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 )59معنای درست واژههای «سُفتن -پوپك -قیام -تعلّل» در كدام گزینه به ترتیب آمده است؟

زمان آزمون 54 :دقیقه

ادبیاتفارسی

 )1سوراخ كردن – هدهد – نشستن – كوتاهي كردن

 )2دوست داشتن – شانه به سر – به پا خاستن – بهانه آوردن

 )3دوست داشتن – هدهد – نشستن – فكر كردن

 )4سوراخ كردن -شانه به سر – خيزش -كوتاهي كردن

 )50در كدام گزینه ،معنای واژهای نادرست ذكر شده است؟
 )1خرسند :قانع  /هنجار :معيار

 )2منشأ :محلّ پيدايش  /جود :عطا

 )3خدو :دشمن  /مضيقه :سختگيري كردن

 )4فرط :زيادهروي  /بشارت :مژده دادن

 )54تعداد غلطهای امالیی در كدام عبارتهای زیر ،یكسان است؟
الف) به مورچه و كوچكی جثّة آن بنگر كه چگونه عضمت خلقت او با چشم و اندیشة انسان درك نمیشود.
ب) تویی كه بر فرّ و فروق ایران خواهی افزود و تیرهگی ناخویشتنشناسی و از خود بیگانگی را خواهی زدود.
ج) حتماً در آن تصویر رؤیایی ،به زندگی موفّق میاندیشید .به شغل خوبی فكر میكنید كه درامدی عالی نسیب شما میكند.
د) گوسفندان در سحرا سرگرم چراء بودند كه مسافری از راه رسید و با دیدن انبوح گوسفندان به سراغ غالم رفت.
 )2ب  -ج

 )1ب  -د

 )4الف -ب

 )3ج  -د

 )55در گروهكلمات گزینة  ...................غلط امالیی به چشم میخورد.
 )1ذهن و روح -عصر چيرگي رايانه -مستمعان و شنوندگان

 )2تار و پود فرش -حسار و ديوار -هويّت و شخصيّت

 )3لحن نصيحتآميز -بغض و كينه -مظاهر و نشانهها

 )4لقمة حالل -چرتكه و اسطرالب -اصل و فرع

 )54همخانوادة كدام كلمه در شعر زیر از «میالد عرفانپور» یافت نمیشود؟
«ما سینه زدیم ،بیصدا باریدند

از هر چه كه دم زدیم ،آنها دیدند

ما مدّعیان صف اوّل بودیم
 )1اجالس

 )2مشهد

از آخر مجلس شهدا را چیدند»
 )3انصاف

 )4ادّعا

 )54مفهوم نهایی كدام عبارت ،درست نیست؟
 )1از همگنان سر بر افراختن :برتري يافتن نسبت به همه

 )2چشم و چراغ كسي بودن :عزيز و گرامي بودن نزد كسي

 )3دل باختن :عالقهمند شدن

 )4زبان گشودن :ساكت شدن

 )59مفهوم كدام بیت ،متفاوت است؟
 )1داني كه چيست دولت؟ ديدار يار ديدن  /در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن
 )2تنفّس صبح (قيصر امينپور) ،پري در آبگينه (محمّدرضا كاتب)
 3يك زمان خواجو حضور دوستان فرصت شمار  /زان كه از دوُر زمان ،فرصت زماني بيش نيست
 )4ده روزه مهر گردون ،افسانه است و افسون  /نيكي به جاي ياران ،فرصت شمار يارا
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 )54كدام گزینه با بیت «به چشم مرحمت سویم نظر كن  /شفیع آخرت ،خیرالبشر كن» تناسب مفهومی بیشتری دارد؟
 )1نظامي بدين بارگاه رفيع  /نيارد به جز مصطفي را شفيع.
 )2شفيع آورددهام پيش تو اينك  /رخ زردي و چشم اشكباري.
 )3اگر فرزند من آگاه باشد  /مرا فردا شفاعتخواه باشد.
 )4گر مينشود شفيع من كس  /اين اشك چو خون شفيع من بس.
 )51در كدام ابیات دادهشده ،آرایة «تشبیه» دیده میشود؟
الف) واعظان كاین جلوه بر محراب و منبر میكنند  /چون به خلوت میروند آن كار دیگر میكنند
ب) كیست آن صورتگر ماهر كه بی تقلید غیر  /این همه صورت برد بر صفحة هستی به كار
ج) دلم در بند تنهایی بفرسود  /چو بلبل در قفس روز بهاران
د) تا با تو راز گویم و فارغ شوم دمی  /بهر خدا كه همدم و همراز كن مرا
 )1الف -ج

