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 های زیر است؟ کدام گزینه، پاسخ مناسبی برای معانی تعداد بیشتری از واژه -1

 »بی شائبه، تلبیس، جمله، بالبداهه، ُرفت، آوری« 

 ( حیله و مکر به کار بردن، همه، زدودن، جهت 1

 ای از مردم، سراسر، تابان( بدون اندیشۀ قبلی، دسته 2

 ای از مردم سازی، درخشان، دستهنیرنگ( بدون اندیشۀ قبلی، 3

 تردید، ارتجاأل، سراسر، بدون آلودگی و با خلوص و صداقت( بی4

 ها درست است؟ در کدام گروه واژه، معنی همۀ آن -2

 ( )درزی: خیاط( )شخیص: توانا( )تأللو: طلوع کردن( 1

 ها( )شگرف: قوی( )مقالت: گفتار(گاه( )خفیه: مخفی2

 چهارم رومیان( )بنات: دختران( )انابت: پشیمانی(( )تموز: ماه 3

 دانی از فلز یا سفال(( )وجنه: چهره( )آخته: بیرون کشیده( )کلک: اتش4

 شود؟تخلص« به ترتیب، در کدام ابیات یافت می  –مشوش    –مشیت  –مستغنی   –های »مجادله  معنی واژه -3

راسففففت(  الفف   رای  و  داری  هففمففی  پففیففمففان  تففو   
 

را  ففز   فففلفف   اسففففت  ففواسففففتولففیففلففر  ایففر   
 

یفف (  ب  چففه  ففف ففیففری  ز  شففففد  یففنففی  چففو  دل   
 

یففف  چفففه  اسففففففیفففری  ز  رهفففایفففی   روز 
 

مشفففف فف (  ج هففمففه  بففر  و  نففیففاز  بففی  هففمففبففان  از   
 

پففیففدا هففمففه  بففر  و  نففمففان  هففمففه  ففالفف    از 
 

کشففففیففده(  د بففر  فففلفف   گففوش  سففففتففیففزه  از  ای گففاه   
 

شففففلسففففتففه ا ففتففر  دیففد   کففرشففففمففه  از  ای گففاه   
 

شففونددسففتان ایر یرض یارب که ه کی دهد دسففت( ه   
 

شففففمففا  پففریشففففان  زلفف   مففا  مففجففمففور    ففا ففر 
 

 ب   –ه   –الف    –ج   -( د2    ج    –ه   –الف    –ب  -( د1

 د   –ب   –الف   – ج   –( ه  4    د   –الف    –ج    –ب  –( ه 3

 در کدام  بارت »یلط امالیی« و ود دارد؟ -4

 نداشتی.( بندۀ درویش اگر یک ذّره چشیده بودی پروای عاَلَمین و اعزاز و اعتراض 1

 ( توبت به نیت آید، نیت به عزیمت آید، عزیمت به حضرت آید و از حضرت ندای رحمت آید.2

 ای از ضمیر بیار و گنج سعادت از حضرت عّزت ما بردار.ای از سریر و قطرهفرماید: قطره( حق تعالی می3

 از سر درماندگی و مفلسی بنالد.( هیچ آوازی نیست عزیزتر به درگاه خدای عّزوجل از آواز بندۀ عاصی که 4
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 در  باراِت زیر،  معًا چند »یلط امالیی« مشمود است؟  -5

 رای ایشان که با ایشان مباحثه کنند به س اهت منسوب دارند.  -

 و نخواست یرص نعمتی که نشانده بود در ح  او از بیخ بر آرند. -

 هر وثی ت و احتیاط که وا ب بود اندر آن به  ای آورد. -

 مند از فنون فضایل حّظی وافر دانست.  وانی  رد -

 ( چهار  4  ( سه 3    ( دو2    ( یک1

 در کدام بیت »یلط امالیی« و ود دارد؟ -6

نرربررود (  1 هرر   رانرردیررن  پشرررره  آن  فرررصررررتش   
 

عرررنرررود  گرررر   حرررمرررلرررۀ  نرررهررریرررگ   از 
 

دارو سررربرگ درد شرررد اینجرا چره امیرد اسرررت(  2  
 

برریررمررار  صرررر ررت  و  عرررضرررره  شرررردن   زایررل 
 

بردین  (  3 ترا من  آمردم حراسرررردا  درگراه سرررلطران   
 

و  رریرو ویررل  بررخرواسرررتررت  و   بررفرتررادت  رلررررل 
 

او(  4 اقربررال  مررکررگ  ولریرکرن  و  اسررررت  زمریرن  برر   
 

عرنرران سررررایررد  آسرررمرران  عرنرران  انرردر  زمرران   هرر 
 

 

 اند؟ سرایند  کدام ابیات، درست معّرفی شده -7

بفلشفففف   (  الف   مفالمففت  بففار  بففففد  تفو  بفرفر  از   
 

بففلشفففف  حففاففف (  یففرامففت  ایففر  ففمففد  بشففففلففنفف    گففر 
 

ایی  (  ب  بمر و ر فامفه  بفه  ون  کفاو نشفففود یر    
 

اسففففت بمفار( ک ر  از  ک   و  تر  ننفو  کفه  آن  فامفه  ر  در  بفِ
 

دردنفا  اسفففت کفه در دام شفففغفال افتفد شفففیر(  ج  
 

کفریف  شفففمفریففار(  مفرد  شفففود،  ففرومففایففه  مفرفتففاج  کففه   یففا 
 

چفرا؟ (  د نفجفوشفففی  چفو  ف   چفرا؟  دال  فمفوشفففی   
 

 برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا  ارف قزوینی(

 د   – ( ج 4  ج   – ( ب 3   د   – ( ب 2   د   –( الف  1

 شود؟در کدام بیر آرایه های  ایرا ، تضاد و تشبیه( همبی( یافت می -8

ترراج (  1 ترو  خررقرره  را  ترو  هسررررت  فرقرر  مررد  ای   
 

احرتریرراج سرررلرطررانررت  برره  نریسررررت  کرره  ترویری   سرررلرطرران 
 

وصررال تو به شررگ کس را مسرریر چون شررود هرگز(  2  
 

برره   گرردانری  روز  چرون  ترو  راکرره  شرررربسررررترران  خرود  روی   
 

تو را بره ملرل من ای دوسرررت میرل چون نبراشرررد(  3  
 

و جرانی خشررررک اسررررت  تر   کره حراصرررل  همره چشرررمی 
 

شاید  (  4 بود  گر  مالمت  را  ما  اگر  مصر   عزیز 
 

مهر   من  و  داری  یوسفی  حسن   زلیخانی تو 
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 آرایه های بیت زیر، کدام اند؟  -9

 تشبیه، کنایه، حسن تعلیل، مجاز(  2 تشبیه، تملیل، ا راق، مجاز( 1

 استعاره، جناس، مجاز، حسن تعلیل(  4 استعاره، تشبیه، ایهام، حسن تعلیل( 3

 

