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 دقیقه 12: گویی پاسخمدت  فارسی

 در کدام گزینه معنی دو واژه درست آمده است؟.1
  ) (دمان: هولناك) (هژیر: شیر) (دستار: سربند) (مفتول: سیم)1
 ) (طرفه: هدیه) (زبون: ناتوان) (باري: دیوار قلعه) (ردا: باالپوش)2
 ) (جولقی: درویش) (خصم: دشمن) (زجر: شکنجه) (مگسل: رها مکن)3
 قیاس) (تقریر: سرنوشت) (لگام: افسار) (راهب: عابد زرتشتی)) (معیار: 4

 ؟نیامده استمعانی چند واژه درست .2
 نیاز)  بخت) (شرافت: ارجمندي) (معاصی: گناه) (دوده: تاریکی) (توش: اندوخته) (تجلّی: روشن) (غَنا: بی (جافی: ستمکار) (ادبار: تیره 

 (نسیان: فراموشی) (زه: وتر)
 ) شش4 ) پنج3 ) چهار  2 ) سه  1

 .........گزینۀ جز  بهها غلط امالیی هست،  در تمام گزینه.3
 ) زائر کربال ـ غلغله و همهمه ـ قدر و صدر ـ طرفه مردمان ـ اشباه و همانندان1
 ننگمایۀ عادي ـ لگام و عنان ـ  محاورة) وسواس قاضی ـ انفجار محیب ـ 2
 العاده طاس و طشت ـ خارق) دعاي توسل ـ ترجیح و برتري ـ حریف مقلوب ـ 3
 آمبوالنس ـ قربان و صدقه ـ برخواستن از خواب ـ علمدار تحولزوزة ) فقر و غنا ـ 4

 شود؟ در گروه واژگان زیر چند غلط امالیی یافت می.4
، ضـمایم و تعلیقـات،   هاي زمینی، طاس و طشت حاذق و چیره دست، عزم و اراده، مصادره و تاوان گرفتن، حالت و تَرب، عنب و تاکستان، ماعده«

 »لحو و لعب
 ) پنج4 ) چهار3 ) سه  2 ) دو1

 کار رفته است؟ کمتري بهکنایۀ در کدام گزینه .5
ــت  1 ــر دوخــ ــانم بــ ــو دهــ ــر تــ ) دســــت هجــ
بـــار ) فریـــاد کـــه دســـتم نگرفتنـــد و بـــه یـــک 2
ــر    3 ــه مهـ ــر بـ ــاي سـ ــینۀ ) رازهـ ــه راسـ میخانـ
ــد    4 ــازه نش ــو ت ــز دم ت ــر او ک ــر س ــیه ب ــاك س ) خ

 

تــــــا نگــــــویم کــــــه مکــــــن پــــــرده دري   
 ســـــر و پـــــا را از پـــــاي فکندنـــــد مـــــن بـــــی

بایــــد شــــنید  خــــاموش مــــیپیمانــــۀ از لــــب 
ــه    ــا همـ ــود یـ ــی رنـــگ شـ ــا همگـ ــود  آوازهیـ شـ

 

 در کدام گزینه رعایت شده است؟» مجاز، جناس همسان، استعاره، تشبیه و کنایه«هاي  ترتیب ابیات بر اساس آرایه.6
ــف)  ــه  الـ ــن بـ ــه مـ ــا نـ ــۀ تنهـ ــدمدانـ ــت مقیـ خالـ

ــه   ب)  ــت در میخانــ ــدي اســ ــا رنــ ــر کجــ اي هــ
ــی  ج)  ــواب مـ ــیل اشـــک ره خـ ــه سـ ــب بـ زدم دیشـ
ــار شماســــت د)  ــدا یــ ــات خــ ــدایان خرابــ اي گــ
ــنم  ه) ــو روز روشــ ــرّه تــ ــار طُــ ــد ز تــ  شــــب شــ

 

ایـــن دانـــه هـــر کـــه دیـــد گرفتـــار دام شـــد  
ــه ــیده   جرعــ ــا نوشــ ــام مــ ــد اي از جــ انــ

ــی    ــر آب مـ ــو بـ ــاد روي تـ ــه یـ ــی بـ زدم نقشـ
ــام  ــم انعــ ــد چشــ ــامی چنــ ــد ز انعــ مداریــ

ــدي  ــارم نیامــ ــب تــ ــدن شــ ــه دیــ روزي بــ
 

 ) هـ، د، ب، الف، ج4 ) ب، د، ج، الف، هـ3 ) ب، هـ، د، الف، ج2 ) ب، د، هـ، الف، ج1
 شود. ......... منادا دیده می گزینۀ جز بهها  گزینههمۀ در .7

اي سـاقی، گـر آیـی بـر سـرم روزي      ) بیفشان جرعه1
ــی   2 ــی دلـــ ــرا وقتـــ ــلمانان مـــ ــود) مســـ بـــ
) حـــــدیث بشـــــنو، از آزار مردمـــــان برخیـــــز 3
) جهــــان پهلــــوان گفــــت کــــاي پــــر هنــــر  4

 

ــد       ــان باش ــوي مغ ــر ک ــاك س ــالبم خ ــت ق ــه خش ک
کــــه بــــا وي گفتمــــی گــــر مشــــکلی بــــود     
کــــه هـــــیچ چیـــــز نخیـــــزد ز مـــــردم آزاري  
ــر        ــواهم دگ ــه خ ــن چ ــین، م ــگ و ک ــز جن ــه ج ب

 
 

 ..........گزینۀ  جز بهبالغی شیوة شود و هم  مرکب دیده میجملۀ ها هم  گزینههمۀ در .8
) به جهان خـرم از آنـم کـه جهـان خـرم از اوسـت      1
) دال خــو کــن بــه تنهــایی، کــه از تنهــا بــال خیــزد2
ــرده3 ــور  ) غیبـــت نکـ ــه شـــوم طالـــب حضـ اي کـ
) دال بســــوز کــــه ســــوز تــــو کارهــــا بکنــــد 4

 

ــت       ــالم از اوس ــه ع ــه هم ــالم ک ــه ع ــر هم ــقم ب عاش
بپرهیــــزدســــعادت آن کســــی دارد کــــه از تنهــــا 