 )2ب  -ج

 )3ب  -د

 )4الف -د

 )42آرایههای ادبی در همة بیتها درست عنوان شده است؛ به جز ...................
 )1تشنه لب كشته شود در لب شط از چه گناه  /آنكه سيراب كند در لب كوثر تشنه (جناس ،تضاد)
 )2كاي فرازندة اين چرخ بلند  /و اي نوازندة دلهاي نژند (تشبیه ،كنایه)
 )3باد خشم و باد شهوت ،باد آز  /برد او را كه نبود اهل نماز (مراعاتنظیر ،تشبیه)
 )4خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است  /باد خنك از جانب خوارزم ،وزان است (واجآرایی ،جناس)
 )49ساختار كدام گروه اسمی ،روبروی آن ،نادرست نوشته شده است؟
 )1همين نتيجة مسابقة پاياني :صفت اشاره  +هسته  +مضافاليه  +صفت بياني
 )2كدام صدهزار تماشاگر فوتبال :صفت پرسشي  +صفت شمارشي  +هسته  +مضافاليه
 )3برف زمستاني شهر :هسته  +صفت بياني  +مضافاليه
 )4چند خودكار آبي :صفت شمارشي  +هسته  +مضافاليه
 )40نقش دستوری واژههای مشخّصشده در بیت زیر ،به ترتیب كدام است؟
«چون شوم خاك رهش ،دامن بیفشاند ز من  /ور بگویم دل بگردان ،رو بگرداند ز من»
 )1مسند -نهاد -مفعول

 )2نهاد -متمّم -نهاد

 )3مسند -متمّم -مفعول

 )44در كدام بیت« ،صفت مبهم» دیده میشود؟
 ) )1از وي طلب عهد و ز من لفظ بلي بود  /از من سخن عذر و ازو عين رضا بود
 )2من شيفته از شادي و پُرسان ز دل خويش  /كاي دل به جهان اينكه مرا بود كه را بود
 )3من بودم و او و صفت حال من و او  /صاحبخبران صبحدم و باد صبا بود
 )4آواز ز عشّاق برآمد كه فالن شب  /معراج دگر نوبت خاقاني ما بود

 )4مسند -نهاد -نهاد
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)45پدیدآورندة آثار «رسالة قشیریه -از آسمان سبز -خلد برین» به ترتیب چه كسانی هستند؟
 )1ابوالقاسم قشيري -سلمان هراتي -وحشي بافقي

 )2ابوالقاسم قشيري -قيصر امينپور -محمّدتقي بهار

 )3فيض كاشاني -سلمان هراتي -محمّدتقي بهار

 )4ابوالقاسم قشيري -قيصر امينپور -وحشي بافقي

 )44خالق چند اثر در كمانك روبرویش ،غلط آمده است؟
هفت اورنگ(نظامی) ،جامعالتّمثیل(خواجه رشیدالدّین فضل اهلل) ،به سوی ساحل(محمود حكیمی) ،از حنجرههای شرقی(عبدالرّضا رضایینیا)،
سرود درد(حمید سبزواری) ،كارنامة بلخ(سنایی)
 )1يك

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

عربی

 )65ترجمه کدام گزینه درست است ؟
ا
ا
 )1المثال و الحکم میراث اجدادنا  :ضرب المثل ها از پدرانمان به ارث مانده است .
ا
حول ا
قیمة العلم ؟  :هر کس سخنی در مورد ارزش علم بداند بگوید .
 )2امن ایعرف حدیثا
 )3اید الله ام اع ا
الجماعة  :دست خدا بالی مردم است .
)4ا ا
ضاعة الفرصة غصة  :تلف کردن فرصت غصه است .
 )65کدام ترجمه درست است ؟
ا
 )1کل الم اهن مهمة و نحن بحاجة الیها  :هر شغلی مهم است و ما به آن نیاز داریم .
 )2مجم ا
وعة من الغزلن فی هذه الغابة  :دو آهو در این جنگل هستند .
ا
ا
 )3اسمعته ایقول اس ا
أبدا ب اجمع القمح ب انفسی غدا  :شنیدم از او که می گفت  :فردا خودم گندم را جمع خواهم کرد .
ا
ا
ا
 )4غ اضب الجاهل فی قوله و غ اضب العاقل فی فعله  :نادان خشمش را در زبان آشکار می کند و عاقل خشم را در عمل
 )65ترجمه درست را مشخص کنید " .علیکم بالحضور فی المدرسة فی الساعة التاسعة صباحا یوم السبت القادم"
 )1نه صبح شنبه آینده باید در مدرسه باشیم .

 )2روز شنبه آینده ساعت نه صبح باید در مدرسه حاضر باشید .

 )3شنبه آینده ساعت نه صبح باید در مدرسه حاضر باشند .

 )4روز شنبه آینده ساعت نه صبح در مدرسه حاضر می شوید .

