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 دقیقه 12: پاسخگویی مدت فارسی

 هاي کدام گزینه کامالً درست است؟  معنی واژه.1
 ) (دمان: هولناك) (قهر: غضب) (خیره: سرگشته)2 (نثار: افشاندن) (معیار: اندازه) (سنان: تیر تیز)) 1
 ) (بنات: دختران) (اشباح: سایه) (همت: کوشش)4 ) (خدنگ: علف جارو) (تقریظ: ستودن) (ویله: ناله)3

 چند واژه درست است؟ معناي.2
جان) (سوله: سقف فلزّي ساختمان) (ستوه: ملول) (بسیچ: آماده) (مالزمـان: همراهـان) (بادپـا:     حیات: بی  (جلجل: زنگوله) (ندامت: پشیمانی) (ذي

 شتابنده) (فراز آمدن: رسیدن) (زه: کمان) (تجلّی: نور و روشنی)
 ) نُه4 ) شش3 ) هشت2 ) هفت1

 شود؟  دیده می امالییغلط در کدام گزینه .3
 ) مسلّح و مهیا، غرغرکنان، طرّار و دزد، هیئت صلیب سرخ2 ) اکرام و سخا، حزن انگیز ظلمت، عالج صرعیان، قیاس و سنجش1
 ) جرأت و جسارت، تصاحب عاشقانه، طاس و طشت، جزر و مد دریا4 ) نور و حیات، سپاسگزاري، عربده و سفاحت، خطوط و سطور کاغذ3

 ها درست است؟  واژههمۀ گزینه امالي  در کدام.4
 ) هرگاه حوادث به عاقل محیط شود باید که در پناه صواب و سالح رود و بر خطا اصرار ننماید. 1
 منتظر  ) بر وصال حریص مباش که اندوه آن از شادي بیشتر است و درد فراق بر اثر سوز هجر،2
 تر باشد، منفعت کمتر است.  تر و آواز موهش ) گفت: دانستم که هر کجا جثّه ضخیم3
 کور شود.   ) اگر خار در چشم مستبد رود و در بیرون رفتن آن غفلت کند و آن را خار دارد،4

 شود؟  ها دیده می در بیت زیر کدام آرایه.5
ســـلطان ازل گـــنج غـــم عشـــق بـــه مـــا داد«

 

ــزل و    ــن منـ ــا روي در ایـ ــادیم تـ ــه نهـ »یرانـ
 

 ) تلمیح، جناس، تناسب4 کنایه  ) تضاد، اغراق،3 ) تشبیه، استعاره، کنایه2 ) مجاز، تشبیه، ایهام1

 ؟نیامده استهاي کدام گزینه درست  آرایه.6
 آرایی اي به کف: مجاز، واج ) دریا کشانِ کوه جگر، باده2 ) کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت: اغراق، تشبیه1
 ) دوش از در میخانه کشیدند به دوشم: کنایه، مراعات نظیر4 آمیزي، کنایه با من به سالم خشک اي دوست زبان تر کن: حس) 3

 هاي مشخّص شده به ترتیب کدام است؟ با توجه به عبارت زیر، نقش دستوري واژه.7
 محـروم همـه   فضیلتکنند؟ گفت ندانی که اهل  در انگشت چپ چرا می خاتمرا پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست را هست،  بزرگی«

  »باشند؟
 ) مفعول ـ نهاد ـ صفت ـ قید 2 ) متمم ـ مفعول ـ مضاف الیه ـ مسند 1
 ) متمم ـ نهاد ـ مضاف الیه ـ مسند 4  ) مفعول ـ مفعول ـ نهاد ـ مسند 3

......... گزینۀ جز ود ش دیده می» وصفی و اضافی«ها هر دو ترکیب  در تمام گزینه.8
 افکند.  ) کلمات آسمانی قرآن همه جا طنین می2 کند.  برداري می ) هر نویسنده از وقایع و امور عکس1
 شکفت.  هاي شادي در باغ خاطر آگاه کاروانیان می ) گل4 داد. هاي ما را نوازش می جان  ) این ندا، گوش3

 شود؟  غی دیده میبالشیوة با » غیرساده«اي  در کدام گزینه جمله.9
ــه1 ــم گرفتـ ــر اســـت  ) دلـ ــر ابـ ــمان پـ ــر از آسـ تـ
ـــــد نــــــام او ماهیــــــار2 یکــــــی پیــــــر بـ (
) اگـــر تـــو فـــارغی از حـــال دوســـتان یـــارا     3
آرد  ) درخت دوسـتی بنشـان کـه کـام دل بـه بـار      4

 

