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تصحیح نامۀ شما در غیر این صورت پاسخ. عالمت بزنیدنامه این کد را در محل مربوط روي پاسخ.است1کد برگۀ سؤاالت شما .       1.1
هاي این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که درتوجه داشته باشید کد برگۀ سؤاالت شما که در زیر هر یک از صفحه. نخواهدشد
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.کنیدمطلعراجلسهمسوولوقتاسرعدردفترچه،درنقصیهرگونه
اسرعدرآن،بودننادرستصورتدر. استشدهنوشتهآنرويبرشمامشخصاتکهگرفتهقرارشمااختیاردرپاسخنامهبرگیک.3

.کنیدمطلعراجلسهمسوولوقت
درنرممشکیمدادباراپرسشهرپاسخعالوهبهوداریدنگهتمیزونکنیدتاراآنپسکند،میتصحیحدستگاهراپاسخنامهبرگه.4

.کنیدسیاهکامالًرانظرموردخانهلطفاً. بزنیدعالمتمربوطمحل
.داردمنفینمرهیکنادرستپاسخومثبتنمره3سوالهربهتدرسپاسخ.5
قبیلاینداشتنهمراه. استممنوعتاپلپوهمراهتلفننظیرالکترونیکیلوازمویادداشتجزوه،کتاب،هرگونهداشتنهمراه.6

.شدخواهدمحسوبتقلبباشد،خاموشیانکنیداستفادهآنازاگرحتیوسایل
دورهدرکنندگانشرکتوداردآمادگیوآزمایشیجنبهصرفاًدبیرستاندومواولسالآموزاندانشبرايدوممرحلهآزمون.7

.شوندمیانتخابدبیرستانسومپایهآموزاندانشبینازتابستانی
بایددفترچهصورتاینغیردرباشند،داشتهحضورجلسهدرآزمونپایانتاکهببرندخودباراسواالتدفترچهتوانندمیداوطلبانی.    8
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1:   کد دفترچه    

باشگاه دانش پژوهان جوان
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 زبان و ادبيات فارسي
 
 تفاوت دارد؟» ماندن « . در كدام گزينه مفهوم 1
 يكي گر دروغ است بنماي دست/       . بمان تا بگويم همه هرچه هست1
 بد كي سزدبماند به من وز تو     . كه از بند تا جاودان نام بد   /2
 بدانسان كه از گوهر من سزد/      . نمانم كه بادي به تو بروزد 3
 نماني كه كس بر نشيند به زين/      . زواره فرامرز را همچنين 4
 . هست.................. عين يك مثل يا مفهوم يك مثل در همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ..2
 ازين پس بود باد در مشت تو/       . شكسته شد آن نامور پشت تو1
 سخن هر چه گويي همان بشنوي/       . همان بر كه كاري همان بدروي2
 همان عهد او و همان باد دشت/      . هر آن كس كه از عهد يزدان بگشت3
 چه سان رفتي اندر دم هفت خوان/      خورش چون بدين گونه داري به خوان. 4
 ير كنايه از چيست؟در بيت ز» دخمه جستن « . مضمون 3
   تو از جادوي زال گشتي درست /  وگرنه تن تو همي دخمه جست  

 . توطئه كردن4                   . مردن3           . پنهان شدن    2. گريختن                  1
 با بيت نمونه هم معني است؟در كدام گزينه، » دانستن « . معني 4
 به رادي و مردي يكي شهريار    /   ندانم به گيتي چو اسفنديار 

 بيفراخت آن خسروي يال را /      .ندانست مرد جوان زال را1
 ندانم كزين رستن آيم رها    /   . برستم من از چنگ آن اژدها2
 نداني كه مردان پيمان شكن   /   ستوده نباشند بر انجمن.3
 كه كين آورد هر زمان نو به نو   /   بخت كه شد كندرو كه .ندانم4
 است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام بيت . 5  
 وز آزرم گشتاسب شستند چشم = مالحظه نكردند و احترام او را نگه نداشتند.   /   زرگان ايران گرفتند خشمب. 1
 شد آن بارور خسرواني درخت = آن مايه ي اميد تخت و تاج مرد.   /  . سر تنگ تابوت كردند سخت2
 ز خون لعل شد خاك آوردگاه = ميدان جنگ از خون سرخ شد.   /  . گرفته بش و يال اسب سياه3
 كه خورشيد را رنگ شد چون زرير = با گردش چرخ فلك، خورشيد غروب كرد.   /  . يكي چرخ را بركشيد آن دلير4

 ز زبان چه كسي و در وصف كيست؟. ابيات زير، ا6
 ،به پيكار خوار آيدش رود نيل   /  سواري كه باشد به نيروي پيل

 ،ز شمشـــــــير او گم كند راه شيد   /  بدرد جگرگاه ديو سپيد
 نيارست گفتن كس او را درشت    /   همو شاه هاماوران را بكشت

 .زواره در وصف اسفنديار4. رودابه در وصف رستم      3   .زال در وصف اسفنديار 2. كتايون در وصف رستم      1  
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 . به جز بيت ... در همه ي بيت ها كنايه هست.7
 برو دفتر كهتري خواندم  /   . زخواهش كه گفتي بسي راندم1
 بر پيشگاهسپارم به تو تاج و تخت و كاله   /    نشانم بر تخت . 2
 روانش ز ايوان به كيوان شود   /  . برآنم كه چون اوبه ايوان شود3
 كه نام تو باد از جهان ناپديد   /  . خروشيد چون روي رستم بديد4
 دارد؟ معنايي تفاوتسه گزينه ي ديگر  با گزينه در كدام» هوش «  .8
 نهاده بدين گونه بر دوش خويش   /  . مبر پيش پيل ژيان هوش خويش1
 بر آن خاك بنشست و بگشاد گوش   /  . زماني همي بود تا يافت هوش2
 به زاري به سگزي سپردند هوش   /  . دو پور تو نوش آذر و مهرنوش3
 تو اين چوب را خوارمايه مدار   /  . برين گز بود هوش اسفنديار4
 كيست؟ . بيت هاي زير بيانگر چه تصويري و مربوط به9

 نگون كرده كوس و دريده درفش / همه جامه كرده كبود و بنفش
 ز زين اندر آويخته گرز كين  برو بر نهاده نگونسار زين /

 همان جامه و مغفر جنگجوي  همان نامور خود و خفتان اوي /
 رفتن به جنگ، اسفنديار. 4سوگ، اسفنديار              .3  . رفتن به جنگ، رستم2             .سوگ، آذرنوش   1
 از مفهوم دو بيت نمونه، دوراست؟ ه. مفهوم كدام گزين10