 آرایه های م ابل همه ابیات تماما درست است، بجز:  -10

نریرز(  1 او  کرره  نرگرو ررد  عریررگ  مر رتسرررربر    بررا 
 

 پیوسته چو ما را در طلگ عیش مدام است)جناس، ایهام( 

اسررررت(  2 دلربرنررد  زلرف  چرنریرن  از  عرنربرری   کرمرنررد 
 

 فروغ مشرتری از عکس روی دلدار اسرت)حسرن تعلیل، مجاز( 
 

بررود (  3 بسررررترره  طرراقرری  مرراه  بررر   ابرررویررش 
 

 مردمی بر طاق او بنشررته بود )کنایه، اسررتعاره( 
 

یرکررنرگری(  4 سررررر  کرس  هرر  دارد  فرنررا  اهررل   بررا 
 

 باید که به رنگ شرم  از رفتن سرر خندد)مجاز، تشربیه( 
 

 در کدام گزینه، تعداد استعاره بیشتر است؟  -11

آفتاب (  1 بر  سایبان  شب  از  است   ماهم   انداخته 
 

است انداخته  نقاب  گل  بر  تر،  ریحان  از   سروم 
 

است رشته (  2 سیاه  مار  کاین  انداخته  قمر  بر   ای 
 

این  نقطه که  افکنده  شکر  بر  است ای  مار   ُمهرۀ 
 

است 3 کاین چیست؟ حدیث  ریخته  پستۀ خود  از  لؤلؤ   )   
 

 الله در مشک نهان کرده که این چیست؟ عذار است
 

است 4 سنبل  که  سیاهی  نشانده  مه  طرف  بر   ) 
 

است عنبر  که  غباری  فشانده  گل  برگ   بر 
 

 نهادی و قیدی« دارد؟ ، یالیهواژۀ قافیه در کدام ابیات، به ترتیب، نقِش »مفعولی، مضاف -12

لطافت همه  این  با  بستان  بلند  سرو   الف( 
 

ماهی نکرد  بر  سر  گریبان  از  روزش   هر 
 

دشمن  جنگ  به  رفتن  حاجت  چه  لشکرت  با   ب( 
 

سپاهی  زنی  برهم  ابرو  و  چشم  به  خود   تو 
 

سالمت  شکرانۀ  قامت  سرو  ماه  ای   ج( 
 

می زیردستان  حال  گاهاز   گاهیپرس 
 

چو  د(   برنشینی روزی  که  خواهم   پادشاهان 
 

دادخواهی فریاد  سو  هر  ز  بشنوی   تا 
 

 ج  –الف   –د  – ( ب 4  الف   – د  –ج  –( ب 3  ب – ج   –د  – ( الف 2  ج    –ب  –د  –( الف 1

 

 

   

او از  مففاه  بففبففرفففت  کففه  یففار   » ففط  ففزار 
 

از   راه  در نیسففففت  لیف  بفه  اسففففت  ایی  او« وش حل فه   
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 فعل« است؟ - + مسند ای متشکل از »نهاد + مفعولکدام بیت، فاقد »جهش ضمیر« و دارای جمله  -13

فتراک  (  1 از  دستت  بداریم  که  مبر   گمان 
 

بگردانی عنان  ما  از  تو  که  قدر   بدین 
 

نگ(  2 معشوق  که  هواست  پیمانسلگرت   د 
 

داردنگاه نگه  تا  رشته  سر   دار 
 

حافظ (  3 امکان  شد  فوت  و  رخ  شاه   نزدی 
 

کرد غافل  مرا  ایام  بازی  کنم   چه 
 

گرفت (  4 دلم  عناصر  سست  همراهان   زین 
 

و   خدا  آرزوستشیر  دستانم   رستم 
 

 ها آمده است؟  ترتیب، در کدام سرودههای »فاعلی، نسبی، مفعولی و لیاقت« بهصفت -14

عشق  میان  در  رفتالف(  مردانه  کوهکن   بازان 
 

تنها   بالین  به  بنه  سر  رو  کن  م ب(  رها   را 
 

چشم  زهر  از  کارش  ساخته  شد  که   ج( 
 

دیدنی   دارم  گفتار  رنگینی  از  باغی   د( 
 

 الف  –د  –ج  – ( ب 4  د   – ج   –الف  –( ب 3  ب   – ج   –د  – ( الف 2  د   – ب  –ج  –( الف 1

 کدام بیت، فاقد »جملۀ مرکب« است؟  -15

روزگاران1 جفای  و  یاران  فراق  از  گله   ) 
 

رستی  و  گیر  خویش  کم  سعدی  توست  طریق   نه 
 

رخ  2 بر  مگرت  باری  افتاد(  نظر   جانان 
 

بگشتی آفاق  همه  در  من  چو   سرگشته 
 

می3 شاخه  از  برگ  که  چندان  ولی   ریخت ( 
 

می چندان  میدو  برگ  و   کرد شکفت 
 

کریم 4  باش  نخل  چو  برآید  دست  ز  گرت   ) 
 

نیا دست  ز  آزادیورت  باش  سرو  چو   د 
 

 زیر همۀ موارد »کامالً« درست است، به جز:  با توجه به متِن  -16
بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از هزارگونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است. َمَثل قرآن،  »

 ها بود.« ها بود و در قرآن حیات دلَمَثل آب است روان؛ در آب، حیات تن

 .( حذف فعل به قرینۀ لفظی و معنوی وجود دارد2  و فاعلی مشهود است. در متن صفت پیشین، پسین ( 1

 .شود( ممیز، نقش تبعی و یک واژۀ دو تلفظی یافت می4  .خورد( جملۀ ساده و غیرساده »هردو« به چشم می 3
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 الفرج« است؟  کدام بیت، فاقد مفهوم »الصبُر مفتاح -17

شد1 توانی  گوهر  معدن  تا  کن  صبر  تلخی  به   ) 
 

چو  بحر  آب  نمی   ن که  گوهر  شود   دارد شیرین 
 

با2 سوخته  دل  داغ  بر  صبر  شمعی(  چون   د 
 

نیست آسان  شدن  تو  بزم  صحبت   الیق 
 

کنیم  (3 سپر  تحّمل  ز  جورتان  تیر   بر 
 

بگذرد نیز  شما  کمان  سختی   تا 
 

ولی4 شکیباست  است  عمری  تو  هجران  به  دل   ) 
 

را شکیبایی  پشت  شکند  پیری   بار 
 

 غلط« آمده است؟ »کدام بیت، در مقابل آن  مفهومِ  -18

خدا 1 بهر  بگذر  و  بنما  اعتقادی   ) 
 

بی  و  )غفلت  نادرویشم  چه  که  ندانی  خرقه  این  در   خبری( تا 
 

می2 ابر  از  بادیه  نخل  چو  آبش   رسد( 
 

نمی ک هر  جو  هر  به  التفات  که  طبع س  )مناعت   ( کند 
 

گفت  (  3 چه  دار  نگاه  را  دلم  که  گفتمش   چو 
 

عجز( )ابراز  دارد  نگه  خدا  خیزد؟  چه  بنده  دست   ز 
 

را4 زمانه  ملوک  زمانه  داور  ای   ) 
 