ــی     ــده مـ ــاران دیـ ــو بـ ــرم چـ ــک گـ ــارم سرشـ بـ
شــــده ســــال بــــر او صــــد و شصــــت و چــــار 

ــی   ــر نمــ ـ ــو میسـ ــت از تــ ــا را   فراغــ ــود مــ شــ
شـــمار آرد  هـــال دشـــمنی بـــرکن کـــه رنـــج بـــین

 

 ؟نیامده استمفهوم کدام گزینه درست .10
) چــــو رهــــام گشــــت از کشــــانی ســــتوه    1
ــی 2 ــا مـــ ــایی   ) کجـــ ــبم ربـــ ــوانی ز قلـــ تـــ
ــر   3 ــود مگیــ ــاس از خــ ــان را قیــ ــار پاکــ ) کــ
) دریــــــایم و نیســــــت بــــــاکم از طوفــــــان4

 

ــردن)      ــرار کـــ ــوه (فـــ ــوي کـــ ــد ســـ ــد زو روي و شـــ بپیچیـــ
ــیهن    ــن و مــ ــان مــ ــق میــ ــو عشــ ــن  تــ ــن (وطــ ــتی) مــ دوســ

ــل)       ــاکی عم ــه پ ــفارش ب ــیر (س ــیر و ش ــتن ش ــد در نبش ــه باش گرچ
ــفته   ــوابش آشـ ــر خـ ــه عمـ ــا همـ ــایی)   دریـ ــه پویـ ــل بـ ــت (میـ اسـ
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 شود؟  در کدام گزینه دیده می» بگذار بوسه زنیم بر شمشیري که در دستان توست.«پیام نهایی مصراع .11
ــی  1 ــوادث نمــ ــدباد حــ ــدن  ) ز تنــ ــوان دیــ تــ
ــه در   2 ــی ک ــا کس ــاد  ) خوش ــراب آب ــالم خ ــن ع ای
ــود     3 ــم ب ــی ظل ــدح کن ــرا م ــن اُم ــه را زی ــر ک ) ه
) ســتیزه کــن کــه ز خوبــان ســتیزه شــیرین اســت4

 

ــمنی      ــا س ــت ی ــوده اس ــی ب ــه گل ــن ک ــن چم در ای
اســـــاس ظلـــــم فکنـــــد و بنـــــاي داد نهـــــاد
خاصــــه امــــروز کــــه از عــــدل نمانــــد آثــــاري
ــت    ــین اسـ ــه آیـ ــان را بهانـ ــه بتـ ــن کـ ــه کـ بهانـ

 

 تناسب مفهومی دارد؟ » چون بسی ابلیس آدم روي هست / پس به هر دستی نشاید داد دست«کدام گزینه با بیت .12
آدم سرشــــــت از خــــــاك دارنــــــد ) بنــــــی1
داري کنـــد انـــدر ملکـــوت ) دیـــو اگـــر صـــومعه2
ــود   3 ــام بـــ ــظ احکـــ ــاهر واعـــ ــه ظـــ ) او بـــ
) مخالفـــت هـــم ازیـــن دوســـتان غنیمـــت گیـــر4

 

ــت      ــی نیســـ ــد آدمـــ ــاکی نباشـــ ــر خـــ اگـــ
و ابلــــیس همــــان طینــــت ماضــــی داردهمچــــ

لیــــــک در بــــــاطن صــــــفیر و دام بــــــود   
ــی   ــوطی و زاغ مــ ــحبت طــ ــذرد دو روزه صــ گــ

 

 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات در تقابل است؟.13
) کســـی بـــا بـــدان نیکـــویی چـــون کنـــد؟     1
ــی،  2 ــر کنـــ ــد گـــ ــات بـــ ــویی ) مکافـــ نیکـــ
ــرد   3 ــک مــ ــن اي نیــ ــوازش کــ ــدان را نــ ) بــ
ــردان  4 ــیرت بخــــ ــد از ســــ ــب نایــــ ) عجــــ

 

ــــل، بـــــد افـــــزون کنـــــد    بـــــدان  را تحمـ
بــــــه گیتــــــی درون، داســــــتانی شــــــوي   
ــورد     ــو خـ ــان تـ ــو نـ ــاس دارد چـ ــگ پـ ــه سـ کـ
کـــــه نیکـــــی کننـــــد از کَـــــرم بـــــا بـــــدان

 