 )65عبارت "اختی تشعر بالصداع فهی تحتاج الی "..........با کدام گزینه کامل می شود ؟
ا
ا
 )3ابعض الطعام
 )2خاتم ذ اهبی
 )1ضغط الدم
 )56در کدام گزینه کلمه با عبارت داده شده ارتباط درستی دارد ؟
 )1اشلل  :امجم ا
وعة من الماء ای ا
جمع فی امکان
ا
ا
 )2فرشاة  :شیء لحفظ ص احة السنان
الس ا
غابة  :امکان ای ا
 )3ا
صنع ا
فینة و الس ا
یارة
ا
 )4امصابیح  :ای افتح الناس بها البواب

 )56در کدام گزینه واژه ها از لحاظ مفهومی با همدیگر هماهنگ است ؟
ا
ا
ضیافة  ،ا
غابة
 )1کوکب  ،نهار  ،مائدة ،
 )2عزة  ،ساجد  ،ایحدثن  ،ایجلسان  ،فراخ
ا
ا ا
الحطب  ،الماء
 )3جار  ،اقرباء  ،عصفور ،
ا
ا
القمح  ،ایحصدون  ،ا
المزرعة  ،الفلح  ،الرز
)4

 )4الحبوب الم اسک انة
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 )56گزینه مناسب برای جاهای خالی کدام است ؟
هوالء السیدات  .................من السفر و  .........................حول الدرس الرابع
ا ا ا ا
ا
سألون
عون – ت
 )1یرج

 )2اترج ا
عن – ایسألن

 )3ای ا
عن – ای ا
رج ا
سألن

 )4ای ا
عن – اتسأل ا
رج ا
ون

 )56در کدام گزینه فعل به صورت مفرد ترجمه می شود ؟
ا
 )1خ ار اج الطلب من اصفهم

ا
 )2تکتب الطالبات واجباته ان

ا ا
صعد ا
 )3ای ا
الجبل
الجمیع

ا
الط ا
 )4ات ا
عام
طبخ امی

 )56در کدام عبارت  ،کلمات متضاد وجود ندارد .
ا
ا ا
ا ا
مانة اتجلب الر ا
زق و الخیانة تجلب الفقر
 )1ال

 )2إشتریت خاتما ذهبیا فی النهایة العید

ا
ا ا
ا
الی ا
بالفرح ا
وم
 )3أنت ش اعرت بالحزن أمس و تشعرین

ا
 )4ذهبنا الی السفر فی اول السبوع او ار اجعنا فی آخره

 )56کدام عبارت با واقعیت مطابقت دارد ؟
ا
وصفة ا
 )1اک اتب ا
للمریض
الحداد

 )2الطائرة اوسیلة للسفر فی ا
البحر

 )3ا
المساء وقت نهایة النهار و بدایة اللیل

ا
ا
ا
سابقة ک ارة الم ا
نض ادة ای العب ا اح اد اعش ار لعبا
 )4فی الم

 )55در کدام گزینه ترجمه فعل های مضارع به فارسی از دیگر گزینه ها متفاوت است ؟
ا
 )3هم یأک ا
 )1اهل اتأکلون الط ا
لون ا ا
فطارهم
 )2لماذا تاکلن الفاکهة؟
عام؟

 )4اانتن تاکل ان الت ا
فاح

 )55کدام واژه پرسشی برای جای خالی مناسب است ؟
 .................................ذهبتم الی مشهد؟ لزیارة االمام الرضا (ع)

 )1امتی

 )2اا ا
ین

 )3لماذا

ا
 )4کم

 )55ضمایر مناسب افعال به ترتیب کدام است ؟
ا
ا ا
 )1انت – هی  -انا

ا
 )2هی – هی  -انا

« تحب – نفعت – اشرح »
ا ا
 )3هی – انت  -نحن

 )4گزینه  1و 2

 )55ترجمه کدام عبارت درست نیست ؟
ا
 )1انحن ان ا
ذهب الی ا
لة و الق ا
المسجد او ان ا
رآن  :ما به مسجد می رویم و نماز و قرآن می خوانیم
قرا الص
اا ا ا ا
سال اب اقرة واق افة اج ا
نب ا
البحر  :اسب ترسید و از گاوی که کنار رودخانه نشسته می پرسد
 )2ایخاف الفرس و ی
ا ا ا
 )3امن شک ار فانما ایشکر ل انفسه :هر کس تشکر کند فقط برای خودش تشکر می کند
ا
 )4ا
الی ا
نظافة الط ا
اذهب ا
بیعة  :برای حفظ پاکیزگی طبیعت به کوه می روم
الجبل لحفظ
 )56جمع کدام واژه نادرست است ؟
ا
ا
 )1فل احة :فلحات

 )2م امرض  :م امرضات

ا
 )3ابلد :بلد

ا
 )4کنز :کنوز
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71) What do you.................... to do on weekends?
1) likes

2) to like

3) like

4) liked

3) activities

4) nationalities

72) Surfing and sailing are my favorite....................
1) libraries

2) countries

73) A: __________________ ? B: I Listen to music.
1) Do you listen to music

2) Do you like to listen to music

3) What’s your hobby

4) 1 & 2

74) My father likes reading Hafez’s.................... .
1) jobs

2) colors

3) poems

4) rooms

3) to

4) at

3) province

4) village

75) She loves reading books.................... a hobby.
1) in

2) as

76) Sarbisheh is in west of Iran in Ilam.................... .
1) center

2) downtown

77) I browse the internet every day. Browse means,....................
1) take

2) draw

3) type

4) search

3) help

4) worry

3) many

4) any

3) then

4) there

78) Don’t _____________ . I can fix your car.
1) rest

2) relax

79) A: Do you like telling jokes? B: Yes, very.................... .
1) some

2) much

80) Which one is different in pronunciation?
1) that

2) thanks