 چو خواهد رسيدن كسي را گزند  /  چنين گفت كز دور چرخ بلند 
 وگر سوي دانش گرايد بسي    /  به پرهيز چون باز دارد كسي؟

 همان كار آهنگران دير بود  /   دل من در آهنگ شمشير بود.1
 كه اين زآسمان بودني كار بود   /  تم كزين غم چه سود؟. بدو گفت رس2
 نجويد ازو مرد دانا زمان   /  . بباشد همه بودني بي گمان3
 سخن هر چه گويم ببايد شنود   /  . زمانه چنين بود و بود آنچه بود4

 . توضيح مقابل كدام بيت درست است؟11
   خوار بود =تن زال پيش اندرش  /  .اگرچند سيمرغ ناهار بود 1

 سيمرغ با وجود گرسنگي، زال را كوچكتر از آن مي ديد كه خوراكش باشد.
   يكي تاج و تخت آرزو آيدش =   /  . همي در دل انديشه بفزايدش2

 هر چه فكرش بهتر مي شود، آرزوي پادشاهي در دلش بيشتر قوت مي گيرد.
  كه با جنگ او نيست شان زور و تاو =  /  . فرستند زين شهرها باج و ساو3

 از همه جا براي او نيروي تازه نفس مي فرستندولي با وجود جنگ،توانايي  مالي ندارند.
 به ايوان رسي كام كژي مخار =    /  . به جان امشبي دادمت زينهار4

 امشب به تو پناه مي دهم تا به حكومت برسي به شرطي كه توطئه نكني.
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 با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟ . دو بيت زير12
 كه گر پروري بچه ي نرّه شير / شود تيزدندان و گردد دلير 

 چو سر بركشد زود جويد شكار / نخست اندر آيد به پروردگار 
 به دولت تو گنه مي كند به انبازي  .خسيس را چو تعهد كني و بنوازي /1
 شود گرچه با آدمي بزرگ . عاقبت گرگ زاده گرگ شود / 2
 چه بد خواستي بر سر خلق شهر . چو بد عهد را نيك خواهي ز بهر / 3
 وليكن نيايد ز مردم سگي  . توان كرد با ناكسان بدرگي /4
 . كدام گزينه از حيث معنايي با ساير گزينه ها تفاوت دارد؟13
 نهد شاخ پرميوه سر بر زمين  .فروتن بود هوشمند گزين /1
 نگون از خجالت سر گردنان  ن /. نبازند فردا تواضع كنا2
 برويد گل و بشكفد نوبهار . نبيني كه از خاك افتاده خوار / 3
 بر نيك نامي خوري الجرم  .اگر پروراني درخت كــــرم /4
 . در كدام گزينه آرايه هاي ادبي بيشتر است؟14
 چو آب است بر آتش مرد گرم .غرض زين حديث آن كه گفتار نرم / 1
 ميان خطر جاي بودن نديد  آواز مردم شنيد /. چو نامردم 2
 كه من بر خطا بودم او بر صواب . پسنديد از او شاه مردان جواب / 3
 فتادند در هم به منقار و چنگ  . تو گفتي خروسان شاطر به جنگ /4
 وجود دارد.» خاكساري و فروتني « زينه ها به جز گزينه ي ...مفهوم. در همه ي گ15
 پيش مردم عزيز / كه مر خويشتن را نگيري به چيز.تو آنگه شوي 1
 نشايد ز دشمن خطا در گذاشت  /   كه گويند يارا  و مردي نداشت. 2
 . بزرگي كه خود را نه مردم شمرد / به دنيا و عقبي بزرگي ببرد3
 . از اين خاكدان بنده اي پاك شد / كه در پاي كمتر كسي خاك شد4
 در كدام بيت قطعيت پيدا مي كند؟» نقره داغ كردن « داستان، اصطالح معروف . با توجه به مفهوم كلي  16
 كه فرياد حالم رس اي دستگير /   . در اين گوشه ناالن گنه كار پير1
 ترش كرده با فاسق ابرو ز دور   . وزين نيمه عابد سري پر غرور /2
 خدايا تو با او مكن حشر من  /   . به محشر كه حاضر شوند انجمن3
 ةدرآمد به عيسي عليه الصال   /  . درين بود و وحي از جليل الصفات4

 ،ي بود هم نشستو كه در خلد با   /  . كه گر عار دارد عبادت پرست5
 كه آن را به جنّت برند اين به نار   /  . بگو ننگ از او در قيامت مدار6
 . بيت سوم4  . بيت پنجم               3         يت ششم       . ب2.بيت دوم                   1
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 . با توجه به بيت هاي زير و متن داستان، كدام گزينه درست است؟17
 من آلوده بودم در آن جاي پاك  /   نه گرد اندر آن بقعه ديدم نه خاك

 كه پاكيزه به مسجد از خاك و خس   / گرفتم قدم الجرم باز پس 

 كه افكنده دارد تن خويش را   /    طريقت جز اين نيست درويش را
 شخص پاكيزه بهتر است از جاي آلوده و ناپاك دور بماند. .1
 . مريد خود را چون خاك و خس و گرد و غبار مي بيند.2
 . طريقت براي درويش عبارت از دور بودن از تن آساني و افكندگي است.3
 ديشد.مريد قدم در مسجد نمي گذارد كه براي ناچاري خود چاره بين .4
 . منظور از بيت زير چيست؟18

 جتمع / چو عالم نباشي كم از مستمعتني چند برگفت او م

 .مستمع بودن در جمع عالمان روا نيست.1
 . عده اي از علما را براي استماع جمع كرده بودند.2
 ع باش.تم. اگر عالم نيستي، الاقل مس3
 ع نيست.تم. قدر عالم چندان كمتر از مس4
 تواضع در همه ي گزينه ها جز گزينه ي ... ديده مي شود.. مفهوم 19
 . به بيچارگي تن فرا خاك داد / وگر گرد عالم برآمد چو باد1
 . به عزّت هرآن كو فروتر نشست / به خواري نيفتد ز باال به پست2
 در هم كشم . كه اي نفس من درخور آتشم / به خاكستري روي3
 در نيستي كوفت تا هست شد.بلندي از آن يافت كاو پست شد / 4

