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ادبیاتفارسی

 )29معنی واژه های مشخص شده در بیت زیر در کدام گزینه آمده است ؟
«هان مشو نومید چون واقف نهای از سر غیب
 )2وقف شده -غیبت کردن

 )1وقف کننده -غیبت کردن

باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور»
 )3آگاه -پنهان

 )4توقف کردن -پنهان شدن

 )23معنای «که» در بیت «نیابد بد و نیز اندیشه راه /که او برتر از نام و از جایگاه» با معنای همین حرف در کدام بیت یکسان است ؟
 )1آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 )2این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

 )3که تواند که دهد میوة الوان از چوب

یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار

 )4سعدیا راست روان گوی سعادت بردند

راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

 )23کدام گزینه در خصوص «به چشم بصریت به خود درنگر /تو را تا در آیینه زنگار نیست» صحیح است ؟
 )1زنگار به معنای زنگ زدن است و مفهوم تنهایی دارد.
 )2زنگار به معنای زنگ فلزات است و مفهوم آلودگی دارد.
 )3زنگار به معنای غبار است و مفهوم تنهایی دارد.
 )4زنگار به معنای طالست و مفهوم آلودگی دارد.
 )20در میان گروه واژه های زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟
«طعن و سرزنش /اسطراق سمع /پند و نصیحت /قانع و راضی /گفت وگو و مهاوره»
 )1دو غلط

 )2چهار غلط

 )3یک غلط

 )4سه غلط

 )59کتاب های «کیمیای سعادت و افسانه» به ترتیب از چه کسانی است ؟
 )1غزالی و نیما یوشیج

 )2سعدی و اخوان ثالث

 )3غزالی و محمدتقی بهار

 )4سعدی و حافظ

 )54نوع فعل مضارع در کدام گزینه ،التزامی است ؟
 )1جواهر تو بخشی دل سنگ را

تو در روی جوهر ،کشی رنگ را

 )2چنان برکشیدی و بستی نگار

که به زان نیارد خرد در شمار

 )3خویشتن آرای مشور چون بهار

تا نکند در تو طمع روزگار

 )4دیو با مردم نیامیزد ،مترس

بل بترس از مردمان دیوسار

 )53عبارت زیر چند جمله دارد ؟
«الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم»
 )1پنج جمله

 )2سه جمله

 )3شش جمله

 )4چهار جمله
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 )52وابسته های پیشین و پسین عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
«هشتمین خورشید در مشهد مقدس قبله گاه مردم ایران است ،این مؤمن ترین مردمان جهان هر روز نگاهشان به شرقی ترین نقطة ایران زمین
است».
 )1صفت شمارشی -مضاف الیه -مضاف الیه -مضاف الیه -صفت اشاره -نشانة جمع -صفت عالی -مضاف الیه
 )2صفت شمارشی -صفت بیانی -مضاف الیه -مضاف الیه -صفت اشاره -صفت عالی -نشانة جمع -صفت مبهم -صفت عالی -مضاف الیه
 )3صفت شمارشی -صفت بیانی -مضاف الیه -صفت اشاره -صفت عالی -صفت مبهم -صفت عالی -مضاف الیه
 )4صفت شمارشی -مضاف الیه -صفت بیانی -صفت بیانی -صفت اشاره -صفت عالی -نشانة جمع -صفت مبهم -صفت عالی -مضاف الیه
 )55کدام گزینه در خصوص «همه» در «کوه و دریا و درختان همه در تسبیحاند» صحیح است ؟
 )1وابستة پیشین -صفت مبهم

 )2وابستة پیشین -ضمیر

 )3هستة گروه اسمی -بدل

 )4هستة گروه اسمی -مفعول

 )54کدام گزینه در مورد «هان مشو نومید چون واقف نهای از سر غیب» نادرست است؟
« )1واقف» مسند است.

« )2سرّ» هسته گروه اسمی و متمم است.

« )3غیب» مضاف الیه و وابسته پسین است

 )4مصراع  2جمله دارد.