اي کــــه هویــــدا کــــنم تــــو را  پنهــــان نگشــــته
دعـــاي نـــیم شـــبی دفـــع صـــد بـــال بکنـــد       

 

.........گزینۀ جزبهها غلط امالیی هست، تمام گزینه
ائر کربال ـ غلغله و همهمه ـ قدر و صدر ـ طرفه مردمان ـ اشباه و همانندان

ننگمایۀ عادي ـ لگام و عنان ـ محاورةسواس قاضی ـ انفجار محیب ـ 
العاده طاس و طشت ـ خارقدعاي توسل ـ ترجیح و برتري ـ حریف مقلوب ـ 

آمبوالنس ـ قربان و صدقه ـ برخواستن از خواب ـ علمدار تحولزوزة قر و غنا ـ
شود؟گروه واژگان زیر چند غلط امالیی یافت می

، ضـمایم وهاي زمینی، طاس و طشتذق و چیره دست، عزم و اراده، مصادره و تاوان گرفتن، حالت و تَرب، عنب و تاکستان، ماعده
» و لعب

) پنج4) چهار3) سه  2و
کار رفته است؟کمتري بهکنایۀ کدام گزینه 

ــت   ــر دوخــ ــانم بــ ــو دهــ ــر تــ دســــت هجــ
بـــارفریـــاد کـــه دســـتم نگرفتنـــد و بـــه یـــک 

ــر     ــه مهـ ــر بـ ــاي سـ ــینۀ رازهـ ــه را    سـ میخانـ
ــد     ــازه نش ــو ت ــز دم ت ــر او ک ــر س ــیه ب ــاك س خ

تــــــا نگــــــویم کــــــه مکــــــن پــــــرده دري  
ســـــر و پـــــا رااز پـــــاي فکندنـــــد مـــــن بـــــی

بایــــد شــــنید خــــاموش مــــیپیمانــــۀ از لــــب 
ــه    ــا همـ ــود یـ ــی رنـــگ شـ ــا همگـ ــود   آوازهیـ شـ

در کدام گزینه رعایت شده است؟» مجاز، جناس همسان، استعاره، تشبیه و کنایه«هاي ب ابیات بر اساس آرایه
ــه ــف)  ــن بـ ــه مـ ــا نـ ــۀ تنهـ ــدمدانـ ــت مقیـ خالـ

ــه    ــت در میخانــ ــدي اســ ــا رنــ ــر کجــ   ايهــ
ــی  ــواب مـ ــیل اشـــک ره خـ ــه سـ ــب بـ زدمدیشـ

ــار شماســــت  ــدا یــ ــات خــ ــدایان خرابــ اي گــ
ــنم  ــو روز روشــ ــرّه تــ ــار طُــ ــد ز تــ شــــب شــ

ایـــن دانـــه هـــر کـــه دیـــد گرفتـــار دام شـــد 
ــه ــیده  جرعــ ــا نوشــ ــام مــ ــداي از جــ انــ

ــی    ــر آب مـ ــو بـ ــاد روي تـ ــه یـ ــی بـ    زدمنقشـ
ــام  ــم انعــ ــد چشــ ــامی چنــ ــد ز انعــ مداریــ

ــدي  ــارم نیامــ ــب تــ ــدن شــ ــه دیــ روزي بــ
) هـ، د، ب، الف، ج4) ب، د، ج، الف، هـ3) ب، هـ، د، الف، ج2ب، د، هـ، الف، ج
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 در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟.9
بـه   ،گفتم خسرو، آوازي بسیار خوش داشت و استعدادي فیاض در فرا گرفتنِ موسیقی. وقتی نتوانست در امتحانات ششـم ابتـدایی موفّـق شـود    «

 »شناسش پرداخت. تجوي آموختنِ موسیقی ملّی به سفارش آن دوست موسیقیجس
 ) هفت ـ پنج4 ) شش ـ پنج3 ) پنج ـ شش2 ) شش ـ شش1

 معنایی دارد؟ تقابل» نمایی برد، تو مهر و وفا بیش می با آنکه او جور و جفا پیش می«کدام گزینه با عبارت .10
) پیشـــه کـــن عفـــو بـــه خـــوبی و خوشـــی      1
دان کــــردن چنــــان اســــت) نکــــویی بــــا بــــ2
) ســــــگ اصــــــحاب کهــــــف روزي چنــــــد3
ــار بـــدي کـــردي و دیـــدي ثمـــرش را 4 ) صـــد بـ

 

ــه   ــی و کینـــــ ــذر از ناخوشـــــ ــی  گـــــ کشـــــ
ــردان   ــاي نیــــک مــ ــه جــ ــردن بــ ــد کــ ــه بــ کــ
پــــــی نیکــــــان گرفــــــت و مــــــردم شــــــد 

ــک     ــه ی ــت ک ــدي داش ــه ب ــوبی چ ــردي   خ ــار نک ب
 

 است. هاي زیر یکسان ......... با بیت گزینۀ جز بهها  مفهوم تمام گزینه.11
ــد  « ــحبت بـ ــه صـ ــین کـ ــم نشـ ــدان کـ ــا بـ بـ

ــی را   ــدین بزرگـــــــ ــابی بـــــــ آفتـــــــ
 

ــد    ــد کنـــ ــو را پلیـــ ــاکی تـــ ــه پـــ گرچـــ
ــه ــد  لکّـــــ ــد کنـــــ ــر ناپدیـــــ »اي ابـــــ

 
 

ــذر از 1 ــورة) در گـــــــ ــران کـــــــ آهنگـــــــ
) بیاموزمـــــــــت کیمیـــــــــاي ســـــــــعادت2
) بـــــر نشـــــوي تـــــو بـــــه جهـــــان بـــــرین3
ــون بســـــی ابلـــــیس آدم روي هســـــت 4 ) چـــ

 

ــران     ــر کــــ ــد از هــــ ــآتش و دودي رســــ کــــ
 بـــــد جـــــدایی جـــــدایی  ز هـــــم صـــــحبت  