 . آرايه ي نوشته شده در مقابل كدام گزينه درست است؟20
 تلميح ←. در او فضل ديدند و فقر و تميز /  نهادند رختش به جاي عزيز 1
 ايهام ←. يكي پادشه زاده در گنجه بود / كه دور از تو ناپاك و سرپنجه بود 2
 مراعات نظير ←را بربط و سر شكست . كه دوشينه معذور بودي و مست / تو را و م3
 كنايه ←چو صورت همان به كه دم دركشند  / . به صورت كساني كه مردم وشند4

 . كدام گزينه از حيث مضمون با بقيه ي گزينه ها تفاوت دارد؟21
 گرش كوزه زرين بود يا سفال /   . تفاوت كند هرگز آب زالل1
 در ميان شقايق نشستوگر    /  زدو همان قدر دارد كه هستب.خ2
 است خر جلّ اطلس بپوشد،خر ار    /  نه منعم به مال از كسي بهتر است .3
 بزرگش نبيني به چشم خرد   /  . نه گر چون تويي بر تو كبر آورد4

 .. قرابت معنايي وجود دارد.................. بين همه ي گزينه ها بجز گزينه ي .22
 كرم پيش نامردمان گم مكن. نگويم مراعات مردم مكن / 1
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 عفو كردم از وي عمل هاي زشت  /   به انعام خويش آرمش در بهشت. 2
 . نكويي و رحمت به جاي خودست / ولي با بدان نيك مردي بدست3
 . به اخالق و نرمي مكن با درشت / كه سگ را نمالند چون گربه پشت4

 . در كدام گزينه مفهوم تواضع هست؟23
 مغز نيز. كس از سر بزرگي نباشد به چيز/كدو سر بزرگ است و بي 1
 . تكبر كند مرد حشمت پرست / نداند كه حشمت به حلم اندرست2
 در نشيب. چو سيل اندر آمد به هول و نهيب/ فتاداز بلندي به سر 3
 . چو آن سرفرازي نمود اين كمي / از آن ديو كردند از اين آدمي4

 م گزينه نقشي متفاوت با سه گزينه ديگر دارد؟. ضمير متصل در كدا24
 فروريختند از سرايي به سر   /  . يكي طشت خاكسترش بي خبر1
 چو برداشتش پر طمع جاهلي  /   اي در گلي. چه خوش گفت خر مهره 2
 به مهر آسمانش به عيوق برد  /  . چو شبنم بيفتاد مسكين و خرد 3
 همانگه پذيره شدش نامدار   /  . چو آمد به نزديك اسفنديار4

 . با توجه به متن زير كدام گزينه درست است؟25
 ـ به كجا چنين شتابان؟ گون از نسيم پرسيد

 ـ به هر آن كجا كه باشد به جز اين سرا، سرايم
 ـ سفرت به خير اما تو و دوستي خدا را

 ،چو از اين كوير وحشت به سالمتي گذشتي
 سالم ما را.به شكوفه ها، به باران برسان 

 . نسيم مي خواهد خود را از محيط هراسناكي كه در آن است، نجات دهد.1
 . نسيم دورانديشي كرده و مي خواهد به محيط آرامي كه پيش ازاين در نظر گرفته، برود.2
 . نسيم آنقدر آزرده است كه رفتن به كويري و حشتناك را بهتر از اين جا مي داند. 3
 نمي توانيم برويم حداقل بايد به آنها كه خود را نجات مي دهند، كمك كنيم. . نسيم مي گويد: اگر4
 كدام گزينه درست است؟» يكي تحرمه ي عشا بسته و ديگري منتظر عشا نشسته«عبارت  توجه به.با26 

 هر دو واژه ي مشخص شده به معناي غذاي شبانگاهي است. .1
 شبانگاهي است.. هر دو واژه ي مشخص شده به معناي نماز 2
 . اولي به معني نماز شبانگاهي و دومي به معني غذاي شبانگاهي است.3
 . اولي به معني غذاي شبانگاهي و دومي به معني نماز شبانگاهي است.4

 . درست معني شده است........... همه ي گزينه ها به جز گزينه ي .27
 است: انراي خردمند. راحت عاجل به تشويش محنت آجل منغض كردن، خالف 1 
 آسايش زودگذر را به دليل سختي آينده از دست دادن خالف انديشه ي خردمندان است. 
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 بي هنر براي ديگران كار مي كند و سختي مي كشد.  . بي هنر لقمه چيند و سختي بيند :2
 وه اي خود مي گفت .. كجاوه نشيني را ديدم كه با عديل خويش مي گفت : كسي كه سوار بر كجاوه بود به هم كجا3
از  ما مقرري خود را مي فروشند وپرهيزكاران بر تن مي كنند ا ار فروشند : اينها كه جامه يري اد. اينان كه خرقه ي ابرار پوشند و لقمه 4

 راه گدايي زندگي مي كنند.
 متضاد كدام گزينه قرار مي گيرد؟» ه تفاريق ب« . معني واژه ي 28

     تقسيم كردن. 4                     . به تدريج3          باره          به يك .2     . نو به نو                1      
 . همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ... درست است.29

 . نه زهره ي خنده و نه ياراي گفتار : نه جرأت خنديدن و نه توان سخن گفتن.1
 تپانچه زدي : به صورت زيباي يكي سيلي مي زد.. عارض سيمين يكي را 2
 . ساق بلورين ديگري را شكنجه كردي : به پاي يكي ديگر شالق مي زد.3
 . به اعتماد حلم او علم را فراموش كردند : به دليل بردباري كردن كسب دانش را فراموش كردند.4

 . با توجه به عبارت زير كدام گزينه درست است؟30
 گان ائمه پسري وفات يافت. پرسيدند كه بر صندوق گورش چه نويسيم؟ گفت: آيات كتابِ مجيد را يكي را از بزر 

 روا باشد بر چنين جاي نبشتن ...    . عزّت و شرف بيش از آن است كه
 . دوم نشانه ي مفعولي است» را « اول فك اضافه و » را . « 1
 اضافه است.دوم فك » را « اول نشانه ي مفعولي و » را . « 2
 نشانه ي فك اضافه است .» را « . هر دو 3
 نشانه ي مفعولي است.» را « . هر دو 4

 . با توجه به باب هفتم گلستان توضيح همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ... درست است.31
 ( بي نيازي ).. هر كه طمع يك سو نهد كريم و بخيلش يكي نمايد1
 ( طمع ).دايان پر نشود. اگر ريگ بيابان در شود چشم گ2
 ( ازدحام ).. حاتم طايي اگر شهري بودي از جوش گدايان بيچاره شدي3
 (وزير شدن) زين مي شود.فر  مي برد شطرنج به سر عرصهچون . پياده ي عاج 4