 )59کدام آرایه در بیت زیر وجود ندارد ؟
«خبرت هست که مرغان سحر می گویند
 )2مراعات نظیر

 )1مجاز

آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار»
 )3کنایه

 )4جناس

 )53کدام آرایه در هیچ یک از بیت های زیر دیده نمی شود ؟
گفت :بر من تیغ تیز افراشتی

از چه افکندی مرا بگذاشتی؟

خار بر پشت زنی زین سان گام

دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه

ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

 )1تضاد

 )2تلمیح

 )53کدام گزینه با بقیه قرابت مفهومی ندارد ؟
 )1با مردم زشت نام همراه مباش

کز صحبت دیگران سیاهی خیزد

 )2نیست بر وفق من مهر و مهار

کرد باید از تو صحبت اختیار

 )3بیاموزمت کیمیای سعادت

ز هم صحبت بد جدایی ،جدایی

 )4ای نیک با بدان منشین هرگز

خوش نیست وصله جامه دیبا را

 )3تشبیه

 )4جان بخشی
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 )50از کدام بیت مفهوم نهایی عبارت زیر را می توان دریافت ؟
«چه بسیار کسانی که الف دوستی می زنند اما در حقیقت گرگ هایی در جامة گوسفندان هستند».
 )1حسن دنیا عاشق دین را کجا افتد پسند

گرگ یوسف دیده کی گردد به گرد گوسفند

 )2زُهد با نیت پاک است نه با جامة پاک

ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد.

 )3دوستی باشد همه در پوستش

دوست دارد آنکه داری دوستش

 )4مرده و زندة عاشق نتوان یافت زهم

زان که پیراهن عشاق و کفن هر دو یکی است.

 )49کدام بیت با ابیات دیگر ارتباط معنایی کمتری دارد ؟
 )1هر چه کنی کشت همان بدروی

کار بد و نیک چو کوه و صداست

 )2از مکافات عمل ایمن مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

 )3هر کاو عمل نکرد و عنایت امید داشت

دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد

 )4با آنکه خداوند کریم است و رحیم

گندم ندهد بار جو ،جو می خواهی

عربی

 )44در کدام گزینه  ،هر دو کلمه  ،درست معنا شده اند ؟
َ
 )1ق َّس َم  :سوگند خورد  /جلوس  :نشسته

ََ
ِ )2د ّ
راسی  :تحصیل  /تخ َّر َج  :دانش آموخته می شود

َ )3ت َ
صاد َم  :برخورد کرد َ /
أح ُّب  :دوست دارم

ََ
َ
واصلة  :ادامه دادن
َ )4وق َع  :اتفاق افتاد  /م

 )43مفرد و جمع کلمه در کدام گزینه  ،درست نیامده است ؟
ّ )1
شاب  /شباب

َ )2ع ّ
دو  /عدوان

 )3أخ  /إخوان

َ
َ )4صحیفة  /صحف

 )42کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمات  ،ناهماهنگ است ؟
شار ع
ِ )1

َ )2
ساحة

َ
 )3خاتم

َ )4رصیف

)45متضاد واژه های (ظهر ،نزل) به ترتیب در کدام گزینه  ،آمده است ؟
َ )1س َت َر َ /ص ِع َد

ََ َ
 )2کشف َ /ص ِع َد

َ
َ )3س َت َر َ /وق َع

 )44در کدام گزینه  ،فعل بیشتری وجود دارد ؟
َ )1نحن ال َنجلس ل َّن م َعلمنا واقف فی َّ
الصف
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ َ ّ
ّ
لم ِه
اس ِالی ِع ِ
اس  ،من جمع ِعلم الن ِ
 )3اعلم الن ِ

َ
واء  ،لکن أشعر ب ُّ
اکلت َا َّلد َ
الصداع
)2
ِ
ِ
َ َ ُّ
َ
حادیث
رآن و ال
ِ
 )4أنتم ِبحاجة إلی تعل ِم الق ِ

 )49در کدام گزینه  ،فعل درست به کار رفته است ؟
َ َ َ َ ََ
ََ َ
ین
هذ ِه ِ
 )1وقع ِ
الحکایة قبل سنت ِ
ََ
َ َّ َ َ
سر
 )3قبل حمید أخاه علی ِ
الج ِ

ً
ُّ ّ
نسانا فی َ
الج َ
ریر ِة
 )2ما َو َجدوا الطلب إ
ًَ
َ )4
کان میاه َ
هادئة
البحر ِ

َ
ََ َ
 )4کشف َ /وق َع
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در کدام گزینه  ،همه ی افعال مضارع هستند ؟

َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ
عصف َ ،یصر خ
 )1تعجب  ،تعلم  ،ی ِ

