواهان 

زنده شدن همۀ انسان ها ــ دادن نامۀ اعمال ــ حضور شاهدان و گواهان  شنیدن شدن صداي مهیب ــ برپا شدن دادگاه عدل الهی ــ دیدن نامۀ اعمال 

مفهوم عبارت «دل ها آن چنان صفایی می یابند که وصف آن ممکن نیست.» با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتري دارد؟  . 61

زنگ ز آیینه زدودند و صفا بخشیدند   من صفا بودم و آیینه ام آلودة زنگ  

اگر دارد گهر آب صفا، پنهان نمی ماند چه الزم وصف شعر آبدار خود کنی صائب

یک بهشت جاودان با خود صفا آورده است   دیدة اهل صفا روشن که آن روشن روان  

چو در کنار نشست از میان صفا برخاست    اگر صفا طلبی کام دل مجوي که یار

آرایه هاي «مجاز، حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟   . 62
باز گویی هوس چنگل شاهین دارد  الف) مرغ دل کز سر زلفت نشکیبد نفسی 

خون دل می خور که این ساعت نمی یابم دوات  ب) دي طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت 
که دم باد سحر نافۀ خوش بو دارد  ج) مگرش دست به چین سر زلف تو رسید 

دلم چو مرغ چمن روز و شب در افغان است  د) ز بیم چنگل شاهین جان شکار فراق

د، ج، ب، الف ب، د، الف، ج ج، د، الف، ب د، الف، ج، ب

در کدام گزینه از شیوة بالغی استفاده شده است؟  . 63

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد   هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد   چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد    آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد  پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

درمتن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 64
«از طرف دیگر صکان دارها قایق هایشان را می شویند و با دقتی عجیب همه چیز را وارثی می کنند. 

بچه هاي متواضع و ساده اي هستند که همیشه در مسجد و نماز جمعه و محل کارت و اینجا و آنجا می بینی. بعضی دیگر از بچه ها گوشه خلوتی یافته اند و
گذشته خیش را با وسواص یک قاضی می کاوند. 

همه تاریخ اینجا حاضر است بدر و هنین و عاشورا اینجاست.»

شش یک پنج سه

مشّخصات کدام فعل، درست بیان شده است؟  . 65

کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید: مضارع اخباري، دوم شخص جمع

پیغامی است سوي بونصر در بابی تا داده آید: مضارع التزامی، مجهول

در هنگام بال شرکت بوده است: ماضی بعید، معلوم

بر من حّقی واجب شده است: ماضی نقلی، مجهول
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مفهوم و معنی عبارت «براي اولین بار در عمرش – جز در عالم شاعري – یک کار غیر عادي کرد؛ یعنی زمستان به یوش رفت» در کدام گزینه بطور  . 66
کامل ذکر شده است؟

محال بود که نیما در زمستان به یوش سفر نکند.

نیما یک بار در زمستان به یوش رفت که همین باعث مرگش شد.

در عالم تخیل، نیما زمستان هاي یوش را به زیباترین نوع می سرود.

نیما عالوه بر شاعري کارهاي غیر معمول دیگري هم در یوش براي خودش دایر کرده بود.

در همۀ ابیات به استثناي بیت .................. مفعول مقدم بر سایر ارکان جمله است.  . 67

 سخن گفتنش با پسر نرم دید  رخ شاه کاوس پر شرم دید  

 بماند تا ابد در تیره رایی  خرد را گر نبخشد روشنایی  

 ملک این جا بایدت در باختن  ملک این جا بایدت انداختن  

 گنه بنده کرده است و او شرمسار  کرم بین و لطف خداوندگار  

درکدام گزینه، جملۀ مرکب دیده نمی شود؟  . 68

به غیر مصلحتش رهبري کند ایام  هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست  

سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد   چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او  

چشم در منظر مطبوع تو حیران تا چند    گوش در گفتن شیرین تو واله تا کی  

امکان شکیب از تو محال است و قناعت   از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبم  

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  غلط امالیی وجود دارد.  . 69

 تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراغ

 الغرصفتان زشت خو را نکشند  در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

 القیاس از جور خوبان القیاس  دین و دل بردند و قصد جان کنند

 اهل نذر حکایت دل خوش ادا کنند  بی معرفت مباش که در من یزید عشق

در همۀ گزینه ها، پیوند وابسته ساز حذف شده است، به جز .................. .  . 70

 سپاه تو گردد پر از گفت و گوي  کنون من گشایم چنین روي و موي

 نباید بر این آشتی، جنگ ُجست  کنون لشکر و دژ به فرمان توست

 چنین دختر آید به آوردگاه؟  شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