 بيت چه چيزي توصيه مي شود؟ دو در اين .32
 كآتش چو بلند شد، جهان سوخت /   امروز بكش، چو مي توان كشت 

 دشمن كه به تير مي توان دوخت   /    ــد كمان رامگذار كه زه كن  
 نام آوري و .كشتن4               .انتقام گرفتن 3               جنگاوري.2            .تدبير و دورانديشي    1

 است؟ نادرست.با توجه به دو بيت زير كدام گزينه 33
 سخن چين بدبخت هيزم كش است  ميان دو كس جنگ چون آتش است /

 وي اندر ميان كوربخت و خجل  كنند اين و آن خوش دگرباره دل /
 . در بيت ها يك فعل محذوف وجود دارد.4           كوربخت : مسند     .3      . اين و آن : ضمير مبهم.2 چون : حرف اضافه. .1
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 ي ... درست است. . با توجه به بيت هاي زير همه ي گزينه ها به جز گزينه34
 با كسي گفتن و گفتن كه مگوي  كه ضمير دل خويش / ،خامشي به

 جوي كه چو پر شد نتوان بستن   اي سليم، آب ز سرچشمه ببند / 
 ضمير مشترك» : خويش . « 2               در مصراع اول بيت اول حرف اضافه» : كه .« 1
 متمم فعل » : سرچشمه . « 4                                                 مفعول» : آب . « 3

 . معني واژه ي مشخص شده در همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ... درست است.35
 خود مزن. ( سبيل ) بروت.دشمن چو بيني ناتوان، الف از 1
 از گل برنيايد.( حيله و نيرنگ ) تغابن. دو كس را حسرت از دل نرود و پاي 2
 كاري مترّدد باشي. ( گذراندن كار ) امضاي . چون در3
 سهل انگار )سوار خفته.(  متهاون،. عامي متعبد، پياده ي رفته است و عالم 4

 . با توجه به حكايت هاي گلستان، معني همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ... درست است. 36
 ديگران بترس.دراين خيال نادرست از سرزنش  . در اين سودا بترس از لوم اليم :1
 . چون الشه كه در كعبش دمي فربه نمايد : مانند گوسفند كشته كه چون در استخوان پايش بدمند، باد مي كند.2
 امر واجب خداي را به جا نمي آورد.  ارد : اوز. كو فرض خداي نمي گ3
 ن : امروز به اندازه ي دو مرد از تو پيشي مي گيرد.. امروز دو مرده پيش گيرد مرك4َ

 ؟معني شده اندواژه هاي مشخص شده به ترتيب در كدام گزينه درست  .37
 دست جفابرگمارند تا بار عزيزان ندهند و  ِشديد غليظانبر در بدارند و  متعلقان ويم كهگآن مي  گفتا به تجربت 

 .نهند  صاحب تميزانسينه ي بر 
 بصيرتصاحبان   خدمتكاران سخت گير   وابستگان.  1
                انسان هاي پاك  مستخدمين سخت دل  پيوستگان. 2
         زيركان  كساني كه صاحب خشم اند  اطرافيان .3
 پرهيزگاران  دلمتكاران سنگخد   كارگزاران .4

 ؟ندارد. در كدام گزينه فعلي وجود دارد كه بن ماضي 38
 .نمي سازيم. نشسته است، مي روم، گفته بود، خورد، شكست، 1
 زيست، خريد، زده اند، شناختند، شد، رنجيده بوديم.. 2
 . خواهيم شنيد، پذيرفت، مي نويسم، است، آوردم، بچكيد.3
 . مانده ام، دانستيم، ديده باشم، بود، گرديد، سوختم.4

 دارد؟  كدام گزينه يك گروه اسمي، دو وابسته ي پيشين و دو وابسته ي پسيندر . 39
 كوب به چهار زبان زنده ي دنيا آشنايي كامل داشت. .مرحوم دكتر عبدالحسين زرين1
 تقسيم شديم. ، به دسته هاي دو نفره. ما براي خريد اين چند كتاب ارزشمند از غرفه هاي مختلف2
 اين سه دوربين عكاسي ديجيتال را به آنها هديه كرد.،. مديريت محترم دبيرستان براي تشويق شاگردان3
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 ادبي هر ساله از طريق چندين آزمون مختلف برگزيده مي شوند. دانش پژوهان المپياد علمي .4
 . كدام گزينه كمترين غلط اماليي را دارد؟40
 ابهام و غموض، نصاب الصبيان، پناه و ملجعي، ياري و موونت، وقب و گودي چشم.. 1
 . سطور مرتب و منظم، مهال و غيرممكن، حقوق چندرغاز، غم قربت، برحه اي از زمان.2
 فترت، حج گزاران. و انتساب به جا، فراغ بال، نقض قرض، سرشت. 3
 سته از دل.، مواهب و بخشش ها، برخوا جمادي الثاني، رايت و الم، طالع منهوسغرّه ي  .4

 نمودار كدام گزينه از نظر اجزاي اصلي درست است ؟ .41
 فارسي ترجمه كرده اند.زبان از زبان هاي فرنگي به گاهي بيشتر، كتاب هاي داستاني را مترجمين ايراني آگاهانه يا از روي ناآ "

 جمله                        .1
 

 نهاد(مترجمين ايراني)                گزاره
 

 مفعول (كتاب هاي داستاني را)                 فعل (ترجمه كرده اند)
                                                                                    

 متمم(از زبان هاي فرنگي به زبان فارسي)                                
 

 جمله                        .2
 

 نهاد(مترجمين ايراني)                گزاره
 

 مفعول (كتاب هاي داستاني را)                 فعل (ترجمه كرده اند)
                                                                                    

 مسند (از زبان هاي فرنگي به زبان فارسي)                               
 

 جمله                      .3
 

 نهاد(مترجمين ايراني)                      گزاره
 

 مفعول                             فعل                            
 (كتابهاي داستاني را)              (ترجمه كرده اند)                  

 
 

 جمله                        .4
 

 گزاره                                                
 

مسند(بيشتر)        فعل(ترجمه كرده اند)                                
 

 نهاد(مترجمين ايراني كتاب هاي داستاني را)
 

 ؟نيست كدام گزينه درست دوباره ي .جمع بستن42
 اسلحه. 4      . اوالد 3      . حقوق2     لبه  . ط1