َ )2ی َت َک َّلم َ ،یرقد َ ،تکت َ
من َ ،ی َقت ِرب

حت َر َق َ ،ق َّس َم َ ،ت َ
حاو َل  ،إ َ
َ )3
صاد َم

)43
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َ
ََ
 )4یؤ ِمن  ،تخ َّر َج َ ،ی ِئ َس  ،یقبل

در کدام گزینه  ،ترجمه ی درست آمده است ؟

َ ًَ
اصابت َس َ
َ )1
خرة  :تخته سنگی به کشتی شان برخورد کرد
فینتهم ص
ُّ
َ
َ
شکلة و َحلها ِب َی ِدک  :مشکل پیش من است و راه حلش دست تو است
ِ )2عندی م ِ
ِ )3ا َقت َر َبت َس ّی َارة ِمنه َو َص َد َمته  :او به اتومبیل نزدیک شد و تصادف کرد.
راسی َ
َ )4ی َبت ِدئ العام الد ُّ
الجدید  :سال تحصیلی جدید شروع می شود
 )40وزن کلمات (انتشار – انکسار – استراق  -استکبار) به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
ستفعال
ِ )1ا ِنفعال – ِا ِنفعال – ِا ِفتعال ِ -ا ِ

ستفعال
ِ )2ا ِفتعال – ِا ِنفعال – ِا ِفتعال – ِا ِ

ستفعال
ستفعال ِ -ا ِ
ِ )3ا ِفتعال – ِا ِفتعال – ِا ِ

ستفعال ِ -ا ِفتعال
ِ )4ا ِنفعال – ِا ِنفعال – ِا ِ

 )99در همه ی گزینه ها  ،کلمات هم خانواده هستند غیر از گزینه ی ...............
 )1تعلیم – علوم – اعمال – ِاعلم

 )2ناصر – منصور – انصار – نصیر

 )3قصور – ّ
مقصر – قاصر  -تقصیر

 )4اکتشاف – مکشوف – کاشف  -مکتشف

 )94کدام کلمه مناسب توضیح آن نیست ؟
َ َ َ َ
طعم َ :مکان یأکل فیه ّ
َ )1
الغ َد َاء و َ
الم َ
العش َاء
الناس الفطور و
ِ
ً
َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ
العبا
المنضد ِة  :ریاضة یلعب فیها أحد عشر ِ
 )3کرة ِ

َ
َ
ً
َّ
َ َ
َّ
لوغ َو لیسوا أطفاال
 )2الشباب  :الذین وصلوا ِالی ِسن الب ِ
َّ
ُّ )4
صعد م َن ّ
الشیء َّالذی َی َ
الن ِار .
الدخان :
ِ

 )93جاهای خالی عبارت زیر  ،با افعال کدام گزینه به ترتیب کامل می شود ؟
" ...........................زوجة حمید لزوجه  .................من البیت"
َ
 )1قالت – اخرجی

َ
 )2قالت – اخر ج

َ
 )3قال – اخر ج

َ
 )4قال  -اخرجی

)92در کدام گزینه  ،اسمی بر وزن "فاعل" دیده نمی شود ؟
َ َّ
َ
الش َ
َّ ّ َ
هاد ِة
یب و
 )1ان الله عا ِلم الغ ِ

صان َع کل َمصنوع
 )2یا ِ

َ )3ح َد َث َّ
التصادم أمامی

 )95کدام گزینه  ،سوال مناسب برای جمله جواب (رجعنا من المسجد بالحافلة) می باشد ؟
َ َ َ
َ َ
سجد ؟
 )1متی رجعتما ِمن الم ِ

َ َ َ َ
َ َ
سج ِد ؟
 )2کیف رجعتما ِمن الم ِ

َ َ َ
َ
سج ِد ؟
 )3أین رجعتم ِمن الم ِ

َ
َ
سج ِد ؟
عان ِمن ِ
الم ِ
 )4لماذا ت ِ
رج ِ

 )94امر فعل های (تجلبن  ،تنظرین  ،تحرسون) به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
جلب  ،انظری  ،احرسوا
ِ )1ا ِ

بن  ،انظر  ،احر َ
 )2اجل َ
سون
ِ ِ

 )3اجلبی  ،انظ َ
رین  ،احرس
ِ ِ

 )4اجل َ
بن  ،انظری  ،احرسوا
ِ ِ

َ
ّ
ذاه ّب الی َر ّبي
 )4انی ِ

