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كند) تي را بيان مياند، با عبارت داخل پرانتز ( كه معيارها و حدود دوسهاي زير كه مصرع يا بخشي از رواياتاز گزينهكدام يك  -51
  ؟نيستهماهنگ 
  مصرع: دوستي با مردم دانا نكوست (اهل فكر و انديشه بودن) ب)  روايت: . . . . حق برادرت را ضايع مكن (احترام به دوست) )الف
  روايت: . . . . به طور مطلق به او اعتماد نكن (نداشتن توقع بيجا از دوست) د)  مصرع: . . . . پس به هر دستي نبايد داد دست( اهل گناه نبودن) ج)

  عبارت صحيح را مشخص كنيد: -16
    شود.از) غيرعمد كم يا زياد شود، نماز باطل نمياگر واجبات نماز ( بجز اركان نم )الف
  داريم)كنيم (يعني او را از هر بدي و زشتي منزّه ميدر نماز خداوند را حمد مي ب)
  ها و كماالت و زيبائي هايش.تسبيح خداوند يعني ستايش خوبي ج)
   زيباترين شكل شكرگزاري از خداوند، تالوت روزانة قرآن و تدبر در آن است. د)

  ها، حكم صحيح از نماز را تشخيص دهيد:در اين گزينه -17
  اگر روي برگرداندن از قبله سهوي باشد نماز باطل است. ب)  شود.اگر وضوي نمازگزار باطل شود، نماز باطل نمي )الف
    است.نشدهباطلبخورد،نمازگزار نمازشهمبهطور غيرعمديبهنمازخواندناگر صورت د)  گردد.در صورتي كه انسان سهواً در نماز خود بلند بخندد نماز باطل مي ج)

  كدام عبارت در موضوع دوست و همنشين درست بيان شده است؟  -18
  تر است.پيدا كردن دوست از حفظ دوستي مشكل ب)  پذيرد.ميو زود انجامبسيار سريعنوجوانيدر دوراناز دوستاثرپذيري )الف
   سازد.دوست واقعي هرگونه خواستة ما را برآورده نمي د)  خوداست.دوستبهشديدو عالقةالعادهفوقشيفتگيپايدار، هايالزمةدوستي ج)

دام كندكرفيقي كه ما را در گرفتن تصميمات درست كمك كرده است و خطر قرارگرفتن در مسيرهاي نادرست را از ما دور مي -19
  معيار دوستي را رعايت كرده است؟

  اهل گناه نيست. د)  اهل فكر و انديشه است. ج)  اهل صداقت و راستگويي است. ب)  دوستانش است.خيرخواه  )الف
  در مورد غسل يا تيمم است؟ اشتباهكدام گزينه نشانگر عبارتي  -20 

  دست راست بر پشت دست چپ است.آخرين مرحلة تيمم، كشيدن كف ب)  سر و گردن است. مرحله در غسل، شستن تمام دومين )الف
   كشيم.صورت ميوآنها را تا پائينگذاريمميپيشانيها را بااليدستدر تيمم د)  كند.خواب رفتن( چشم نبيند و گوش نشوند) تيمم را باطل مي ج)

  ادبيات فارسي

  ؟نرفته استدر كدام گزينه، مضارع مستمر، به كار  -21
  خوانند.ند درس ميها دارب) بچه  كند.مادري دارم كه هميشه برايم دعا مي )الف

  رويم. د) داريم به مهماني مي    كني؟ج) داري براي خودت كار مي
  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ »نزوي، انعام، سرير، داعيهم «هاي: معني واژه -22

    تنها، غذا، صنعت، علّت ب)    خلوت، چهارپايان، تخت، دعوا )الف
   زنداني، نعمت، سرعت، ادعا د)  نشين، بخشش، اورنگ، انگيزهگوشه ج)

  ؟شودديده نميگزينه، آرايه تلميح در كدام  -23
  چو تو را نوح است كشتيبان، ز توفان غم مخور  اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بر كند )الف
  نه همه مستمعي، فهم كند اين اسرار  اندكوه و دريا و درختان، همه در تسبيح ب)
  جهان سر به سر، زير دست من است    ستمن ا نشستنداني كه ايران  ج)
   پي نيكان گرفت و مردم شد    سگ اصحاب كهف، روزي چند د)

  است؟ درستكدام گزينه، از جهت (نگارش در زبان فارسي)  -24
  رشتةتحرير درآورد.يك عمر زندگي پرمشقّت خود را بهپدرم، خاطرات ب)  اختراعات ارزشمندي توسط دانشمندان جوان ايراني انجام گرفت. )الف
   سهراب با رستم رويارو شد و او را بر زمين زد. د)  خوبيت ندارد، در هر كاري دخالت كنيم. ج)

  آمده است؟ نادرستنام نويسندة كدام يك از آثار زير،  -25
   نظامي عروضي -چهار مقاله د)  عطّار نيشابوري -تذكره االوليا ج)  عنصرالمعالي-قابوس نامه ب)  سعدالدين وراويني–مرزبان نامه )الف

  هستند؟ جمعها تمام واژهدر كدام گزينه،  -26
   ستارگان، بدبينان، دوستان، سپاهيان د)  بدبينان، خندان، بامدادان، كندوان ج)  كندوان، پاييزان، ستارگان، بهاران ب)  دوستان، گيالن، سپاهان، پاييزان )الف
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  ؟نيستكدام گزينه، پرسش انكاري  -27
    پياده نديدي كه جنگ آورد؟ ب)  فضل خدا را كه تواند شمار كرد؟ )الف
   كجا به كوي حقيقت، گذر تواني كرد؟ د)  چو بفروختي، از كه خواهي خريد؟ ج)