 ؟داردنكدام گزينه نياز به ويرايش .43
 . سعي كنيد به قول معروف نوشته ي خود را يك بار با صداي بلند براي خود يا كسي بخوانيد.1
 . اين داستان شما از ضعف كلي برخوردار است و حتماً بايد اصالح شود.2
 گرفته شده است.. در زمينه ي ادبيات فارسي از سوي كميته علمي تصميمات خوبي 3
 است. را در نقد و تحليل شعر نوشته  . مرحوم دكتر غالمحسين يوسفي كتاب چشمه ي روشن4

 ؟همه ي گزينه ها بجز گزينه ي ... درست است . 44
 . زبان و گفتار ريشه در ذات و طبيعت انسان دارد.1
 . خط و نوشتار به طور مستقيم با زبان پيوند مي خورد.2
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 ذاتي و طبيعي انسان نيست.. خط و نوشتار 3
 . ممكن است شكل گفتاري و نوشتاري تفاوت داشته باشد.4

 ؟نيست در وضع موجود قابل مجهول كردن كه وجوددارد فعلي گزينه دركدام .45

 . ريخت، خريد، شكست، آورد، مي نويسد.1
 ، بست، كشت، رسيد، گسست.د . انداز2
 شست، مي خورد، گفت، ديد، زد. .3
 فروشد، مي شنود، پاشيد، برد.پخت، مي  .4

 ؟ندارددر كدام گزينه اسم مشتق مركب وجود  .46
 . پدر زن، پرورش، تكاپو، چهارراه، پروردگار.1

 . پشمك، گرفتار، مهمان خانه، دوچرخه، گل گير.2
 . گالب، خوردن، خط كش، سياه سرفه، پاسداري.3
 ، شادنوش، آب پاش.رگ  . رهاورد، ساقه، سرخ4

 كدام گزينه ها از نظر تعداد غلط هاي اماليي برابرند؟ .47
 . اساس خانه،ظهر ورقه، شبه و سايه، زلّت و خواري، لغت غير مصطلح1
 . استرحام و ياري خاستن، مجذوب و مرعوب، كُره ي اسير، حريف مغلوب، مخذول و ناالن2
 ، مناعت طبعبيت مأمور ادب . امارت و فرمانروايي، ماه آزار، القاي بردگي،3
 . نور و ضياع، كشت صيفي، مضغ و جويدن، غَليان دروني، هزيمت و شكست4
 3و  2     . 2                               2و1       .1
 3و1      .4                              4و  3      .3

 همه ي گزينه ها بجز گزينه ... در مورد دشواري هاي خط پهلوي درست است. .48
 . پاره اي از عاليم نوشتاري ( حرف ها )نمودار چند واج اند.1
 .  . امالي واژه ها تماماً تلفظ تاريخي را منعكس مي سازند نه تلفظ زمان را2
 . برخي مصوت ها همواره در نوشتار منعكس نمي شود.3
 در شكسته نويسي تحريف مي شود.و . شكل عالمت هاي نوشتاري واحد در جاهاي گوناگون، دگرگوني مي پذيرد 4

 ؟دنداره كدام گزينه جنبه ي تاريخي اطالعات مربوط ب پارسي گويان، در مورد نخستين .49
 سغدي، فيروز مشرقي ص. ابوحف2   ييسي، محمدبن وصيف سيستان.حنظله بادغ1
 سغدي، عباس مروزيص . ابوحف4    گرگاني، حنظله بادغيسي. ابوسليك 3

 . همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ... درست است.50
 . وامق و عذرا : اصل اثر يوناني2  . سندبادنامه : اصل اثر عربي       1
 ر : اصل اثر فارسيدنوا. مجمع ال4  . كليله و دمنه : اصل اثر هندي     3
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 است؟ "ادبي  _كالمي ـ عرفاني ـ تاريخي  "محتواي كتاب ها به ترتيب ،. در كدام گزينه 51
 الصدور، مرزبان نامه حة. خوان اخوان، كشف المحجوب، را1
 . زادالمسافرين، ترجمان البالغه، تاريخ بيهقي، گلستان2
 . جامع الحكمتين، سياست نامه، تاريخ بيهقي، كليله و دمنه3
 ، صفير سيمرغ، تاريخ سيستان، چهار مقالهاألبرار ة. كشف األسرار و عد4

 موضوع همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ... يكي است. . 52
 العراقين تحفة. 4                . طبقات الصوفيه3شف المحجوب هجويري            . ك2األوليا                  ة. تذكر1

 از كيست؟» زن شيطان مجسم و عامل گناه نيست « اين سخن كه برخالف نظر اهل كليسا در آن روزگار  . 53
 . ميكل آنژ4         . رافائل                    3       . پترارك         2ردو داوينچي                    . لئونا1

 از كيست؟» كلمه عبارت از سخن است و سخن خداست « اين عبارت  . 54
 ر پوشكين. الكساند4        . ويكتور هوگو               3. ويلهلم شلگل            2       . ويليام وردزورث             1

 ؟داردنبيت زير به چه چيزي اشاره . 55
 سخن را  ،رگي از يادبردند در اين تيغان دهن از زمزمه بستند، تو گويي  /   مر 

    .خاموشي و خواب آلودگي1
 و تاريكي زمانه . فراموشي2
      جامعه . خاموشي و دل مردگي3
 . بي سوادي و چيرگي تاريكي4

 كدام گزينه با ساير گزينه ها تفاوت در پيام دارد؟. 56
 هاي حرام.سرش خالي از عقل و پر ز احتشام   /     شكم فربه از لقمه 1
 . تو خود را گمان برده اي پر خرد   /     انايي كه پر شد دگر چون برَد؟2
 . ز دعوي پري زان تهي مي روي   /      تهي آي تا پر معاني شوي3
 . ترا كي بود چون چراغ التهاب    /   كه از خود پري همچو قنديل از آب4

 انديشه اي است؟شاعر در ابيات زير به دنبال انتقال چه  . 57
 هيچ بر اصل حسن و كُنه جمال   /   نرسد فكر پست انساني

 ي دهد دكان خيالورشكستـــ    /     وبروي دكان يزدانير
 درك و فهم آدمي درباره ي كنه جالل خداوند قاصر است. .1
 .است چرا كه هنوز نكته ي اصلي در اين باب ناگفته مانده صنع خداوند عاجز است تخيل و انديشه ي آدمي در برابر .2
 به جايي نمي رسد.آدمي بازارگرمي خيال  خداوندي،.در مقابل دكان 3
 ناتوان است و موشكافي در اين باب بي حاصل است. زيبايي الهي . تخيل و انديشه ي آدمي در برابر مظاهر 4