اختیار(  )عدم  نیست  مدار  و  مسیر  تو  ارادت  بر   جز 
 

 زیر است؟  کنندۀ مفهوم بیِت کدام بیت، تداعی -19

آینه  به  را  بود »تو  التفات  چه   داران 
 

باشی«  خویشتن  حسن  شیفتۀ  که   چنین 
 

و  (  1 به بظاهر  مردان   باشدمی  صفا  اطن 
 

آینه  این  روی پشت  می ها   باشدنما 
 

راه(  2 سّد  خودنمایی  از  گشت  آینه  را   هرکه 
 

از   نامید  سکندر  شدهچ چون  حیوان   شمۀ 
 

از  (  3 غیر  به  که  چشمی  نپذیرد تو  پیش   مثالی 
 

از   نمایی؟آحیف  آینه  به  که  نباشد  روی   ن 
 

کور  (4 چشم  باشد  آیینه   منکر 
 

زرد  روی  باشد  آیینه   دشمن 
 

 زیر قرابت مفهومی دارد؟  کدام بیت، با بیِت  -20

کریم  باش  نخل  چو  برآید  دست  ز   »گرت 
 

آزاد« باش  سرو  چو  نیاید  دست  ز   ورت 
 

رعنا1 میوهت (  اشجار  ز  سرو  است   دارر 
 

که   هر  میآزاد  سرافراز   شودگشت 
 

میوۀ  (  2 نداری  بید گر  و  سرو  چون   افکندنی 
 

سایه  کن  زمین غیرتی  بر  بیفکن  باری   ای 
 

بید 3 و  سرو  در  شود  پیدا  اگر  شیرین  میوۀ   ) 
 

می  گلشن  فیروزه  این  در  پیدا   شود عافیت 
 

ضربت  4 کردگ (  خسته  را  آزادگان  دون   ردون 
 

آ  دل  مجروح  ادهز کو  او  تیغ  کز   نیستای 
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 شود؟ مفهوم »اصالت ذاتی_ استبداد_ مغلوب گشتن_ تدبیر_ ظرفیت وجودی« به ترتیب، در کدام ابیات یافت می  -21

گیر آرام  شد  رود  صد  به  بحر    الف( 
 

نفیر  برآرد  سیل  یک  به   جوی 
 

آن کوچهب(  در  سرد  برزخ  آن  در  دردجا  و  غم  های   
 

می  چه  آیا  شب  از  تو؟غیر  و  من  تار  چشمان  دید   
 

شد نخواهد  وفا  اهل  گیتی    ج( 
 

داد  نخواهد  روان  آب   شوره 
 

برید اول  هم  باید  گرگ  سر     د( 
 

مردم گوسفندان  چون   نه 
 

دست هـ  چیره  او  بدخواه  گشته  بدون   )  
 

شکست  گیتی  آورده  در  کارش   به 
 

 ( ج _ ب _ الف _ د _ هـ 2    ( الف _هـ _ د _ ب _ ج 1

 _ هـ _ ج _ الف  ( د _ ب 4    ( ج _ ب _ هـ _ د _ الف 3

 
 شود؟ مفهوِم بیِت زیر از کدام بیت، استنباط می -22

بی  طرب  مقام،  این  در  دید»  نخواهد  تعب   
 

پلید«  و  پاک  سرای  این  است  بد  و  نیک  جای   که 
 

گیرد  1 اگر  ابر  دریا  ز  را  ما  قطرۀ  تلخی  به   )  
 

می دریا  کار  در  دگر  شیرینی  را به  ما  کند   
 

و  (  2 نیک  خواهی  کچ تو  کاین  پسر  ای  امروز  کن  بد     خواهی 
 

گردد  مل رقم  عامل  بر  نیک  ور  بود  بد  گر   
 

مجاز؟ 3 سرای  این  در  بندی  چه  دل   )  
 

فراز؟   به  رسد  کی  پست   هّمتت 
 

خاقانی   4 از  فریب  از  و  هوا  نیرنگ  ز   )  
 

خالی  خالی  است  خلد  شیطانش دلت  و  طاووس  از  ساز   
 

 مفهوِم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟   -23

روی 1 جا  هر  سفر  اندر  حق  گفت   )  
 

شوی   مردی  طالب  اول   باید 
 

دیدم  2 عشق  کوی  در  پیری  دوش  خواب  در   )  
 

کن  ما  سوی  عزم  که  کرد  اشارتم  دست   با 
 

می3 منزل  به  را(  سالکان  رساند   
 

دل تپیدن تابانۀ  بی  های   
 

می4 تو  از  کار  را رود  (  دلیل  ای    مددی 
 

می انصاف  اوفتادهکه  ره  ز  و  ایم دهیم   
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 مفهوِم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟  -24

فنا شد  خود  کز  یافت  کس  آن  وصلت   الف( 
 

مردانه خود  ز  شد  فانی  که  استهر  ای   
 

نامم صاحب  شوم  تو  عشق  ز  کشته  گر     ب( 
 

ننگم  مایۀ  روم  تو  کوی  ز  زنده   ور 
 

در   دادمج(  شوق  به  را  جان  جانان  گاه  جلوه   
 

ایستادم مردانه  باران  تیر  روز   در 
 

طرف گردیدن  نامرد  با  نیست  شجاعت  از   د( 
 

است مردانه  حملۀ  جا  این  گردانیدن   روی 
 

جانهـ  سپرم  مردانگی  به  عشق  راه  به   )  
 

است  میدان  مرد  نه  نسپارد  جان  که  هر   که 
 

 ( ب _ د _ هـ 4   ( ب _ ج _ د 3   ( الف_ د_ هـ  2   ( الف _ ج _ هـ 1
 

 کنند؟ کدام ابیات، مفهومی یکسان در ذهن ایجاد می -25
 تر نیست که ُخلقت دوست دارند و ثنا گویند« گیر که جاهی از این رفیعداری، کرم کن و تواضع پیش »ای که مال از بحر جاه دوست می 

 بارد؛ اّما بر سر آن کس که فرود آرد« تناسب مفهومی دارد.( متن فوق با عبارت »از آسمان تاج 1
 ( متن متشکل از هفت جمله است و »_َت« در »خلقت« نقش مفعولی دارد. 2
 شود و مترادف واژۀ »مقام« نیز آمده است. ( در متن یک غلط امالیی یافت می 3
 ( در متن فوق منادا محذوف است و یک ترکیب وصفی دارد.4
 

 ة اهلل علیکم إذ کنتم أعداُء فألِّف بین قلوبکم«: »و اذکروا نعم -26
 ( نعمت خداوند را خودتان یاد کنید زمانی که یاد کنید زمانی که دشمنان همدیگر بودید سپس قلبهایتان را انس و الفت داد.1
 داد. ( نعمت خداوند را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید پس بین دلهایتان انس و الفت قرار2
 ( نعمت اهلل را بر خود یاد کنید آنگاه که با یکدیگر دشمنی داشتید و قلبهایتان را نسبت به هم نزدیک کرد. 3
 ( نعمت اهلل را بر خویشتن یادآوری کنید موقعی که دشمن بودید و دلهایتان را به یکدیگر نزدیک کرد. 4
 

 ُیحّدد حیاَة المرء فی المستقبل، و هذا همو مکان العلم«: بدأ بالتعّلم المناسب ُیمکن أن اّلذی َ  »انَّ البرنامج  -27
 ای که با یکدیگر خوب آغاز شده ممکن است زندگی آیندۀ انسان را روشن کند، این موقعیت علم است! ( برنامه1
 ست! ( برنامۀ کسی که با یادگیری درست آغاز  کرده، امکان دارد زندگیش را در آیندۀ معّین کند، این جایگاه علم ا2
 شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین کند و این همان جایگاه علم است! ( برنامۀ آن کس که با یادگیری صحیح آغاز می3
 شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین کند، و این همان جایگاه علم است! ای که با یادگیری صحیح آغاز می( برنامه 4
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الحقیقّی هو اّلذی َیقبل عذرک و أذا تعمل عمالً خطأ ُیسامحک و ال یذکرک بسوء فی غیابک«: دوست حقیقی همان کسی است  »الّصدیق   -28
 که ...... 