تــــــات همــــــی دیــــــو بــــــود همنشــــــین  
ــاید داد دســــت    ــتی نشــ ــر دســ ــه هــ پــــس بــ

 

 ؟شود کدام گزینه دیده میدر » کُلُّ إناء یتَرَشَّح بِما فیه«مفهوم مقابل عبارت .12
ــت   1 ــتن اسـ ــرون از گفـ ــون بـ ــن اکنـ ــال مـ ) حـ
ــانم     2 ــه زب ــد ب ــه برآی ــی آنک ــو ب ــق ت ــخن عش ) س
ــویش نهــان    3 ــین ســخنان در ســخن خ انــد ) رنگ
ــی  4 ــی نخلــ ــار یکــ ــاري، پربــ ــه گفتــ ــا بــ ) تــ

 

ــه مـــی   ــوال مـــن اســـت   ایـــن چـ ــه احـ ــویم نـ گـ
ــی  ــر مـ ــاره خبـ ــگ رخسـ ــانم  رنـ ــال نهـ ــد از حـ دهـ

ــل       ــدا گ ــال ج ــر ح ــه ه ــت ب ــود نیس ــت خ از نکه
ــی       ــار، مغیالنـ ــر خـ ــی، پـ ــل آیـ ــه فعـ ــون بـ چـ

 

  ؟ندارندابیات کدام گزینه مفهوم یکسان .13
ــد    1 ــدام کنیـ ــرزه اقـ ــیر شـ ــو شـ ــد و چـ ) خیزیـ

ــار دد و دام       ــیاد گرفتــ ــو صــ ــد چــ ــا چنــ تــ
ــبش خصــم  2 ــن وطــن کــه در طل ــادر توســت ای ) م

ــه    ــت   خانـ ــود از دسـ ــاو شـ ــباي کـ ــاد اجانـ آبـ
ــی  3 ــه برمـ ــن کـ ــع کـ ــدران تواضـ ــا گرانقـ آورد ) بـ

ــش را       ــت درویــ ــن نیســ ــز ایــ ــت جــ طریقــ
) زور بــــازوي توکّــــل ناخــــداي دیگــــر اســــت4

ــود         ــزدان بــ ــه یــ ــاور بــ ــو بــ ــما را چــ شــ
 

زیـــــب انـــــدام کنیـــــد    خفتـــــانِ پلنـــــگ  
ــد   ــیاد بگیریـــــ ــده صـــــ ــرون آمـــــ از دام بـــــ

ــد     ــو افکنـ ــدان تـ ــه خانـ ــم) بـ ــاول (ظلـ ــار تطـ نـ
الحـزن اسـت   ز اشک ویران کنش آن خانـه کـه بیـت   

هـــــا را روســــفید از آســـــیا، افتـــــادگی  دانــــه 
کـــــــه افکنـــــــده دارد تـــــــن خـــــــویش را 

ــی ــی     ب ــنایی م ــا ش ــن دری ــاحل در ای ــم س ــنم  غ ک
هــــــم او مــــــر شــــــما را نگهبــــــان بــــــود 

 
 

 شود؟ در زندگی تأکید می» قضا و سرنوشت«ها بر تأثیر  کدام بیتدر .14
الــــف) تــــا تــــو را قصــــد و اختیــــار بــــود
ب) اي خواجــــه بــــرو کــــه جهــــد انســــان
ج) بعــد از خــداي هرچــه پرســتند هــیچ نیســت 
ــردد    ــر نگـــ ــاودان دیگـــ ــته جـــ د) نوشـــ
    هـ) گفتم که خطـا کـردي و تـدبیر نـه ایـن بـود      

ــود     ــار بــ ــو یــ ــا تــ ــه بــ ــنو کــ ــار مشــ یــ
ــ ــد  بــــ ــپر نباشــــ ــا، ســــ ــر قضــــ ا تیــــ
ــی ــرد     ب ــار ک ــیچ اختی ــه، ه ــر هم ــه ب ــت آنک دول

بـــــه رنـــــج و کوشـــــش مـــــا برنگـــــردد
ــود    ــین ب ــدیر چن ــه تق ــرد ک ــوان ک ــه ت ــا چ گفت

 

 ) الف، د، هـ4 ) الف، ج، هـ3 ) ج، د، الف2 ) ب، هـ، د1
 تناسب مفهومی بیشتري دارد؟» بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول/ من گوش استماع ندارم لمن تقول«کدام گزینه با بیت .15

) چـــه نغـــز اســـت ایـــن نکتـــه در ســـندباد     1
تر دارنـد  ) نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست2
) فــــراوان ســــخن باشــــد آکنــــده گــــوش    3
ــتی 4 ــاز پنداشـــــ ــود از آغـــــ ــو را بـــــ ) تـــــ

 

ــاد     ــد، بـ ــر، پنـ کـــه عشـــق، آتـــش اســـت اي پسـ
جوانـــــان ســـــعادتمند پنـــــد پیـــــر دانـــــا را    
ــوش     ــر در خمــــ ــرد مگــــ ــیحت نگیــــ نصــــ
ــتی    ــوار بگذاشــــ ــرا خــــ ــد مــــ ــه پنــــ کــــ

 

 
 
 

شود؟در زندگی تأکید می» قضا و سرنوشت

ب ب ین م ن ب
ــی را  ــدین بزرگـــــــ ــابی بـــــــ ـــــــ

ی پ ر و ی پ رچ
ــه ــد لکّـــــ ــد کنـــــ ــر ناپدیـــــ »اي ابـــــ

ــذر از  ــورةدر گـــــــ ــرانکـــــــ آهنگـــــــ
بیاموزمـــــــــت کیمیـــــــــاي ســـــــــعادت
بـــــر نشـــــوي تـــــو بـــــه جهـــــان بـــــرین
ــون بســـــی ابلـــــیس آدم روي هســـــت  چـــ

ــران    ــر کــــ ــد از هــــ ــآتش و دودي رســــ کــــ
    بـــــد جـــــدایی جـــــدایی  ز هـــــم صـــــحبت  

تــــــات همــــــی دیــــــو بــــــود همنشــــــین  
ــاید داد دســــت    ــتی نشــ ــر دســ ــه هــ پــــس بــ