 القا مي كند؟چه معاني را از گلچين گيالني »باران « روح شعر  . 58
 .اميد به زندگي و وصف طبيعت 4           .شادي و گردش كودكانه 3  سرخوشي ي و ه دل.ساد 2       . شادي و اميد به زندگي1 
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 .استسهراب سپهري مظهري از انديشه ي . ......همه ي گزينه ها بجز گزينه ي ..» آب را گل نكنيم « با توجه به شعر . 59
 شاعري كه به روح زندگي توجه دارد.. 1
 . انساني كه جهان را زيبا و عاري از آلودگي مي خواهد.2
 . كسي كه با طبيعت مأنوس است و به آن عشق مي ورزد.3
 . هنرمندي كه در آرزوي آباداني روستاها و بهروزي مردم است.4

 دهد؟ مي ارائه را طبيعت از توصيفي چه بيت اين. 60

 عه ي برد يمن راده به سر مقننافك   /    بود حبش عروسان دجع چون كه بيشه آن
 باران باريدن و خزان رسيدن فرا.  2                 بيشه شدن سبز و بهار رسيدن فرا. 1 
 برف بارش و زمستان رسيدن فرا. 4         دشت شدن سرسبز و تابستان رسيدن فرا. 3

 زير آمده است؟در كدام گزينه معناي درست جمله ي . 61
  حق مادر و پدر بسيار همي گيرد. ه زينهار اي پسر كه رنج مادر و پدر خوار نداري كه آفريدگار ب  

 چرا كه خداوند براي حق مادر و پدر بسيار مؤاخذه مي كند. .اي پسر! مراقب باش كه زحمت مادر و پدر را ناچيز نشماري1
 بسيار مجازات مي كند. مادر و پدركه  خداوند براي ناسپاسي از  مقدار بشماريدريغ كه رنج مادر و پدر را بي . اي پسر!2
 گيرد.  . اي پسر! نگاه كن كه زحمت مادر و پدر را بي مقدار نشماري چرا كه خداوند حق مادر و پدر را بسيار مي3
 يار سختگيري مي كند.. اي پسر! بدان كه رنج مادر و پدر را سبك مي شماري و خداوند براي حق مادر و پدر بس4

 . همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ... مفهوم جمله ي زير را دارد.62
   .تو از بهر روزي رنج بسيار بر خويشتن منه كه به كوشش، روزي افزون نشود  

 . بخت ، تو را بي نيازي بخشد نه كوشش.2   .روزي مقسوم است.1
 تو افزون شود. نصيب. با جد و جهد 4  . آنچه روزي تو باشد به تو برسد.3

 مضمون كدام گزينه با ساير گزينه ها متفاوت است؟ . 63
 . با مردم نادان صحبت نكن خاصه با ناداني كه پندارد داناست.1
 صحبت احمق بسي خون ها بريخت  احمقان بگريز چون عيسي گريخت / ز. 2
 . بر جهل خرسند مشو و صحبت جز با مردم نيك نام مكن.3
 اندرون خالي و برون سيهي ست  /  صحبت ابلهان چو ديگ تهي ست. 4

 معني درست جمله ي زير در كدام گزينه آمده است؟ . 64
 من پيش خداوند بپايم تا تدبير مرد و مال مي كنم.  

 .من نزد امير درنگ مي كنم و مي مانم براي اينكه امور لشكر را اداره كنم.1
 تا كارهاي سپاه را اداره كنم. . من پيش پادشاه معطل كنم2
 . من كنار سلطان صبر كنم براي اينكه كار گردآوري سربازان انجام شود.3
 . من نزديك خداوند مي مانم تا در تدبير امور مردم باشم.4
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 درست آمده است؟» انها كردندي « و » منهيان « در كدام گزينه معني واژه ي  . 65
 . نها كردنديحال سوري را به راستي ارا زهره نبود كه  منهيانو  
 .خبرچينان، به گوش گيرند1
 . نهي كنندگان، خبر دهند2
 . نهي كنندگان، نهي كنند3
 ، خبر دهندچينان. خبر4

 در كدام گزينه آمده است؟افتعال و  زرقدر عبارت زير معني دو واژه ي  . 66
 ال و شعبده قضاي آمده بازنگردد. تا برجايم سخن حق ناچار بگويم و به تملق و زرق مشغول نشوم كه به افتع 

 . ريا و چاپلوسي كردن 4        و دروغ ساختن ريا. 3       . تظاهر و چرب زباني 2     ظاهرت.خودنمايي و 1
 است؟ آمده گزينه دركدام»  بركند«  و»  ناچيزكرد«  معني عبارت دراين. 67

 و ضياع و امالك را بستد.  بركندو اقويا و محتشمان را  ناچيز كرد علي عيسي رعاياي خراسان را 
 اصالت انداخت  .فقير و تهيدست كرد، از1
 شه درآوردي. خوار و ضعيف كرد، از ر2
 . درويش و خاكسار كرد، ناتوان و عاجز كرد3
 انداخت.. بي چيز و ذليل كرد، از اصل و قدرت 4

 ؟است نوع قيديچه » نرمك نرمك « و » خوشك خوشك « در عبارت زير  . 68
 يحيي خوشك خوشك مي مي خورد و نرمك نرمك سماعي و زخمه اي و گفتاري مي شنيد. 

 سند.قيد م4               .قيد فعل    3               . قيد صفت2                .قيد اسم1
 ؟نيست ي زير مفهوم كدام گزينه درستبا توجه به جمله  . 69
  "دل مشغول مدار كه  من در ايستم و اگر جانم بشود تا اين كار  به صلح راست شود. "
 اگرچه جانم را از دست بدهم. .نگران مباش كه من ايستادگي كنم تا اين كار با صلح انجام گيرد1
 ون جنگ پايان گيرد، اگرچه جان خود را بدهم.. نگران مباش كه من اين كار را با سماجت دنبال كنم تا بد2
 . نگران مباش كه من مداومت كنم تا اين كار با صلح درست گردد، اگرچه جان خويش را بدهم.3
 . نگران مباش كه من خدمت مي كنم تا اين كار  با آشتي سر و سامان گيرد، هرچند جانم را از دست بدهم.4

 ؟داردر گزينه ها تفاوت كدام گزينه از جهت مفهوم با ساي .70
 . دست گشاده كردن و مال مردمان ستدن و رباط معمور كردن فردا اجري نرساند.1
 مزدي نباشد. بس . نان همسايگان دزديدن و به همسايگان دادن در شرط نيست و2
 . مال به افراط برستدن و ستم به ضعفا رسانيدن و مصلي ساختن فايده ي آن جهاني نيارد.3
 حطام گرد كردن و رعايا را درويش گردانيدن و محلت ها وقف كردن در آخرت سودي نبخشد.. مشتي 4
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 با كدام گزينه مناسب است؟» تخم به شورستان افكندن « . با توجه به عبارت زير، مثَل 71
 با مردمان ناسپاس، مردمي كردن چون تخم بود كه به شورستان افكني.  