 میان دلیران به کردار شیر  بدو روي بنمود و گفت اي دلیر

ابیات زیر به ترتیب چند شبه جمله و جمله دارد؟  . 71
«آه که آن صدر سرا، می ندهد بار مرا 

صنما به چشم مستت، دل و جان غالم دستت
می نکند محرم جان، محرم اسرار مرا  

به می خوشی که هستت، ببر اختیار مستان»

دو، هشت سه، شش دو، هفت سه، پنج

مفاهیم «بی زاد و توشه بودن، نکوهش آزمندي، پرورده گویی، اوضاع نابسامان» به ترتیب، از کدام ابیات، دریافت می شود؟   . 72
  می  خوري خون از براي نعمت الوان چرا؟ الف) نان جو خور در بهشت سیرچشمی سیر کن

 اگر چون صدف پاك سازي دهان را ب) ز گوهر دهد لقمه ات ابر نیسان
که سزاوار چمن بال و پري نیست تو را  ج) بر شکست قفس جسم از آن می لرزي

 خط مویی بست دست قهرمان حسن را  د) چون ورق برگشت موري شیر را عاجز کند

الف، ج، د، ب  ج، الف، ب، د    الف، ب، ج، د   ج، ب، د، الف 
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واژة مشخص شده در کدام گزینه فعل اسنادي نیست ؟  . 73

این جوانان آنان اند که فالن روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم. روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.

چنان که هستی بر نشین و نزدیک من آي. آن مرد خجل شد و عذر ما خواست.

در تمام عبارات زیر «کسره اي» وجود دارد که می توان آن را جایگزین «از» به حساب آورد؛ به جز گزینۀ  ..................  . 74

خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است. کارش نگار نقشه قالی بود.

ما را به رونگاري آن می نشاند. حاال بعد دو سال تازه سر حرف من افتاده اند.

در کدام گزینه کلمه غلط امالیی وجود دارد؟  . 75

هالل احمر خوانقاه و عبادتگاه مهیب و ترسناك غالب و چیره

نقش دستوري واژه هاي «قلمرو» و «ما» در بیت زیر چیست؟    . 76
 ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب»  «دیوانۀ قلمرو صحراي وحشتیم

صفت، نهاد صفت، مفعول مضاف الیه، مفعول مضاف الیه، مضاف الیه

واژة «خور» به چه معناست؟  . 77

کاریز قنات چشمه زمین پست

ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن «نقش تبعی، واو ربط، حذف فعل و شیوة بالغی» در کدام گزینه درست آمده است؟   . 78
چون شوم مست از شراِب ناب خوابم می برد الف) سبزة خوابیده را بیدار سازد آب و من  

وانکه درآمد به کمندت نََجست   ب) هر که بیفتاد به تیرت نخاست  
غوغا بود دو پادشه اندر والیتی   ج) فرمان عشق و عقل به یک جاي نشنوند  

اگر خداي پرستی هواپرست مباش د) گناه کردن پنهان به از عبادت فاش  

ج، الف، ب، د  الف، ج، د، ب  الف، ج، ب، د  ج، الف، د، ب 

مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟   . 79
«خاك، مظهر فقر مخلوق در برابر غناي خالق است.»

نیاز همه سوي درگاه توست   تو مستغنی از هر چه در راه توست  

بیهوده به دریا نزند دست به سر موج   پیداست که در وصل هم آسودگی اي نیست  

همان تقدیر حق زین عبد جاري ست   چو تقدیري به جز تقدیر حق نیست  

فارغ از لفظ بود هر که به مضمون زنده است   بی  نیاز است ز خلق آنکه رسیده است به حق

کدام گزینه با عبارت داخل پرانتز هماهنگ نیست؟  . 80

در دایرة قسمت اوضاع چنین باشد  جام می و خون دل، هر یک به کسی دادند 
 (هر یک واژه هاي مشخص شده، هستۀ گروه اسمی هستند) 

اي توبه ده و عذرپذیر همه کس  یا رب تو مرا توبه ده و عذر پذیر 
 (در این بیت، واو عطف و واو ربط دیده می شود)

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد  باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم
 (در این بیت، جابه جایی ضمیر متصل دیده نمی شود)

تا کی کالم بیهده، گفتار ناصواب  دم بر نیار و دفتر بیهوده پاره کن 
 (در این بیت، حذف به قرینۀ لفظی دیده می شود)
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