؟شودکدام گزینه دیده میدر » کُلُّ إناء یتَرَشَّح بِما فیه«وم مقابل عبارت 
ــت    ــتن اسـ ــرون از گفـ ــون بـ ــن اکنـ ــال مـ حـ
ــانم      ــه زب ــد ب ــه برآی ــی آنک ــو ب ــق ت ــخن عش س

ــویش نهــان     ــین ســخنان در ســخن خ     انــدرنگ
ــی   ــی نخلــ ــار یکــ ــاري، پربــ ــه گفتــ ــا بــ تــ

ــی ــه مـ ــوال مـــن اســـت  ایـــن چـ ــه احـ ــویم نـ  گـ
ــی  ــر مـ ــاره خبـ ــگ رخسـ ــانم رنـ ــال نهـ ــد از حـ  دهـ

ــل       ــدا گ ــال ج ــر ح ــه ه ــت ب ــود نیس ــت خ از نکه
ــی       ــار، مغیالنـ ــر خـ ــی، پـ ــل آیـ ــه فعـ ــون بـ چـ

؟ندارندت کدام گزینه مفهوم یکسان 
ــد     ــدام کنیـ ــرزه اقـ ــیر شـ ــو شـ ــد و چـ خیزیـ
ــار دد و دام    ــیاد گرفتــ ــو صــ ــد چــ ــا چنــ ــ
ــبش خصــم   ــن وطــن کــه در طل ــادر توســت ای م

ــه ــت  خانـ ــود از دسـ ــاو شـ ــباي کـ ــاد    اجانـ آبـ
ــی   ــه برمـ ــن کـ ــدران تواضـــع کـ ــا گرانقـ   آوردبـ

ــش را    ــت درویــ ــن نیســ ــز ایــ ــت جــ طریقــ
زور بــــازوي توکّــــل ناخــــداي دیگــــر اســــت
ــود     ــزدان بــ ــه یــ ــاور بــ ــو بــ ــما را چــ شــ

زیـــــب انـــــدام کنیـــــد   خفتـــــانِ پلنـــــگ 
ــد   ــیاد بگیریـــــ ــده صـــــ ــرون آمـــــ از دام بـــــ
ــد    ــو افکنـ ــدان تـ ــه خانـ ــم) بـ ــاول (ظلـ ــار تطـ نـ

الحـزن اسـت  ز اشک ویران کنش آن خانـه کـه بیـت   
هـــــا را روســــفید از آســـــیا، افتـــــادگی دانــــه 

کـــــــه افکنـــــــده دارد تـــــــن خـــــــویش را 
ــی ــی    ب ــنایی م ــا ش ــن دری ــاحل در ای ــم س ــنم غ     ک

هــــــم او مــــــر شــــــما را نگهبــــــان بــــــود 

«ها بر تأثیر کدام بیت
ا اخت د ق ا ت ا ت اف) ت ا ه ک ن ش ا
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 دقیقه 13: گویی مدت پاسخ زبان قرآن ،عربی

 ):16-22عین االصح و االدقّ فی الترجمۀ أو المفهوم ( ■■

 »اي کسانی که ایمان آوردید.........: «قَوم من قَومٍ عسی أن یکونوا خَیراً منهم یا أیها الَّذینَ آمنوا ال یسخَرْ.16
 ) نباید یکدیگر را تمسخر کنید، شاید آنها بهتر از شما باشند!2 نباید مردمانی، مردمانی را ریشخند کنند، شاید آنها بهتر از شما باشند!) 1
 باشند!کنند، شاید که آنها از خودشان بهتر  ) قومی، قومی را مسخره نمی4 ) نباید قومی، قومی را مسخره کنند، شاید آنها بهتر از خودشان باشند!3

 »:ما قَسم اهللاُ للعباد شیئاً أفضلَ منَ العقل«.17
 ) خداوند هیچ چیزي برتر از عقل را براي بندگان تقسیم نکرده است!2 ) هر آنچه خدا قسم یاد کرده برتر از عقل است!1
 برتر از عقل است! ،ت) هر آنچه خداوند بین بندگان تقسیم کرده اس4 ) خداوند به هیچ چیز برتر از عقل قسم نخورده است!3

18.»دها الشعراءنْشممزوجۀٌ بالعربیۀِ و الفارسیۀِ الّتی ی عات اشعارلمالم:« 
 سرایند! ) ملمعات اشعاري آمیخته از عربی و فارسی است که شاعران آنها را می1
 سرایند! ) ملمعات اشعاري عربی است که به فارسی آمیخته شده است و شاعران آنها را می2
 شد! معات اشعاري آمیخته از عربی و فارسی بود که توسط شاعران سروده می) مل3
 اند! ) ملمعات اشعاري است مرکب از عربی و فارسی که شاعران آنها را سروده4

 »أموالَنا فَینهبونَ؛ المضیقهجمونَ علَینا من هذا الفرصۀ ألنّهم ی موااغتن« عین الصحیح للفراغ علی التّرتیب:.19
 برند ـ به غارت می تنگناـ  غنیمت شمردند )2 روند ـ باتالق ـ به تاراج می غنیمت شمارید )1
 برند ـ از بین می تنگهـ  غنیمت شمردند )4 برند تاراج میبه ـ  تنگه ـ غنیمت شمارید )3

الکلمتان المتضادتان؟ التُوجد فی أي عبارةٍ.20
 ) لما قَرُب الدلفینُ منَ االنسانِ بعد سمک القرش منه!2 السلم!) تُؤدي الدالفینُ دوراً مهماً فی الحربِ و 1
 ) الدلفینُ خالف سمک القرش یکونُ صدیقاً لإلِنسانِ!4 ) تستطیع الدالفینُ أن تبکی کاالطفالِ و تضحک کاإلنسانِ!3

 »قبل از رسیدن دو قبیله، تنگه با سدي بزرگ بسته شد«.21
 ) أُغْلقَ المضیقُ بسدّ عظیمٍ قبل وصول القبیلتین!2 قبل الوصولِ بسدّ عظیمۀ!) أَغَلَقَ المضیقَ القبیلتان 1
 ) قبل وصول القبیلتان اُغلقوا المضیق بِسدهم العظیم!4 ) أَغْلَقََ المضیقُ قبل وصولِ هاتین القبیلتین بسدّ عظیمٍ!3