 از سوراخ سوزن رد شدن.4         . باد در قفس پيمودن3 . آب در هاون كوبيدن2                .كشتي بر خشكي راندن1
 معني درست جمله ي زير در كدام گزينه آمده است؟ .72

 فتح چون دانست كه با آب بسنده نيست، خود را با آب گذاشت و همي شد تا از ديدار مردمان ناپديد گشت.  
 از عهده ي آب برنمي آيد، به عمق آب رفت تا از نگاه مردم ناپديد شد. .وقتي فتح متوجه شد كه1
 . وقتي فتح فهميد كه مي تواند با آب برابري كند، خود را در آب رها كرد و رفت تا از چشم مردم گُم شد.2
 . وقتي فتح متوجه شد كه نمي تواند شنا كند خود را در آب گذاشت و مي رفت تا از چشم مردم دور شد.3
 . وقتي فتح فهميد كه از عهده ي آب برنمي آيد، خود را به آب سپرد و مي رفت تا از چشم مردم ناپديد شد.4

 .. درست است. ......در همه ي گزينه ها به جز گزينه ي .» فدم « معني واژه ي .73
 بود، حكمت وي به حكمت نماند و سخن وي رونقي ندارد.  فدم كه مردم اگرچه حكيم بود چون 

 . سست و عاجز از سخن4       . احمق و نادان3        . كم فهم و گول2        .كاهل و سبكسر1
 مفهوم جمله ي زير در كدام گزينه آمده است؟ .74

 .راست به دروغ مانند مگوي كه دروغ به راست همانا به از راست به دروغ 
 راست است..سخن راست شبيه به دروغ مقبول تر از سخن دروغ شبيه به 1
 . سخن دروغ شبيه به راست مقبول تر از سخن راست شبيه به دروغ نيست.2
 . سخن دروغ شبيه به راست مقبول تر از سخن راست شبيه به دروغ است.3
 . سخن راست شبيه به دروغ كمتر از دروغ شبيه به راست مقبول نيست.4

 جمله ي زير با كدام گزينه تناسب دارد؟. 75
 را مقدمِ گفتار دار، كه پيش انديشي دوم كفايت است.هميشه انديشه 

  بماني مردمان خاموشي ات را از جمله عقل دانند. اگر بي خرد باشي، چون خاموش.1
 . اگر چه بسيار داني، آن گوي كه در آن انديشيده باشي تا بر تو وبال نگردد.2
 كند.. اگر چه دانا باشي، به دانش خويش غرّه مشو كه تو را كفايت 3
 . تو خود را از جمع داناترين كس مدان كه چون خود را نادان دانستي، دانا گشتي.4

 چه تركيبي است؟ "تيه ضالل  "و به چه معني است» ضالل« و » تيه « . در بيت زير واژه هاي  76
 بالوتوشه ها بردند از وزر و      /     رهنمون گشتند در تيه ضالل

 ي . بيابان، گمراهي، اضافه ي تشبيه2            .بيابان، حيرت، اضافه ي استعاري 1
 . دشت، گمراهي، اضافه ي استعاري4            . دشت، ظلمت، اضافه ي تشبيهي3

 اين بيت با كدام يك از ابيات زير از نظر مفهوم نزديك تر است؟ . 77
 پادشا كه مال رعيت خورد گداست /   آن  رهزن است،آن پارسا كه ده خرد و ملك 
  د چو ما را روزها بل سال ها برگ و نواستص    / .گفت چون باشد گدا آن كز كالهش تكمه اي 1 
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 لعل و ياقوت ستامش خون ايتام شماست     /    . در و مرواريد طوقش اشك طفالن من است 2
 بجويي تا به مغز استخوانش از نان ماست گر/        . او كه تا آب سبو پيوسته از ما خواسته است 3
 و گر قارون گداست است . چون گدايي چيز ديگر نيست جز خواهندگي    /  هر كه خواهد گر سليمان4

 . در كدام گزينه واژه ي مهجور به كار رفته است؟78
 اين گرگ سال هاست كه با گله آشناست /      به رخت و چوب شباني فريفته است  را .ما1
 اين جامه چون دريد، نه شايسته ي رفوست /         شت آز دامن تقوا سيه مكن گز ان .2
 ناخداي كشتي امكان يكي است      /    . ناخدايان را كياست اندكي است 3
  پيكار كردي  تندباد انديشه     /   طومار كرد  چون . موجش اول وهله4

 متفاوت است؟مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه ها  .79
 .پرده ي شك را برانداز از ميان / تا ببيني سود كردي يا زيان1
 . رأي بد زد گشت پست و تيره راي / سركشي كرد و فكنديمش ز پاي2
 نسبت نسيان به ذات حق مده/ بار كفر است اين، به دوش خود منه.3
 . ما گرفتيم آنچه را انداختي / دست حق را ديدي و نشناختي4

 م درست بيت زير در كدام گزينه آمده است؟مفهو . 80
 آب، خاكت را دهد ناگه به باد   /    گر نيارد ايزد پاكت به ياد

 . اگر خداوند تو را از ياد ببرد، آب و خاكت را از دست مي دهي.2   . اگر خداوند فراموشت كند، نابود مي شوي.1
 . اگر خداوند را فراموش كني، به باد مي روي.4  . اگر خداوند را به ياد نياوري، با خاك يكسان مي شوي.3

 كدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايي نزديك تري دارد؟ .81
 هرچند دل فريبد و رو خوش كند، عدوست   /   گفتا هر آنكه عيب كسي در قفا شمرد 

 نه راستگوستيدشنام دشمني كه چو آي  /    .از مهر دوستان رياكار خوشترست 1
 دردا كه هيچگه نتوان يافت، آرزوست   كيميا كه مي طلبي يار يكدل است  /آن . 2
 بروستست رو آنچه از بد و نيك هر ما را    يش روي خلق به ما جا دهند از آنك /. در پ3
 در پشت سر نهند كسي را كه عيبجوست   خلق مكن مو به مو عيان   /. چون شانه عيب 4
 گزينه هاست؟. تشابه مضمون بين كدام 82 