 کند!پذیرد و به وقت انجام کار اشتباه تو را بخشیده و در نبودنت ذکر بدیت را نمی( عذرخواهیت را می1
 آورد!بخشد و در نبودنت تو را به بدی بخاطر نمیانجام دهی تو را می  ( عذرت را پذیرفته و هنگامی که عمل خطایی2
 کند! بخشد و در غیاب تو، از تو به بدی یاد نمیپذیرد و هرگاه کار اشتباهی انجام دهی تو را می ( عذر تو را می3
 آورد!غیبت تو، بدیت را به خاطر نمیگذرد و در ( عذرخواهی تو نزد او پذیرفته است و آنگاه که خطایی انجام دهی از تو می4
 

 » اّنما العلُم ثروة ال َیستطیع الّظالمون أن َینهبوها، و ال حاجَة َله إلی حارٍس َیحرُسه!« :  -29
 توانند غارتش کنند و هیچ نسیازی نیست که نگهبانی از آن حراست ککند! ( تنها علم ثروت است، ستمکاران نمی1
 توانند علم را غارت کنند، و نیازی به نگهبانی که از آن نگهداری کند وجود ندارد! نمی  ( ثروت واقعی علم است، ظالمان2
 ( علم فقط ثروتی است که ظالمان توانایی ندارند غارتش کنند، و نیازی به نگهبانی که از آن نگهداری کند وجود ندارد! 3
 ی به نگهبانی که از آن محافظت کند ندارد! ( علم تنها ثروتی است که ستمکاران آن را به یغما برند، و هیچ نیاز 4
 

عها بعمل الشّر!« :   -30  »من مأل حیاته بعمل الخیر، کان َیعلم الخیر، کان یعلَم أّنها أقصر من أن ُیضیَّ
 کند! ( هر آن کس بداند که زندگی کوتاهتر از آن ایت که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل خوب پر می1
 دانسته که زندگی کوتاهتر است از اینکه با عمل بد هدر رود!عمل خوب پر شده است، می( هر کس زندگیش با  2
 تر از این است که آن را با کار بد تباهش کند! دانسته که زندگی کوتاه( کسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می3
 تر است از آنکه بتواند با عمل بد نابود شود! زندگی کوتاهدانسته که  ( آن کسی که زندگیش را پر از عمل خوب کرده باسد، می4
 

م في الحیاة، بسهولة!« -31 ک و االجتهاد للتقدُّ ر التلمیَذ اّلذی َعُود نفَسه الَکسَل، إلی التحرُّ  »ال َنقدر أن َنضطَّ

 فت در زندگی وادار کنیم! توانیم به آسانی به تحّرک و تالش برای پیشرآموزی که خودش را به تنبلی عادت داده، نمی( دانش1

 آموزی که خود به تنبلی عادت کرده، به سادگی قادر نیستیم او را به حرکت و تالش برای پیشرفتش در زندگی وادار نمائیم!( دانش2

 م!  آموزی که خود را به تنبلی عادت داده، به سادگی قادر نیستیم به تحّرک و تالش برای پیشرفت در زندگی وادار نمائی( دانش3

 توانیم به آسانی به حرکت و تالش برای پیشرفتش در زندگی ناگزیر کنیم!  آموزی را که خودش به تنبلی عادت کرده، نمی( دانش4

مات »المفردات بین لغات العالم َلم َتتبادل في سنة واحدة، بل قد حدث هذا التبادُل أثناء سنوات کثیرة، و بهذا أصبحت الّلغات غنّیة«: کل -32
 های دنیا ........ زباندر بین 

 ها غنی شدند!  های زیادی رخ داده است، و بدین ترتیب زبان( در یک سال رد و بدل نشد بلکه این تبادل در طول سال1

 شدند!  ها اینگونه توانمند می افتاد، و زبانهای زیادی اّتفاق می شدند بلکه این تبادل طی سال( سالی یکبار تبادل نمی2

 شدند!نیاز میها بیهای بسیار اتّفاق افتاده است، و بدین صورت زبانکردند بلکه این تغییر در مّدت سالیکبار در سال تغییر نمی( 3

 ها سرشار از توانایی شدند! های زیادی بود، و به این صورت زباناند بلکه رخداد تبادل در اثناء سال( در یک سال رد و بدل نشده4
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 عّین الصحیح:  -33

ِم المعّلمین فیه: جامعه بیشتر از پیشرفت معّلمان پیش نمی1 م أکثَر من َتقدَّ  رود!  ( ال ُمجتمَع َیتقدَّ

 دادند!  که دانشجویان به او گوش میکرد درحالی( کان االُستاذ ألقی محاصرة و الّطالب اسَتمعوا إلیه: استاد سخنرانی می2

 عب في هذه الّدنیا له: درست نیست کسی گمان کند که سختی در این دنیا فقط برای اوست!  ( لیس صحیحًا أّن أحدًا َیظّن أّنما التّ 3

 نشینند! ها می روند و بر صندلی( َیذهب المتفرِّجون إلی الَملعب و یجلسون علی الکراسي کّلها: تماشاچیان همگی به ورزشگاه می4

 :  الخطأعّین  -34

 خورد!  ای بزرگ شد که بدون کمک کسی غذایش را میمساعدة أحد: کودک به اندازه ( کُبر الّطفُل ألی حٌد یأکُل طعاَمه بدون1

ْد لساَننا بالکالم الّلتین لنکسَب موّدَة الّناس: زبانمان باید به کالم نرم عادت کند تا دوستی مردم را به2  دست آوریم! ( لُنعوُّ

 دهی!  گیری و آنچه میپروردگارا، ستایش مخصوص تو است بر آنچه می( الّلهمَّ لک الحمُد علی ما تأخذ و ما ُتعطي: 3

الفین َیبقی في الماء َثالثین دقیقًة متواصلٌة: نوعی از دلفین4  ماند! ها وجود دارد که سی دقیقۀ متوالی در آب باقی می( هناک نوٌع من الدَّ

 کند.: عّین الصحیح: »مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می -35

نا في تربیة األوالد اجتهادًا!  2    ( َتجتهد األٌم أوالدها اجتهادًا بالغًا!  1  ( ُتحاول أمَّ

نا لتربیة أوالدها اجتهادًا کثیرًا!  3  ( ُتحاول هذه األّم في تربیة أوالدها کثیرًا!  4   ( تجتهد أمُّ

 

 : بما یناسب النّص ( 42 – 36إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة )

ل إلی مبالغ کثیرٍة.  في أوائل القرن العشرین کان الّلؤلًؤ الطبیعي نادرًا و غالبا! و َیختّص بالکبار و األغنیاء فقط و سعُر القطعة الّصغیرة منه قد َیص
ه!  کلَّ جیشه ِبَبیع قطعي صغیرة مما کانت تَ  جّهزففي عصر االمبراطوریة الّرومانّیة ُیقال إّن قائدًا   ملکه ُامَّ

زمن أّوِل استخداٍم لجوهر اللؤلؤ و الّدر و َمن کان أّول ُمستخدمیه من البحر، ولکن نعلم أّن القبائل القدیمة اّلتی کانت َتصید    تعیینُ ال ُیمکن  
 أهمّیته و قیمته في تلک األّیام؛   یعرفونالُسمَک في السواحل الهندّیة کانوا 

 االمبراطوریة البریطانّیة، کان ُیسمح للعائلة المکلّیة و األغنیاء و الکبار باْمتالِک اللؤلؤ ألنفسهم دون اآلخرین! و الجدیر بالّذکر أّن في أّیام 

 عّین الصحیح:  -36

 ( ظهرت تجارٌة اللؤلؤ في أوائل القرن العشرین!  1

 ( کان الحّکاُم الرومانّیون أّول من فهموا قیمَة اللؤلؤ!  2

 ( إّن بائعي األسماک في المدن کانوا یعرفون قیمة الّلؤلؤ!  3

 ( لم یکن موضوع االستفادة من اللؤلؤ ُمختّصًا بالملوک فقط!  4
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 عّین الصحیح عن الّلؤلؤ:   -37

 ( مکان الّلؤلؤ قرب البحار!  1

 ( الهندّیون کانوا أّول مستخدمیه!  2

 ( مقدار الّلؤلؤ ُیساوي عدد أفراد العالم!  3

 و الّسمک في القدیم عرفوا قدره قبل اآلخرین!  ( صیاد4

 في الّنص:  لم َیذکرعّین الموضوع اّلذي  -38

 ( زمن االستفادة من الّلؤلؤ ألّول مّرة!  2    ( المختّصون باالستفادة من الّلؤلؤ!  1

 ( الجماعات الّتي استخدمت الّلؤلؤ أّوَل مّرة!  4    ( قیمة الّلؤلؤ قبل القرن العشرین!  3

 عّین الصحیح للفراغ: ُذکر في الّنص عن ... الّلؤلؤ.  -39

 ( قیمة 2     ( صعوبة الحصول علی 1

 ( جمال 4     ( کیفّیة الحصول علی 3

 (  42 – 40في اإلعراب و التحلیل الصرفی ) الخطأعّین 

 »جّهز«: -40

ل  – ( فعل ماٍض 1 ز« من باب تفعَّ  له ثالثة حروف أصلّیة و حرف واحد زاند، مصدره »تجهٌّ

ل   –للغائب  – ( ماٍض 2  حروفه األصلیة »جهز«، و له حرف واحد زائد، علی وزن فعَّ

 حروفه األصلیة »جهز« / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة، و مفعوله »کٌل«  – ( ماٍض 3

 فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة    معلوم / – للمذّکر الغائب  –( فعل ماٍض 4

 طلبد؟ کند و دستیابی به آن چه چیزی را می ی شریفه، به انسان در یافتن هدف اصلی زندگی کمک میدقت در کدام آیه  -51

نیا َفِعنَد اهلل َثواُب َو اآلِخَرة 1  همت بزرگ و ارادة محکم  –( َمن َکاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

نَیا َنُموُت َو َلحَیا َو َما ُیُهِلُکَنا 2 اُتنا الدُّ  همت بزرگ و ارادۀ محکم  –( َما ِهَی إالَّ َحیَّ

نَیا َفِعنَد اهللِ َثَواُب ال3 نیا َو اآلِخَرِة ( َمن َکاَن ُیریُد َثَواَب الدُّ  شناخت مقصد و هدف اصلی  – دُّ

هُن 4  شناخت مقصد و هدف نهایی   –( َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الُدنیا َنُموُت َو َنحَیا َو َما ُیهِلُکَنا ِإالُّ الدَّ
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اَر اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیَواُن( بیان   -52  نموده است؟ کدام مورد، برداشت مناسبی از عبارت قرآنی )َو ِإنَّ الدَّ

 باشد.تر برای روح انسان میبخش دفتر زندگی است، بلکه غروبی درخشان( مرگ پایان1

 شود و زندگی حقیقی آنجاست.( آدمی از یک مرحله هستی دنیا به هستی باالتر برزخ منتقل می2

 رسد.رد و فنا می( این دنیا جایی است که انسان از راه ایمان و عمل صالح به زندگی حقیقی و به دور از د3

 کند.آورد، زندگی میدست می( سرای دیگر جایی است که انسان با کماالت واقعی که از راه ایمان و عمل صالح به4

 شود؟ی )َو ِإنَّ َعَلیُکم َلَحاِفِظیَن کرامًا کاتبین َیفَعُلوَن( کدام مفهوم دریافت میی شریفه از آیه   -53

 اند.اند، بهترین گواهان قیامتها را در دنیا دیدهباطن اعمال انسان ( فرشتگان امین الهی چون ظاهر و 1

 اند.اند، از بهترین گواهان قیامتها را در دنیا دیده( پیامبران و امامان چون ظاهر و باطن اعمال انسان2

 اند.  ثبت و ضبط کردهها را  اند و تمامی اعمال آنها بودهها، مراقب آنالهی در طول زندگی انسان( فرشتگان امین3

 اند.ها را  ثبت و ضبط کردهاند و تمامیاعمال آنها بودهها، مراقب آن ( پیامبران و امامان در طول زندگی انسان4

 بینی شده است؟ ها پیش ی )ِإنَّما َیأُکُلوَن ِفی ُبُطوِیِهم َنارًا( در خصوص چه کسانی و چه عاقبتی برای آنآیه  -54

 )و َلُهم َعَذابُّ َشِدیُد(  –خورند تیمان را از روی ظلم می( کسانی که اموال ی1

 )َسَیصَلوَن َسِعیرا(  – خورد ( کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم می2

 )َو َلُهم َعَذابُّ َشِدید(   –کنند ( کسانی که در راه حداوند انفاق نمی3

 یرا( )َسَیصَلوَن َسعِ  –کنند ( کسانی که در راه خداوند انفاق نمی4

 کنند؟ عمل می  )ص(به کدام دستور پیامبر گرامی اسالم  )ص(ها از دیدگاه امیرالمؤمنین ترین انسانزیرک  -55

 ( سنت نیکی را در جامعه جاری سازد تا مردم به آن عمل کنند.1

 ( به حساب خود رسیدگی کنند، قبل از اینکه به حساب شما برسند.2

 ی انس تو خواهد بود.اشد، زیرا او مایهکنی، نیک بنشینی که انتخاب می( هم 3

 کنند.( فراوان به یاد خداوند هستند و بهتر از دیگران خود را  برای دیدار او آماده می4
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 ی شریفه به آن اشاره دارد؟شرط اصلی دوستی با خدا چیست و کدام آیه   -56

وَن اهلل َفاَتِبُعونی ُیحِبُکُم اهللُ(  –( عمل به دستورات الهی که توسط پیامبر اکرم آورده شده است 1  )ُقل ِإن ُکنُتم ُتِحبُّ