  ، با بقيه تفاوت دارد؟هاوابستهو  هستههاي اسمي زير، از نظر قرار گرفتن كدام يك از گروه -28
   تيم قدرتمند مدرسه ما د)  هاي خوب روزگاركلّية آدم ج)  كدام پنجرة باز اتاق ب)  آموز زرنگ كالسسه دانش )الف

  هاي مشخص شده در بيت زير، به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟نقش واژه -29
  »، غم مخورپاياننيست، كان را نيست  راهيهيچ   يد، بس بعمقصداست و  خطرناكگر چه منزل، بس « 

   مسند، نهاد، مسند، نهاد د)  مسند، مفعول، نهاد، نهاد ج)  مسند، نهاد، نهاد، نهاد ب)  مسند، مسند، مفعول، نهاد )الف
  وجود دارد؟ غلط امالييهاي زير، چند در بين گروه كلمه -30
  »استراغ سمع، مهضر استاد، سنع حق تعالي، مقرّبان آسمان، قحطي عزيم، همدم نيكو خصال  گان،هاي وي ستارهانواع نباتات، قنديل« 

   سه مورد د)  چهار مورد ج)  شش مورد ب)  پنج مورد )الف

  عربي

  .»األمطارُ هادئًة فجأًَة نََزلَْت  البحرِ  میاه ْت کانَ «           است؟  روبروهاي مشخص شده در عبارت ي واژهكدام گزينه ترجمه -13
   هاآب –ها باران د)  هاباران –ها آب ج)  باران -ها آب ب)  باران -آب  )الف

  اند؟هاي متضاد، در كنار هم قرار گرفتهدر كدام گزينه واژه -32
  راِسب، ناِجح –شقاوة َسعاَدة، د)   فَرَِح، َحزِنَ  –ِعندما، لاَّم  ج)    جاَء، اَتیٰ  –قَبیح، َجمیل  ب)  ناَم، رَقَدَ  -َحرْب، ُصلح  )الف

  ؟نداردمفهومي در كدام گزينه تمام واژه ها، با يكديگر ارتباط  -33
   لِسان، َسّن، جار د)  ع، َمّمرمشاةرَصیف، شارِ  ج)  ُمْستَشفٰی، َمرَضی، فَحْص  ب)  ةطائِرَة، َسیّارَة، َسفینَ  )الف

  كدام توضيح درست است؟ -34
    الَفَرج: جامَعٌة من الزُّمالء فی الَعَمِل. ب)    الفریق: اجتامُع الّناِس لَِفرٍح. )الف
نوات األولی ِمن حیاة االِنساِن. د)    البُکاء: َجریاُن الّدموع ِمن الُحزِْن. ج)    الِکَرب: السَّ

  است؟ نادرستكدام گزينه  -35
   اعالم ←هم وزن اجالس  د)  مفعول ←وزن مرفوع  ج)  ،ص،مت ←تَصادم اصليحروف ب)  سازنده ←ع معناي صان )الف

  ها در يك زمان هستند؟ي فعلدر كدام گزينه همه -36
عُ  د)  اَنَْقَذ، یُضیُع، تََعلَّمَ  ج)  اِْحَرتََق، اَصاَب، اُنْظُروا ب)  تََخرََّج، اِْستَلََم، ال تَرِْجعی )الف    ال تَرقُدوا، اُْسُکتی، تَُشجِّ

  است؟ درستكدام گزينه از نظر قواعد مطابقت اسم، فعل و ضمير  -37
هداء.عاِمالِن بنَْحُن  )الف     یا َولَُد َمریَم! اِبَْحثی َعِن الَحقیَقِة. ب)    َوصیَّة الشُّ
. ج) باُب! د)    یا اََخواتی! اِقْبَال کَالَم الَْحقِّ   ال تَْرتَکا الَعَمَل اَیُّها الشَّ

  درست است؟كدام پرسش و پاسخ  -38
  داء الفریَضِة الّدینیّة؟ ِألَنّی ُمؤمَنةٌ لاِمذا َذَهبَْت ِألَ  ب)  ماذا َستَصیریَن ِفی املُْستَقبَل؟ َسأَصیُر طبیاً. )الف
؟اَْمس ج) ؟ اُِحبُّ کُتباً مفیَدًة. کتاٍب  اَیُّ  د)    َمتی تَرِجُع اِلیَّ     تُِحبُّ

 .». . . . . . . الطّالُِب َو َصدیُقُه ِمْن هناکَ « كدام فعل مناسب جاي خالي عبارت روبرو است؟  -39
  تَْخرُجانِ  د)  یَْخُرجُ  ج)  تَْخُرجُ  ب)  یَْخرُجانِ  )الف

وِء.« براي جاي خالي فعل نهي و امر مناسب كدام است؟  -40   »یا اَوالُد . . . . ُعیوَب اَْصِدقائکُم و یا بناُت . . . . ِمن َجلَساِت السُّ
  اِکِْشفوا، ال تَهِربْنَ د)   اُْهُربَْن، ال تَْکِشْفنَ ج)   اُْهُربْنَ  -ال تَْکشفوا ب)   اُْهُربْنَ  -ال تَْکِشْفَن  )الف

  زبان انگليسي 

41.Our new classmate isn’t funny. He’s very . . . . . . . . . 
a) patient b) serious c) quiet d) clever 
 

42.I have a question but the door . . . . . . the teachers . . . office is not open. 
a) s – ‘s b) ‘s – ‘ c) of – ‘s d) of – ‘ 