 سپهر آن زمان دست او داد بوس   . بزد بر بر و سينه ي اشكبوس / 1
 بزد بوسه بر دست او جبرئيل    . چو غلتيد در خاك آن ژنده پيل /2
 قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام/     . كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد3
 و مه گفت زهفلك گفت احسنت   /  . قضا گفت گير و قدر گفت ده 4
                     3 و 2  .4                  4و  2.   3                  4و  1  .2              2و  1.   1

 نزديكي دارد؟» نرون مرد اما رم نمرده است « . كدام گزينه با مفهوم 83
 براي تو با چشم همه ي محرومان مي گريم، با چشماني يتيم نديدنت.. 1
 اي كاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چيزي كه به آن مي نگري.. 2
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 كه افتادگانش گرفتند جاي /   . بسا ايستاده درآمد ز پاي3
 ستمگر چو برف و ستمكش چو كوه   /   بسي برف رفت و به جا ماند كوه. 4

 . در كدام گزينه ضمير متصل وابسته ي كلمه ي ديگري است؟84
 ندندا به گوش كر نمي زبرو كه هيچ كس /      ز اين دريچه هاي بسته ات. چه چشم پاسخ است ا1
 سر را به سنگ مي زدي و مي گريستي؟ /     . دردت چه بود كه چون من تمام شب2
  شهريار  آن . جوانان گرفتندش اندر كنار  /    همي خون ستردند از 3
  نابسته ديد. تن مرد جنگي چنان خسته ديد  /   همه خستگي هاش 4 
 . در كدام گزينه، معني همه ي واژه ها درست است؟85 

 آب و زمين ) عقار( ، دستوري( رخصت ) ، ( ديوار اتاق ) جرز  ، ( تعويذ ) .حرز1
 مكايد( رشته هاي دراز و باريك فلزي ) رفع كردن ( برطرف كردن )،   مذلّت ( خطا )،  . زلّت ( لغزش )،2
 ، ادبار ( ماه سوم بهار سرياني ) آرزوي رسيدن ) ( ، استيصال جافي ( جفا كننده )،  . حازم ( دورانديش )3
 ( پيشوا ) اسوه ، اطراف ) اجانب ( ، پس ( دوباره )، باز . تأنّي( آهستگي )4

 . معني واژه هاي زير به ترتيب در كدام گزينه درست نوشته شده است؟86
  حمايل كردن   ، زاد  ، غارب  ، فراز رفتن 

 باال رفتن ، بر دوش بردن ، والدت ، باالي دو كتف .1
 نزديك رفتن ،  ميان دو كتف ، توشه ، آويختن از گردن يا شانه . 2
 باحميت ،  ، فرزند ، بيگانه بودن . دور رفتن3
 ، آويختن بر پشت ، غرور و تكبر، توشه . نزديك رفتن4

 مضمون كدام گزينه است؟» السلطنه خاطرات اعتماد « . متن زير از روزنامه ي 87
خواندم. عجيب اين كه در سال متجاوز از چهارصد تومان خرج » تاريخ فردريك « سر شام شاه احضار شدم. چهار ساعت تمام  

 مي كنم و از اين قبيل كتاب ها كه سراپا تنبه است مي آورم براي شاه مي خوانم، هيچ ملتفت نيست. 
 . خفته را خفته كي كند بيدار؟2                  گ ن در سن.نرود ميخ آهني1
 . به ناآزموده كار مفرماي4                    بر ماست     . از ماست كه3

 .شاعر، با شعر زير چه حسي را منتقل مي كند؟ . 88

  هر چه در هر جا كه خواهد يا نمي خواهد،  گو برويد يا نرويد،
 . باغ نوميدان چشم در راه بهاري نيست  باغبان و رهگذاري نيست، 

 . مالمت4                     دلسردي. 3             . بي توجهي    2                  بي توقعي .1
 . مضمون بيت زير با كدام گزينه نزديك است؟89

 كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني  /     دگي باشدديز يزدان دان نه از اركان كه كوته  
 . اطلبوا العلم من المهد إلي اللحد2                 .و مارميت إذ رميت و لكن اهللا رمي1
 . التدركه األبصار و هو يدرك االبصار4              . العالم محضر اهللا التعصوا في محضره3
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 با كدام گزينه تناسب دارد؟» سر گرگ بايد هم اول بريد / نه چون گوسفندان مردم دريد « بيت  .90
 . آب از سرچشمه گل آلود است2                  .عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد1
 . گرگي است در لباس ميش 4                       . عاقبت گرگ زاده گرگ شود3
 

 عربيزبان 
 العبارة التالية؟ماهو نوع الخبر في -91

 »الجوهرة التي في رأسك اسمها العين«

 جمله فعليه -4 جمله اسميه         -3 شبه جمله          -2            مفرد -1

 في أي العبارات التالية جاء اإلعراب التقديري؟ -92

1- 2  سافر والداي- والدي 3  احترمت- صديقي يدي -4  ساعدت غسلت 

 ؟ةالتالي ةالجملفي» يرَبونَ ابناءهم«ماهو إعراب  -93

 »هات يرَبونَ أبناءهم اكثر فأكثرمُ اآلباء واأل أخذَ«

 مرفوع -4   محالً مجزوم -3  محالً منصوب -2  محالً مرفوع -1

 ميز الخطاء. -94

 القمةسأصعد الجبل حتي أبلَغَ  -2   جحنَْ إجتهدت كثيراً لأ -1

 زْالعقالء يفُ رْمن يستَش -4  ثوابه دماتصنعوا من خيرٍ تَجِ -3

. فقدت«ماهو المناسب لـ  -95  »الفتاةُ الشاعرة .......... و ........ في الحروب القبليةِ

  أخويها – أبيها -4  أخويها –أباها  -3  أخاها – أباها -2  أخويها –أبوها  -1

 زبان انگليسي
96. I ………………….like to be an animal. 
1. don’t  2.  wouldn’t 3. didn’t  4. 1 and 2  
97. She’s very bad-tempered. I feel sure she doesn’t have many friends. 
    She ……………… have many friends. 
1. can’t 2. mustn’t 3. doesn’t have to 4. didn’t use to 
98. Everybody knows the answer, ………………………? 
1. doesn’t she  2. doesn’t he 3. don’t they 4. 1 and 2   
99. Young people don’t always …………………..the advice given them by their parents. 
1. assess 2. price 3.  cost  4. value  
100. Which one is the odd one out? 
1. war 2. warm 3. worm 4. store 