 )ُیِحُبو َکُحبَّ اهلل َو َالَّذیَن آَمُنوا اََّشدُّ ُحّبًا لِّلِه(   –( قلب انسان با خدا باشد، آنچه مهم است درون و باطن انسان است 2

وَلُهم َکُحبَّ اهلَل َو الَّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًا لِّلِه(   –( عمل به دستورات الهی که توسط پیامبر اکرم آورده شده است 3  ) ُیِحبُّ

ِبُعونی ُیحِبیُکُم اهللُ –( قلب انسان با خدا باشد، آنچه مهم است درون و باطن انسان است 4 وَن الّلَه َفاتَّ  (  )ُقل ِإن ُکنُتم ُتِحبُّ

 اش را قضا کند و برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد؟ چه کسی باید روزه  -57

 ( کسی که روزه ماه رمضان را عمدًا نگیرد و تا قبل از رمضان آینده قضای آن را به جا آورد.1

 جا نیاورد.( کسی که روزه ماه رمضان را عمدًا نگیرد و تا قبل از رمضان آینده قضای آن را به2

 مانده و قضای روزه را نگیرد. فردی که به علت بیماری نتواند روزه بگیرد و تا رمضان آینده بیماری او باقی (3

 ( فردی که به علت بیماری نتواند روزه بگیرد و با بر طرف شدن بیماری، تا رمضان آینده عمدًا قضای روزه را نگیرد. 4

 ُیعَرفَن َفالَ َیؤَذیَن( مقصد از »ٰذٰلَک« کدام عمل است؟ ی )ٰذلَِک أَدَنی أَن ی شریفه با توجه به آیه   -58

 ( پوشاندن گریبان و گردن 2    ( آشکار نساختن بدن و موی سر 1

 ( آشکار نساختن زینت و زیور االت4    ها به خودتر کردن پوشش( نزدیک3

 ست؟ تأثیر توجه به ارتباط کامل ابعاد وجودی انسان در طراحی مسیر سعادت او، کدام ا  -59

 ها توسط یک وجود برتر داده شده است.های برتر انسان ( کامال درست بودن پاسخی که به پرسش 1

 های ازائه شده توسط کسی که آگاهی کاملی از انسان و جهان داشته باشد.( همه جانبه بودن برنامه2

 مرگ داشته باشد. ( آگاهی دقیقی که باید انسان از خلقت، جایگاه او در نظام هستی و زندگی پس از 3

 ( قابل اعتماد بودن دستوراتی که به انسان برای رسیدن به رستگاری در زندگی ابدی داده شده است.4

 

 کدام عامل سبب شد تعالیم الهی به فرهنگ جوامع وارد شود و جزئی از سبک زندگی مردم گردد؟  -60

 زمان  مانند پیامبران برای تبلیغ دین در طول ( ایمان استوار و تالش بی 1

 های هر دوران ی انسان( بیان اصول ثابت دین الهی در خور فهم و اندیشه 2

 ی پیامبران های مختلف به وسیله ( رشد تدریجی فرهنگ و دانش مردم در زمان 3

 ها توسط پیامبر ها و دشواری ( استمرار و پیوستگی در دعوت و تحمل سختی4
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 ترین اقدام ایشان در آنجا چه بود؟چه زمانی دعوت انصار را پذیرفت و مهم )ص( پیامبر اکرم  -61

 سازی مقدمات انجام مسئولیت والیت ظاهری ( پس از پذیرش اسالم _ آماده1

 سازی مقدمات انجام مسئولیت والیت ظاهری ( بعد از هجرت به مدینه _ آماده2

 مرکز انجام وظایف والیت معنوی   ( پس از پذیرش اسالم _ انتخاب مسجد مدینه به عنوان3

 ( بعد از هجرت به مدینه _ انتخاب مسجد مدینه به عنوان مرکز انجام وظایف والیت معنوی 4

ترین دین الهی است درباره این موضوع چه تدبیری  توجهی به کدام مسئله نشان دهندۀ نقص یک دین است و دین اسالم که کاملبی  -62
 اندیشیده است؟ 

 ادامۀ مسیر تبیین دین و تشکیل حکومت _ مرجعیت و والیت معنوی توجهی به ( بی1

 ( نبود یک دستورالعمل و کتاب کلی برای همیشه بشر _ مرجعیت و والیت معنوی 2

 توجهی به ادامۀ مسیر تبیین دین و تشکیل حکومت _ نظام امامت و والیت ( بی3

 مامت و والیت ( نبود یک دستورالعمل و کتاب کلی برای همیشه بشر _ نظام ا4

ترین نمونه حکومت پس از رسول خدا را چند  کدام است و بشریت، عالی )ص(نتیجۀ انحراف نظام حکومتی پس از رحلت پیامبر اکرم   -63
 سال بعد از رحلت ایشان مشاهده نمود؟

 سال 5_   )ع(ها توسط امامان جانبه مسئولیت( فقدان امکانات الزم برای اجرای همه1

 سال 5  در جامعه _ )ع( ( حکومت بنی امیه و فقدان قدرت الزم و عدم حضور امامان 2

 سال 25در جامعه _   )ع( ( حکومت بنی امیه و فقدان قدرت الزم و عدم حضور امامان 3

 سال  25_    )ع( ها توسط امامان جانبه مسئولیت ( فقدان امکانات الزم برای اجرای همه4

 انسان در چه صورتی از عذاب الهی در امان است و شروط آن کدام است؟  )ص(مطابق فرمایش پیامبر اکرم  -64

 های دلسوزان و جلوگیری از بازگشت به جاهلیت _ توجه مسلمین به هشدار  )ص(  ( حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر1

 گیری از بازگشت به جاهلیت های دلسوزان و جلو ( ورود به دژ مستحکم توحید _ توجه مسلمین به هشدار2

 _ تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام   )ص(   ( حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر3

 ( ورود به دژ مستحکم توحید _ تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام 4
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 نکتۀ مهم در هنگام پیمان بستن با دشمنان، کدام است؟   )ع(از دیدگاه امیرالمومنین   -65

 شکنی دشمن و خودداری از شکست ( غفلت نکردن از پیمان 1

 ( توجه داشتن به نیت دشمن از عهدنامه و خودداری از شکست 2

 شکنی دشمن و جلوگیری از غافلگیری ( غفلت نکردن از پیمان 3

 جلوگیری از غافلگیری( توجه داشتن به نیت دشمن از عهدنامه و 4

 باشد؟ در محاصرۀ مشرکان مکه به هنگام آغاز دعوت می )ص(کدام روایت نبوی، بیانگر عزت پیامبر اکرم  -66

 ( برای جان من بهایی جز بهشت نیست، پس بدانید خود را به کمتر از آن نخواهم فروخت.1

 دارم. ، از راه حق دست برنمی( اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند2

 ( خالق جهان در نظر ما مسلمین بزرگ است، از این جهت هر غیرخدایی در نظرمان کوچک است.3

 ( خداوند به ما کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده و زمین را به ما ارث خواهد داد.4

 ازدواج اشاره دارد و راه در امان ماندن از عواقب  آن چیست؟  حدیث شریف » حب الّشیء یعمی و یصم« به کدام موضوع در  -67