 فی المفهوم: تُناسب الأي عبارةٍ .22
 ) من قال أنا أعلم فهو جاهلٌ!2  لٌ!) منْ کَتَم علماً فکأنّه جاه1
 ) کاتم العلمِ، یلعنُه شیء حتّی الحوت فی البحرِ و الطّیر فی السماء!4  ) زکاة العلمِ نشره!3
 

 ):23-25اقراء النص التالی بدقّۀٍ ثم أجب عن االسئلۀ ( ■■
کانت  بغدادإلى أنّ  رخونأشار الموقبل المیالد حتى الفتح اإلسالمی،  539فی العراق منذ سقوط الدولۀ البابلیۀ عام  شّائعۀلغۀ اللغۀ الفارسیۀ  کانت

اسم بغـداد   من اللغۀ الفارسیۀ، کانت أکثر هذه التفسیرات شهرةً أنّمأخوذ اسم المدینۀ قیلَ أنَّ بذلک  للعراق، و ۀالساسانی ۀموالحکخالل  موجودة
التـی   »داد« اسم شیطان و »باغ«أنّها ما قول آخر أ ،»اءعط«بالفارسیۀ  معناهاالتی  »داد« و» بستان«بالفارسیۀ  معناهاالتی  »باغ« کلمتین،مأخوذ من 

 .»ۀعطی« معناها
 متی کانت اللغۀ الفارسیۀ اکثر شیوعاً فی العراق؟ .23

1ۀ2 ) بعد الفتح اإلسالمیولۀ البابلیداد«و » باغ«بغداد أخذت من ) 4 قبل المیالد   539) بعد سنۀ 3 ) قبل الد« 
24.:حیح علی حسب النّصما هو الص 

 رخین کلّهم!الفارسیۀ فی رأي المو) اسم بغداد مأخوذ من اللغۀ 1
 »!عطیۀً« معناهاًالتی  »داد« اسم شیطان وهو  و »باغ«خَذ من ) أشهر القول أنّ اسم بغداد أ2ُُُ
 الحکومۀ الساسانیۀ!) بنیت مدینۀ بغداد فی 3
 (اسم مفعول من وهب)! ) بغداد بمعنی بوستان موهوب4

 أن نستنتج من النّص: ال یمکنما  عین.25
 ) اللّغۀ الفارسیۀ فی الدولۀ البابلیۀ لم تکن موجودة!2  ) بغداد کانت جزءاً من ایران!1
 !للعراق ۀالساسانی ۀموالحکإیرانی ترتبط ب) تسمیۀ بغداد باسم 4 ) توجد احتماالت أخري فی تسمیۀ بغداد!  3
 
 

سرایند! ملمعات اشعاري عربی است که به فارسی آمیخته شده است و شاعران آنها را می
شد! للمعات اشعاري آمیخته از عربی و فارسی بود که توسط شاعران سروده میمل

اند! ملمعات اشعاري است مرکب از عربی و فارسی که شاعران آنها را سروده
»أموالَنافَینهبونَ؛المضیقییهجمونَ علَینا من هذا الفرصۀ ألنّهم یننموا««اغتن« الصحیح للفراغ علی التّرتیب:

برند ـ به غارت می تنگناـ  غنیمت شمردند )2روند ـ باتالق ـ به تاراج میغنیمت شمارید
برند ـ از بین می تنگهـ  غنیمت شمردند )4برند تاراج میبه  ـ تنگه ـ غنیمت شمارید

الکلمتان المتضادتان؟التُوجدأي عبارةٍ
) لما قَرُب الدلفینُ منَ االنسانِ بعد سمک القرش منه!2السلم!ؤدي الدالفینُ دوراً مهماً فی الحربِ و 

) الدلفینُ خالف سمک القرش یکونُ صدیقاً لإلِنسانِ!4ستطیع الدالفینُ أن تبکی کاالطفالِ و تضحک کاإلنسانِ!
»ل از رسیدن دو قبیله، تنگه با سدي بزرگ بسته شد

) ُأغْلقَ المضیقُ بسدّ عظیمٍ قبل وصول القبیلتین!2قبل الوصولِ بسدّ عظیمۀ!غَلَقَ المضیقَ القبیلتان 
) قبل وصول القبیلتان اُغلقوا المضیق بِسدهم العظیم!4غْلَقََ المضیقُ قبل وصولِ هاتین القبیلتین بسدّ عظیمٍ!

فی المفهوم:تُناسبالعبارةٍ 
) من قال أنا أعلم فهو جاهلٌ!2هلٌ!منْ کَتَم علماً فکأنّه جاه

) کاتم العلمِ، یلعنُه شیء حتّی الحوت فی البحرِ و الطّیر فی السماء!4کاة العلمِ نشره!

):23-25اقراء النص التالی بدقّۀٍ ثم أجب عن االسئلۀ (
بغإلى أنّ  رخونأشار الموقبل المیالد حتى الفتح اإلسالمی،539فی العراق منذ سقوط الدولۀ البابلیۀ عام  شّائعۀلغۀ اللغۀ الفارسیۀ  ت

اس من اللغۀ الفارسیۀ، کانت أکثر هذه التفسیرات شهرةً أنّمأخوذ اسم المدینۀ قیلَ أنَّ بذلک  للعراق، و ۀالساسانی ۀموالحکخالل  ودة
د« اسم شیطان و »باغ«أنّها ما قول آخرأ ،»ططاءعط«بالفارسیۀ  معناهاالتی  »داد« و» بستان«بالفارسیۀ  معناهاالتی  »باغ« کلمتین،وذ من 

.»ۀعطی« ها
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■■ 26-30( ۀیالمناسب للجواب عن األسئلۀ التال نعی( 
تکون خبراً: (فی محلّ الخبر)» فاعل«عین کلمۀ .26

