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 ادبیات

 . در همه ابیات تلمیح بکار رفته به جز .............1

 ( به نام کردگار هفت افالک                      که پیدا کرد آدم از کفی خاک1

 ( ز هی گویا ز تو، کام و زبانم                    تویی هم آشکارا هم نهانم2

 ( تویی رزاق هر پیدا و پنهان                    تویی خالق هر دانا و نادان3

 از آنش رنگهای بی شمار است           ( گل از شوق تو خندان در بهار است4

 . در کدام گزینه هر دو آرایه تلمیح و تشبیه بکار رفته است ؟2

 ( سیالب ظلم او در و دیوار می کند                   خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف1

 ن است( به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع          شبان تیره مرادم فنای خویشت2

 ( گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی                 روا بود که مالمت کنی زلیخارا3

 ( به تمنای تو در آتش محنت چو خلیل               گوییا در چمن الله و ریحان بودم4

 ز گزینه ........... تلمیح وجود دارد.ج. در همه گزینه ها به 3

 شیرینش                    عالم شکرستان شد، تا باد چنین بادا( زان خشم در و غنیش، زان شیوه 1

 یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو      ( مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو                  2

 ( حیات جاودان بی دوستان مرگی ست پابرجا             به تنهایی مخور چون خضر آب زندگانی را3

 یدگاه عشق بی رخصت مچین              کز بهشت آدم به یک تقصیر بیرون می رود( دانه ای در ص4

 . در بیت زیر کدام واژه ها مشبه به هستند ؟4

 گه به دهان بر زده همچون صدف                     گاه چوتیری که رود بر هدف

 تیر –( صدف 4                          کف  –( دهان 3                       هدف  –( صدف 2                   تیر  –( دهان 1

 

 



 

 

 . در همه ابیات به جز بیت ............ هر چهار رکن تشبیه دیده می شود.5

 م از تلخی غم چون زهر گشت                بانگ نوش شادخواران یاد باد( کام1

 ( کسی کاو بسته ی زلفت نباشد                  چو زافت در هم وزیر و زبر باد2

 ( دل صنوبری ام همچون بید لرزان است                       ز حسرت قد و باالی چون صنوبر دوست3

 به چشم بد بیند                    بر آتش تو به جز جان او سپند مبادهران که روی چو ماهت ( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دینی

ت لطف و رحم هیسا یدر آنهاست و احساس دائم یژگیاز موضوعات، نشانگر کدام و یو ذات برخ یستیبردن به چ یپ. 6

  گردد؟ یم یشامل چه کسان یاله

  انیدانا - تیمحدود( 1 

 انیدانا -نامحدود بودن ( 2 

 مؤمنان -نامحدود بودن ( 3 

 مؤمنان - تیمحدود( 4

 را به دنبال خواهد داشت؟ جهیو کدام نت ستیخود باز تاب چ یازهایآگاه تر شدن انسان به ن. 7

 یو بندگ تیعبود شیافزا -معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا ( 1

 یکمال انسان شیافزا - خدا معرفت انسان به خود و رابطه اش با( 2

 یو بندگ تیعبود شیافزا -او یشناخت صفات خدا و درک غنا( 3

 یکمال انسان شیافزا -او  یشناخت صفات خدا و درک عنا( 4

 ست؟یچ شانیا یبرا یعزت و افتخار بی)ع( به ترت یحضرت عل انیدر ب. 8

 خدا یبندگ -خداوند  یپروردگار( 1

 خدا یپروردگار -خدا  یبندگ( 2

 که من دوست دارم یهمان گونه ا - آن گونه باشد که خدا دوست دارد( 3

 آن گونه باشد که خدا دوست دارد -که من دوست دارم  یهمان گونه ا( 4

عزت  هیرا ما ی)ع( چه عامل یکدام است؟ و حضرت عل نیبه کالبد معارف و احکام د ی(معنا بخش )و ی(بخش اءیاح. )9

 داند؟ یخود م

 خدا یپروردگار - دیتوح( 4             خدا  یبندگ - دیتوح( 3 .          خدا یپروردگار - نید( 2          خدا یبندگ - نید( 1

 چگونه است؟ ی(نیاعتقاد د )و به عنوان (امبرانیدعوت پ)در  (دیتوح )گاهیجا. 10

 نیتر یاصل - نیمهم تر( 4           نیمهم تر - نیتر یاصل( 3             سرلوحه – نیمهم تر( 2       نیمهمتر –سرلوحه ( 1



 

 

 عربی

  -"مفتاح الهدوء هو أن نعلم أّنه ال أثر لرأی اآلخرین فی حیاتنا. 11

 نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری نداردکلید آرام بودن این است که ( 1

 کلید آرامش یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد( 2

 کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد( 3

 داردکلید آرام بودن آن است که میدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ن( 4

 : لیتنی کنت قد تعّلمت منک أن الأحزن علی کل أمر مکروه ُاواجهه، و لو کان کبیرًا. 12

 کاش از تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه میشوم غمگین نگردم، اگرچه بزرگ باشد( 1

 اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشمشاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آنچه از ناپسندیها به من برسد حتی ( 2

 کاش محزوننشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه میشود از تو یاد میگرفتم، ولو بزرگ باشد( 3

 شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید باوجود بزرگ بودن، از تو بیاموزم( 4

 :عین الخطأ. 13

معروف و نهی از منکر ترک شود جامعه را از فساد  به الّنهی عن المنکر ُیمأل المجتمع بالفساد: اگر امرإن ُترک األمر بالمعروف و ( 1

 .پر میکند

 .ال ایمان لمن ُیخلف وعده و یکذب فی کالمه: کسی که ُخلف وعده میکند و در سخنش دروغ میگوید هیچ ایمانی ندارد( 2

حّتی الُیری: ابر همچون حجابی است که ماه زیبا پشت آن پنهان میشود تا دیده  جاب یختفی القمر الجمیل وراءهکان السحاب ح( 3

 .نشود

کالم اّلذین یفخرون بأنفسهم دون أن یعملوا عم اًل: سخن کسانی که به خودشان مینازند بدون اینکه کاری انجام دهند، ال یوید ( 4

 .تأد نمیشود

 :عن ا ُالخری یختلف "ال"عّین . 14

 ال دین لمن ال عهد له( 2ال علم لنا اال ما علمتنا                           ( 1

 ال یرحم اهلل من ال یرحم الناس( 4             فقر اشد من الجهل.              ال ( 3
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 لیت –ال ( 4کان                    –لعل ( 3لکن.                     –ال ( 2          .          لعل :لکن( 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 زبان انگلیسی

16. He …………. His job after an argument with a colleague. 

1) quit                              2) hurt                            3) attracted                      4) hunted 

17. The school was completely ………………. by fire. 

1) increased                    2) protected                  3) destroyed                     4) injured 

18. Her body was found in a pool of …………… . 

1) blood                           2) brain                           3) heart                             4) drop 

19. The company makes ……………… to detect carbon monoxide. 

1) belief                           2) device                         3) experiment                   4) knowledge 

20. This book is on the …………….. civilization of Iran. 

1) domestic                     2) several                        3) loud                               4) ancient 

 

 