 راند _ توکل بر خدا ( عالقه و محبت به یک شخص، عقل را به حاشیه می1

 ( محبت و عالقه سرچشمۀ اصلی همۀ کارهای انسان است _ توکل بر خدا 2

 ومادرراند _ مشورت با پدر ( عالقه و محبت به یک شخص، عقل را به حاشیه می3

 ( محبت و عالقه سرچشمۀ اصلی همۀ کارهای انسان است _ مشورت با پدر ومادر 4

 تواند توضیح مناسبی برای والیت الهی باشد؟ با دقت در مفهوم آیۀ شریفه » َما َلُهْم ِمْن َولّی َو الَ ُیشِرُک ِفی ُحکِمِه أَحدًا« کدام مورد، می  -68

 داده است.  ( خداوند افرادی را واسطۀ والیت خود قرار 1

 ( با اذن و اجازۀ خداوند والیت الهی به پیامبران واگذار شده است.2

 هایی به افراد خاصی واگذار شده است. ( والیت خداوند برای انجام مسئولیت3

 ها را مجرای والیت خود قرار داده است.( والیت پیامبران بدین معنا نیست که خداوند آن4

 تواند یکی از مصادیق گام براشتن در مسیر توحید عملی باشد؟ ریفه، می عمل کردن به مفهوم کدام آیۀ ش  -69

ها النَّاس َأْنُتم الُفَقَراُء ِاَلی اهلِل و اهلَل ُهَو الَغنَی الَْحِمیُد« 1  ( » َیا َأیُّ

 ( » َیوَم َترُجَف األرُض َو الِجباُل َو َکاَنِت الْجباُل کئیبُا َمهیال« 2

ین« ( َفَلْو الَ َنَفَر ِمْن کُ 3 ُهوا ِفی الدِّ  ّل ِفرَقٍه ِمنُهم طاِئَقٌه لَِیَتفقَّ

 ( َو َما َخَلقَنا الَسَماَواِت َو ااْلرَض َو َما بیَنُهما الِعبیَن« 4
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 توان برای آزمایش اخالص مردم بهره چیست؟ از مفهوم مندرج در کدام آیۀ شریفه، می   -70

 ُموِمِنیَن« ( »َلَعلََّک َباِخٌع َنفَسَک َأالَّ َیُکونوا 1

وَنهْم َکُحبَّ اهلل َو الَّذیَن آَمُنو اَشدُّ ُحّبا هلل« 2  ( » ُیِحبُّ

 ( » َو اصِبْر َعَلی َما َأَصاَبَک ِانَّ ذلَِک ِمْن َعْزِم االُموِر« 3

ُقوَن« 4 یاُم َکَما ُکِتَب َعَلی الَّذیَن ِمْن قْبِلُکْم َلَعلَّکم َتتَّ  ( »ُکِتَب َعَلیکُم الصَّ

 تواند مورد استناد واقع شود؟ پذیری به  نوان شاهدی بر و ود ا تیار میر راستای تبییر مسئولیتکدام مورد،د -71

چریسررررت    (  1 شرررررم  ایرن  اخرتریررار  نربرودی  گرر   
 

چرریسررررت  آزرم  و  خررجررلررت  و  دریررخ   ایررن 
 

یرررا(  2 کرررنررر   ایرررن  فرررردا  کررره  ایرررن   
 

صررررنرر    ای  اسررررت  اخررترریررار  دلرریررل   خررود 
 

برردی  (  3 زان  خرروردی  کرره  پشرررریررمررانرری  وان   
 

مررهررترردی   گشررررترری  خررویررش  اخررترریررار   ز 
 

برریررا  (4 فررردا  را  سرررررنررگ  گررویرری    هرریررچ 
 

سرررررزا را  د  برررَ دهررر   مرررن   ورنررریرررایررری 
 

دهی  و ک  و کاستی آیه شری ٌه »کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حابل کارهایشان را در همیر دنیا به آنان می -72
 راستای تبییر و تأکید م موم مو ود در کدام مورد قابل استناد می باشد؟ نخواهند دید.« در 

1 » یدش لَعبش ٍم لش َظالَّ یُک  َو َأنَّ اهَّللَ َلیَس بش َمت َأیدش َما َقدَّ َک بش  ( »ٰذلش
َلیَنا ُترَجعوَن« 2 تَنًة َو إش رِّ َو الَخیرش فش الشَّ َقُة الَموتش َو َلبُلوُک  بش  ( »ُکلُّ َنفٍس َذائش
َک َم ُظورًا« ( »ُکالا 3 ن َعطاءش َرّبَک َو َما َکاَن َعَطاُء َربُّ دِّ هٌواَلءش َو هٌوالءش مش   ُنمش
لَلَها َو ُه  ُیظَلموَن«4 الَّ مش َئةش َفاَل ُیجَزی إش یِّ السَّ َها َو َمن َجاَء بش الَ َسَنةش َفَلُه َعشُر َأمَلالش    ( »َمن َجاَء بش
ی شری ه  المی در م موم کدام آیه سبت به بندگان نیلوکار و گناهلار می باشد. ایر قانوناز سنت های المی لط  و ممربانی  داوند ن -73

 باشد؟متجلی می
ن َرحَمةش اهَّلل« 1 هش  ال َتقَنُطوا مش یَن ُأسَرُفوا َعَلی َأنُفسش ذش بادَی الَّ  ( » ُقل َیا عش
رِّ َو الَخیرش 2 الشَّ َقُة الَموتش َو َنبُلوُک  بش لینا ُترَجُعوَن« ( » ُکلُّ َنفٍس َذائش تَنًة َو إش   فش
کَ 3 َک َو ما َکاَن َعطَاُء َربَّ ن َعطاءش َربَّ دُّ هُوالءش َو هُواَلءش مش  َم ُظورًا «   ( »ُکاَل ُنمش
ُبوَن« 4 َما کانوا َیکسش ُبوا َفَأَخذَناُه  بش ن َکذَّ ماءش َو اأَلرٍض َو لکش َن السَّ  ( »َلَفَت َنا َعَلیهش  َبَرَکاٍت مش
ر« کدام است و اشرافیرهنمود ارائ -74 جاِر الِ  هر ث َّ المتجر ر التُّ گری مسئولیر و فساد اداری و مالی چه  ه شده در حدیث شری  »یا معشر

 پیامدی را در پی  واهد داشت؟
 های اقتصادی ( یادگیری مسائل شرعی تجارت برهمۀ مردم واجگ است_ گسترش فریبکاری در معامله1
 های اقتصادیباید با احکام آن آشنا شد_ گسترش فریبکاری در معامله( قبل از فعالیت تجاری 2
 گرایی در میان مردم( یادگیری مسائل شرعی در تجارت برهمۀ مردم واجگ است_ رواج مصرف3
 ( قبل از فعالیت تجاری باید با احکام آن آشنا شد_ رواج مصرف گرایی در میان مردم4
هاست.« و »یسل تعمید« مرتبط با کدام موضور در رابطه با تمدن  دید اروپایی ارائه  ملت به ترتیب » ل  تجربی تنما رمز سعادت -75

 شده است؟

 ( آثار و پیامدهای تمدن جدید اروپا_ ترسی  چهرۀ عقالنی و منطقی دین 1

 های پیدایش تمدن جدید اروپا_ زمینه(آثار و پیامدهای تمدن جدید اروپا2
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 و فناوری_ ترسی  چهرۀ عقالنی و منطقی دین  (تلالش برای پیشگام شدن در عل 3

 های پیدایش تمدن جدید اروپا(تالش برای پیشگام شدن در عل  و فناوری_ زمینه 4
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76. His plan was to buy pieces of chocolate_ _ _ _ them to his classmates for tow cents a piece. 