 ) الجملۀُ الفعلیۀُ تتکونُ منَ الفعلِ و الفاعلِ!2 ) الفاعلُ کلمۀٌ تدلّ علی منْ یفعل الفعلَ!1
 ) کلمۀٌ تدلُّ علی فاعلِ الفعلِ تُسمی فاعالً!4 یأتی بعد الفعل غالباً هو الفاعلُ!) االسم الظاهر الذي 3

 فیه نون الوقایۀ: لیسعین ما .27
 ) صدیقی! أیمکنُ أن تُساعدنی فی الدروسِ!2 ) یؤکِّد العلماء أنَّ الدالفینَ تُغَنّی کالطیور!1
 ) اللهم اجعلنی فی عینی صغیراً و فی أعین النّاس کبیراً!4 ) علیکم بمکارم االخالقِ فإنَّ ربی بعثنی بها!3

 عین العبارة الّتی فیها اسم فاعل و اسم مفعول من ثالثی مجرّد:.28
 !مکتوبات عدیدة لَم تَصل إلینا ) کانت للمؤلّفین اإلیرانیین1
 ) مسؤول المستشفی نادي ممرّضۀ قسم األطفال!2
 !  أن یحملَ الحقائب ) مشرف الفندق أمر العامل3
 !ین أن یصبروا حتّی وصلَ المشاة) مسؤول االستقبال طلب من المسافر4

 فیها الصفۀ: ما جاءتین العبارة الّتی ع.29
 !أنفعهم لعباده اهللا یإل عباد اهللا أحب) 2 ) سید القوم المتواضع خادمهم فی السفر!1
 !غراق فی المدح و الذماإلاألکبر هو الحمق ) 4  و انْصرنا علی القوم الکافرین )3

 عین الجملۀ الّتی فیها المبتدأ:.30
 الْحیوانَات! بقیۀَ بِه یحذّر صوت ) فَللغُراب2 الْمخْتَلفَۀِ؟! الْأَمرَاضِ منَ للوِقایۀ األعشاب ) هل تَستَعمل1ُ
3تَباتۀِ تَشَرَّفنا بِزیارةِ العۀِ! ) فی البِدایعنِ األربدۀِ فی المسقَددائنِ!4 المإلَی الم بأن نَذه ائقُ، نُریدا السهأی ( 
 

 

!  أن یحمل الحقائبمشرف الفندق أمر العامل
!ین أن یصبروا حتّی وصلَ المشاةمسؤول االستقبال طلب من المسافر

فیها الصفۀ:ما جاءت العبارة الّتی 
!أنفعهم لعباده اهللاللی  إل عباد اهللا أحب)2سید القوم المتواضع خادمهم فی السفر!

!غراق فی المدح و الذماإلاألکبر هو الحمق ) 4و انْصرنا علی القوم الکافرین
 الجملۀ الّتی فیها المبتدأ:

الْحیوانَات! بقیۀَ بِه یحذّر صوت ) فَللغُراب2الْمخْتَلفَۀِ؟! الَْأمرَاضِ منَ للوِقایۀ األعشابهل تَستَعملُ
تَباتۀِ تَشَرَّفنا بِزیارةِ العۀِ!ی البِدایعنِ األربدۀِ فی المسقَددائنِ!4المإلَی الم بأن نَذه ائقُ، نُریدا السهأی (
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 دقیقه 12: گویی مدت پاسخ  دین و زندگی

دوزخیـان،  و طبق گفتگوي شـیطان بـا   » مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟«گویند:  فرشتگان در برابر کدام درخواست دوزخیان می.31
 چرا آنان باید خودشان را مالمت کنند؟

 اند ) تخفیف از خدا ـ چون مردمی گمراه و سخاوتمند بوده2 اند ) بازگشت به دنیا ـ چون مردمی گمراه و سخاوتمند بوده1
 اند پذیرفته ) تخفیف از خدا ـ زیرا خودشان دعوت شیطان را4 اند ) بازگشت به دنیا ـ زیرا خودشان دعوت شیطان را پذیرفته3

گذارد و دوستی با خدا را از چه کسی  اگر کسی لذت دوستی با خدا را چشیده باشد، چه اثري بر وجودش می )(براساس مناجات امام سجاد .32
 باید مطالبه نمود؟

 گردد ـ ولی خدا هاي اخالقی آراسته می ) به فضلیت2 کند ـ ولی خدا ) غیر خدا را اختیار نمی1
 کند ـ خود خدا ) غیر خدا را اختیار نمی4 گردد ـ خود خدا اخالقی آراسته میهاي  ) به فضلیت3

شخصی که به دلیل عذر شرعی نتوانسته است، روزه بگیرد و تا سال بعد قضاي آن را نگرفته، محکوم به کدام وظیفه است و چه شخصـی مسـافر   .33
 شود؟ محسوب می

 ستم به مظلوم سفر نکرده باشد ) قضاي روزه و کفاره به عهده دارد ـ کسی که به قصد1
 ) فقط قضاي روزه و کفاره به عهده دارد ـ کسی که با نهی والدین به سفر نرفته باشد2
 یک مد طعام باید بدهد ـ کسی که ده روز یا بیشتر در محل سفر نماند) قضاي روزه و 3
 باید بدهد ـ کسی که کمتر از چهار فرسخ شرعی از وطن دور شود ) قضاي روزه و یک مد طعام4

در بیان مثالی براي معرفی حقیقت تقوا، آن را به چه چیزي تشبیه نمودند و در کدام عبارت مبارکه بـه معنـاي مـرتبط بـا آن      )(حضرت علی .34
 اشاره شده است؟

  الفَحشاء و المنکَرِتَنهی عنِ ) لجام ـ 2  و لَذکُر اهللاِ اکبرُ) لجام ـ 1
 و لَذکرُ اهللاِ اَکبرُ ) اسب ـ4 تَنهی عنِ الفَحشاء و المنکَرِ) اسب ـ 3