1) who resold    2) and resell   3) but resold   4) by reselling 

 

77. Lisa would never love him again after hcaring all the wrong he had done to her , --------------? 

1) had he   2) would she   3) hadn’t he   4) would'nt she 

 

78. As soon as the teacher turned her back to write a question on the board , the children -------------- talking with one 

another at the same very moment. 

1) started   2) had started   3) were starting    4) have started 

 

79. You could tell by the look on his face that something terrible ---------------- 

1) have happened   2) was happened   3) has been happened  4) had happened 

 

80. The things you should do in my absence are not in any ----------------- of importance , so you can begin with any one of 

them that you want to. 

1) range    2) fact    3) rule    4) order 

81- Of course you found a $10 on the street and…… spent it easy come, easy go!  

 

1) carefully    2) gradually    3) luckily   4) immediately 

 

82-  Julie always says shell……… the school, and she never does, so I doubt she will this year. Action speak louder than 

words, after all. 

 

1) donate to    2) consist of    3) depend on   4) provide with 

 

83- Modern ……… are often lined with layers of absorbent material and sheets of plastic to prevent pollutants from going 

into the soil and water. 

 

1) liquids   3) land fills    3) fossil fuels   4) air conditioners 

 

84-  The man who ……… this company a hundred years ago never thought it would one day become so grate in size and 

important. 

 

1)  complied   2) caused    3) founded   4) achieved 

 

85- Jane and I talk about lots of things, but I just can’t remember what we were discussing on that ………. Time that you 

have in mind. 

 

1) fresh    2) confused    3) particular   4) distinguished  

 

86- The project has been a great success, thanks to our …….. staff. I’d like to thank you for all the hard work you you 

have to put into it. 

 

1) dedicated   2) systematic    3) elementary   4) magnifying 
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87- If you want to make friends, you can’t ………….. to yourself all the time. Start meeting people!  

 

1) hang    2) leave     3) shut     4) keep  

  

The chart gives data about the differences in the annul number of men and women of men and women of three age groups 

who (88) ……….. heart attacked increases; and it can also be seen from the (89) ………….. older, the risk for heart 

attacked increases ; and also be seen from the chart that heart attacked often happen (90) ………. Men rather than 

women. At the age of 29 to 44 , 123 thousand female patients have heart attacks , (91) …….. the figure for women is only 3 

thousand. Remarkably, from 45 to 64 years old , three are 424 thousand men who undergo heart attacks and 136 

(92)…….. was the number of women suffering from the same medical situation.  

88- 1) burst into    2) make up    3) identify with   4) suffer from  

 

89- 1) grow    2) cure    3) convert  4) consider  

 

90- 1) to   2) for    3) at    4) with 

 

91- 1) as    2) while     3) no matter   4) whether or not 

 

92- 1) heart attacks  2) thousand    3) difference  4) years  

 

PASSAGE 1: 

A team of social psychologists has spent six years studying the reactions of people in cities around the world to different 

situations. The result show the cities where people have less money generally have friendlier populations. Rio de janeiro  in 

brazil, which is often known for its crime, comes out top, and the capital of Malawi, Lilongwe, comes third. But what 

makes one city friendlier than another? 

    The researcher who did the study say it has  got more to do with environment than culture or nationality. They carried 

out a study  into the way locals behaved towards strangers in 23 cities around the world. The team conducted their 

research  through a series of tests. Where they dropped pens or pretended they where blind and needed help crossing the 

street. The study concludes that people are more helpful in cities with a more relaxed way of life such as Rio. While they 

where there, researchers received help in 93 percent of cases, and the perecniage in Lilongwe was only  a little lower. 

     However, richer cities  such as Amsterdam and new York are considered the least friendly. Inhabitants of Amsterdam 

helped the researchers in 53 percent of cases and New York just 44 percent. The psychologists found that , in these cities, 

people lend to be short of time, so they hurry and often ignore stranger. 

 

93- What is the best title for the passage? 

1) The World's Friendliest Cities 

2) Psychology of Friendly people 

3) Friendliness in Different Cultures 

4) Friendliness: A Common Human Behavior 

 

94- According to the passage, if you are unable to see but need help, where are you the list likely to get help from people 

when you need it? 

1) Rio   2) Lilongwe   3) New York   4) Amsterdam 
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95- The World “it” in paragraph 2 refers to ------. 

1) study   2) behavior   3) environment   4) friendliness 

 

 

96- The passage provides enough information to answer which of the following question? 

1) How did the researchers manage to measure people's wealth in the cities studied? 

2) What method did the researchers use to collect data for their experiment? 

3) How many cities were excluded from the study  reported in the passage? 

4) What kind of people are more likely to get the help they ask for? 

 

 

PASSAGE 2: 

 

What’s the most useful way of learning a language? Is it writing cssays or doing grammar exercise? The answer is 

clear__whatever you like doing. Evidence shows that the most successful language  learner are those who find something 

they like to do with their chosen language and do it again  and again. And it doesn’t really matter what the activity is.  

 Some of the clearest evidence of this has come through research inti reading. Stephen  

D. Krashen, a well-known second language researcher, decided to look at how well language learners who read for fun did 

in grammar tests. He discovered that they did better than people who went  on courscs and it wasn’t important what 

books they read. 

To prove this, he gave students books from a series called Sweet Valley High. These are popular books about teenage life. 

Although the book’s literary quality may not have been high, the readers made good  progress in vocabulary, reading , 

and speaking lasts. 

In a scparatc case study, a girl improved her writing  so much that her angry teacher accused her of copying. The only 

explanation she has was that she’d started reading regulary. 

 

97- What is the primary purpose of the passage? 

1) To introduce a researcher and his recent finding 

2) To prove the inaccuracy of commonly held view 

3) To answer a question related to learning a language 

4) To describe one of the most important research findings 

98- It can be concluded from the passage that the people who took part in krashen’s study---. 

1) Spoke English as their native language 

2) had already learned  a second language fully 

3) liked to read books with a high literary quality 

4) were interested in reading in a foreign language 

99- Why has the another mentioned»a separate case study« in paragraph 3?  

 

1) To argus that roading is usefull for girls as well as boys 

2) To show that practice in reading affeetc one‘s progress  in other language-related arcas. 

3) To prove that giving learners practice in writing is as effective as giving them practice in reading 

4) To conclude that writing in a foreign language can make people turn to reading texts more regulary 

 

100- Wich of the following statements is supported by the passage? 

1) If second language learnes find something fun to do in each of the four language skills, they soon realize that reading is the 

most enjoyable language skill. 

2) language learner learn best when their teacher focus on one basic language skill most of the time. 

3) people can read a language faster if and only if thay read passages as often as possible. 

4) the best atralcgy to follow to learn a language way vary from person ti person. 
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