 هاي انسان عفیف است؟ روي در آراستگی و رسیدن آن به خودنمایی چیست و کدام مورد از ویژگی عاقبت گرفتاري به زیاده.35
 و جامعه گریزان است.) دور شدن از خدا ـ از مقبولیت نزد همساالن 1
 کند که براي اموري سطحی و کوچک، زبان به تحسین او بگشایند. ) دور شدن از خدا ـ حیا می2
 داند. اهانت به شخصیت خود میوسیلۀ ) ضعیف شدن عفاف ـ زیبایی ظاهري را 3
 ز باشد.برانگی  تواند تحسین یابد که می ) ضعیف شدن عفاف ـ در وجود خود استعدادهاي واالتري می4

 متبوع چگونگی و نوع پوشش چیست و کدام نوع پوشش براي مردان حرام است؟.36
 ها تا مچ ) آداب و رسوم ـ پوشش صورت و دست2 ها تا مچ ) فرمان خدا ـ پوشش صورت و دست1
  نمایی انگشتوسیلۀ ) آداب و رسوم ـ 4  نمایی انگشتوسیلۀ ) فرمان خدا ـ 3

 اجراي آن چیست؟مقدمۀ ل و پاداش و کیفر آن، ظرف تحقق عدالت، کدام مورد است و میان عم رابطۀبا توجه به انواع .37
 ) قراردادي ـ تناسب میان جرم و کیفر2  ) طبیعی ـ تناسب میان جرم و کیفر  1
 ) قراردادي ـ عدم تناسب میان جرم و کیفر4 ) طبیعی ـ عدم تناسب میان جرم و کیفر3

 اثبات قدم در مسیر تقرب الهی است؟مرحلۀ مربوط به کدام  )(ی رسیدن به رستگاري از دیدگاه امام عل.38
 ) محاسبه و ارزیابی4 ) مراقبت3 ) عهد بستن با خدا2 ) تصمیم و عزم براي حرکت1

 اي بیان شده است؟ ال اله الّا اهللا به ترتیب بر چه پایهجملۀ ، اختیار نکردن غیر خدا معلول چیست و )(طبق کالم امام سجاد .39
 ) چشیدن لذّت دوستی با خدا ـ تبري ـ تولّی2  گرفتن اُنس با خدا ـ تولّی ـ تبري) 1
 ) چشیدن لذّت دوستی با خدا ـ تولّی ـ تبري4  ) گرفتن اُنس با خدا ـ تبري ـ تولّی3

ترتیـب مربـوط بـه کـدام اثـر      ، به »کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد«و » خداوند زیبایی را دوست دارد«حدیث شریف: .40
 محبت به خداوند است؟

 ) دوستی با دوستان خدا ـ پیروي از خداوند2 ) پیروي از خداوند ـ دوستی با دوستان خدا1
 ) دوستی با دوستان خدا ـ دوستی با دوستان خدا4  ) پیروي از خداوند ـ پیروي از خداوند2

 خود را به ترتیب از چه طریقی به اطالع ما رسانده است؟ترین احکام  هاي مهم خداوند متعال، برخی از فایده.41
 ) تعالیم انبیاي الهی ـ قرآن کریم2 ) سخنان معصومان ـ آیات قرآن کریم1
 آیات قرآن کریم ـ تعالیم انبیاي الهی )4 ) آیات قرآن کریم ـ سخنان معصومان3

شود؟سوب می
ستم به مظلوم سفر نکرده باشدضاي روزه و کفاره به عهده دارد ـ کسی که به قصد

قط قضاي روزه و کفاره به عهده دارد ـ کسی که با نهی والدین به سفر نرفته باشد
یک مد طعام باید بدهد ـ کسی که ده روز یا بیشتر در محل سفر نماندضاي روزه و 

باید بدهد ـ کسی که کمتر از چهار فرسخ شرعی از وطن دور شودضاي روزه و یک مد طعام
در بیان مثالی براي معرفی حقیقت تقوا، آن را به چه چیزي تشبیه نمودند و در کدام عبارت مبارکه بـه معنـاي مـرت)(رت علی 

ره شده است؟
الفَحشاء و المنکَرِتَنهی عنِ ) لجام ـ 2و لَذکُر اهللاِ اکبرُجام ـ
الفَحشاء و المنکَرِسب ـ و لَذکرُ اهللاِ اَکبرُ) اسب ـ4َتنهی عِن

هاي انسان عفیف است؟روي در آراستگی و رسیدن آن به خودنمایی چیست و کدام مورد از ویژگیت گرفتاري به زیاده
و جامعه گریزان است.دور شدن از خدا ـ از مقبولیت نزد همساالن 

کند که براي اموري سطحی و کوچک، زبان به تحسین او بگشایند.دور شدن از خدا ـ حیا می
داند. اهانت به شخصیت خود میوسیلۀ ضعیف شدن عفاف ـ زیبایی ظاهري را 

ز باشد.برانگی  تواند تحسین یابد که می ضعیف شدن عفاف ـ در وجود خود استعدادهاي واالتري می
ع چگونگی و نوع پوشش چیست و کدام نوع پوشش براي مردان حرام است؟

ها تا مچ ) آداب و رسوم ـ پوشش صورت و دست2ها تا مچ رمان خدا ـ پوشش صورت و دست
نمایی انگشتوسیلۀ ) آداب و رسوم ـ 4نمایی انگشتوسیلۀرمان خدا ـ

اجراي آن چیست؟مقدمۀ ممل و پاداش و کیفر آن، ظرف تحقق عدالت، کدام مورد است و میان عمرابطۀجه به انواع 
) قراردادي ـ تناسب میان جرم و کیفر2طبیعی ـ تناسب میان جرم و کیفر  

) قراردادي ـ عدم تناسب میان جرم و کیفر4طبیعی ـ عدم تناسب میان جرم و کیفر
اثبات قدم در مسیر تقرب الهی است؟مرحلۀ مربوط به کدام )(للی دن به رستگاري از دیدگاه امام عل

ک ا2ا خ ا اق3) ا4) ا ا (
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 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟باالتر از آن، ثمرة طبق فرمایش خداوند، اولین تابع نماز و همچنین .42
 و اهللا یعلم ما تصنعونـ  و لذکر اهللا اکبر) 2 و لذکر اهللا اکبرـ  تنهی عن الفحشاء و المنکر) 1
 تنهی عن الفحشاء و المنکرـ  و لذکر اهللا اکبر) 4 و اهللا یعلم ما تصنعونـ  تنهی عن الفحشاء و المنکر) 3

 با در نظر گرفتن اولویت، رعایت آراستگی در چه مواقعی اولویت دارد؟ )(هاي اهل بیت  بنابر توصیه.43
 ) حضور در خانواده ـ حضور در اجتماع ـ عبادت2 ـ عبادت ـ حضور در اجتماع  ) حضور در خانواده1
 ر در خانواده) عبادت ـ حضور در اجتماع ـ حضو4 ) عبادت ـ حضور در خانواده ـ حضور در اجتماع3

 پوشش زنان ایرانی در قبل از اسالم چگونه بوده است؟.44
 شدند. پوشاندند و با حجاب وارد جامعه می ) موي خود را می2 پوشاندند. ) هنگام حضور در اجتماعات موي سر خود را می1
 کردند. میهاي عمومی رفت و آمد  ) با پوشش کامل در محل4 اند. ها را داشته ترین حجاب ) یکی از کامل3

 است؟ نهی، معلول کدام گزیانحراف يها دل نبستن به راه.45
 نیو ال الضال همیالمغضوب عل ریغکردن عبارت  انیبا توجه ب) 2 میاهدنا الصراط المستقصادقانه خواستن عبارت ) 1
 و سجود  در نظر داشتن عظمت خداوند در رکوع )4 ریبه هنگام گفتن تکب زیخداوند بر همه چ یتوجه به بزرگ) 3
 

  

یینللیو ال الضالییهمللیالمغضوب علیرغغیغکردن عبارت  ییانیبا توجه ب)2ییمققیاهدنا الصراط المستقصادقانه خواستن عبارت 
زیخداوند بر همه چ یوجه به بزرگ ری  به هنگام گفتن تکبچچ و سجود  در نظر داشتن عظمت خداوند در رکوع )4بب
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دقیقه 13: گویی مدت پاسخ  زبان انگلیسی

46. The scientists ………. successful when they solved the problem and found answers to their questions.
1) was feeling 2) felt 3) were feeling 4) feel

47. A: ………. use your camera for my trip? 
B: Honestly, no. I need it this week. 
1) may I 2) I may 3) must I 4) I must

48. The airplane is one of the greatest ………. of human.
1) changes 2) personalities 3) scientists 4) inventions

49. When you have a flight among your country’s cities you need to go to the ………. flights.
1) domestic 2) foreign 3) cultural 4) international

50. Can you give me another ………. to be a good traveler?
1) wildlife 2) desert 3) attention 4) suggestion

51. One of the greatest men says that “I never quit until I get what I’m ………. .”
1) between 2) after 3) before 4) behind

52. ……… is a necessary part of the tourism industry but not the only element.
1) Production 2) Activity 3) Hospitality 4) Destination

Cloze Test: 

We spent ten days in Hyeres a (53) ……. resort in the south of france. We (54) ……. to Nice, then got a bus 
to Hyeres. We rented an apartment near the beach. I was happy to lie (55) ……. the beach and sunbathe in 
my new swimming cloth; my husband (56) ……. a T- shirt and long shorts. He went swimming a lot.

53.   
1) register 2) holiday 3) booklet 4) research 

54.
1) quit 2) tried 3) grew 4) flew 

55.
1) in 2) for 3) on 4) at

56.
1) preferred 2) entertained 3) changed 4) attracted 

Reading: 

Tourism is 2000 years old. It started when rich people of the ancient Rome didn’t want to stay in the city 
during hot summers. They took trips to the seaside and the countryside. Local people living in those areas 
worked for the Roman ‘tourists’, cooked for them or built new houses for them.

Another form of tourism became popular during the Middle Ages (1100-1500 AD). The travelers who went on 
this difficult journey were called pilgrims. Pilgrims were people who wanted to visit holy places. people built 
simple inns near the roads to these holy places. The pilgrims slept and ate in these inns. Many of these 
people had a good  time during their travel, or pilgrimages. 

But it was in the eighteenth century when tourism became popular. Rich people in Europe started to travel 
to get more familiar with different cultures. They visited seaside towns and other interesting or historical 
sites to rest and enjoy fresh air. 

In the twentieth century a lot of Europeans got richer and wanted to travel even more. Soon there were 
hotels almost everywhere. In the 1960s, tourists started to travel by plane because it was cheap, fast, and 
comfortable. People all around the world discovered new destinations like Italy, Spain and France. 

Today these countries are still popular with tourists. China and Iran in Asia, the USA in American continent, 
and Egypt in Africa are also among the most popular holiday destinations which attract a lot of tourists.

57. What is the best title for this passage? 
1) a brief history of tourism  2) tourism 2000 years ago 
3) different kinds of tourism  4) European tourists. 

58. The underlined word “inn” in the second paragraph is closest in meaning to ……… .
1) building 2) continent 3) countryside  4) hotel 

59. Which of these sentences are NOT true according to passage? 
1) pilgrimage became popular in the Middle Ages.  
2) Italy, Spain and Iran are the new destinations since the 1960s. 
3) It was in the eighteenth century when tourism became popular. 
4) Culture is an important attraction for the travelers. 

60. Which of the following wasn't mentioned in this text by tourists? 
1) France 2) Italy 3) Egypt 4) Oceania 

between 2) after 3) before 4) behind
…… is a necessary part of the tourism industry but not the only element.
Production 2) Activity 3) Hospitality 4) Destination

oze Test: 

e spent ten days in Hyeres a (53) ……. resort in the south of france. We (54) ……. to Nice, then go
Hyeres. We rented an apartment near the beach. I was happy to lie (55) ……. the beach and sunb

y new swimming cloth; my husband (56) ……. a T- shirt and long shorts. He went swimming a lot.
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quit 2) tried 3) grew 4) flew 

n 2) for 3) on 4) at

preferred 2) entertained 3) changed 4) attracted 
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s difficult journey were called pilgrims. Pilgrims were people who wanted to visit holy places. peop

mple inns near the roads to these holy places. The pilgrims slept and ate in these inns. Many or
ople had a good  time during their travel, or pilgrimages. 
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