 ......... گزینۀ جزشود  ها دیده می ها در تمام گزینه تناسب معنایی جمالت عربی و مصراع.14
 خدایا به عزّت که خوارم مکن  ﴾تعزُّ من تَشاء و تُذلّ من تشاء ﴿) 1
 دهد ذکر حق آرامش جان می  ﴾اال بذکر اهللا تطمئنّ القلوب ﴿) 2
 دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او می ) کلّ اناء یترشح بما فیه 3
 ها از اوست دیده ههمها و  پنهان ز دیده  ﴾ال تدرکه االبصار و هو یدرك االبصار﴿) 4

در کدام گزینه هر دو بیت بیانگر یک مفهوم هستند؟ .15
ــریم و خــواهش     1 ــه تک ــلیم و ســازش، ن ــه تس ) ن

تســــلیمیم نقطــــۀقســــمت مــــا    دایــــرةدر 
ــتی  2 ــا بگسسـ ــتی و ز مـ ــتی و شکسـ ــد بسـ ) عهـ

ــارا!  ــت نگـــــــــ ــد نخوانمـــــــــ بدعهـــــــــ
ــز  3 ــده تیـــ ــاخن درنـــ ــداري نـــ ــون نـــ ) چـــ

ــد ز در    ــدر آمــ ــز انــ ــه عجــ ــمن بــ ــو دشــ چــ
ــو   4 ــا ز خ ــم ت ــو رس ــه در ت ــروم ) چگون ــرون ن د ب

یـــک گـــام بـــه فـــرق تـــن خـــاکی نـــه و برخیـــز
 

توســـــن مـــــن  بتـــــازد بـــــه نیرنـــــگ تـــــو، 
ــو فرمــایی  ــو اندیشــی، حکــم آنچــه ت لطــف آنچــه ت
عهـــد کـــردم کـــه دگـــر عهـــد تـــو بـــاور نکـــنم 
هـــــر چنـــــد کـــــه عهـــــد مـــــن شکســـــتی
ــتیز   ــري ســ ــم گیــ ــه کــ ــه کــ ــا ددان آن بــ بــ
نبایــــــد کــــــه پرخــــــاش جــــــویی دگــــــر

ن اســتچــرا کــه هســتی مــن در میــان، حجــاب مــ
مقصـــود دو گـــام اســـتکعبـــۀ از کـــوي تـــو تـــا 
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 دقیقه 13: مدت پاسخگویی زبان قرآن ،عربی

 ):16-22عین االصح و االدقّ فی الترجمۀ أو المفهوم ( ■■
  ﴾و إذا قُرئ القرآن فاستمعوا لَه و أنْصتوا لعلّکم تُرْحمونَ﴿.16

 ساکت باشید. باشد که شما را مورد رحمت قرار دهند!خوانند به آن گوش فرا دهید و  ) هنگامی که قرآن می1
 ) هنگام قرائت قرآن، بر شماست که گوش فرا دهید و ساکت باشید. شاید شما را ببخشایند!2
 شود، به آن گوش فرا دهید و ساکت باشید. باشد که مورد رحمت قرار بگیرید! ) هنگامی که قرآن خوانده می3
 گوش فرا دهید و ساکت باشید؛ زیرا امید است که شما مورد رحمت قرار بگیرید!خوانند،  ) هنگامی که قرآن می4

 »:عرَّفنی والدي علی منقذ یؤدي دوراً مهِماً فی حیاتی!«.17
 کرد! اي آشنا کرد که نقش مهمی در زندگی من ایفا می من را با نجات دهنده  ) پدرم،1
 کرد! نقش مهمی در زندگی من ایفا می اي را به من معرفی کرد که دهنده  ) پدرم، نجات2
 کرد! ) اي پدر من، نجات دهنده را به من معرفی کن چون نقش مهم در زندگی من بازي می3
 کند! اي آشنا کردم که نقش مهمی در زندگی من بازي می ) من پدرم را با نجات دهنده4

 »:رِبه بأنوفها الحادة!عندما تَشْعرُ الدالفینُ بِخَطَرٍ تتَجمع حول عدوها و تَضْ«.18
 زنند! هاي تیزشان می شوند و آن را با بینی ها احساس خطر کنند، پیرامون دشمنشان جمع می ) زمانی که دلفین1
 کشند! هاي تیز خود می شوند و آنها را با بینی ها خطري احساس نمایند، دور دشمنانشان جمع می ) وقتی که دلفین2
 زنند! هاي تیزشان می شوند و آن را با دندان جانب دشمنشان حس کنند، پیرامونش جمع میها خطري از  ) چون دلفین3
 زنند! هایشان که تیز است، ضربه می شوند و به آنها با دندان ها احساس خطر نمایند، دور دشمنان خود جمع می ) زمانی که دلفین4

 »:  نَتصور األعشاب الطّیبۀ هی الّتی تُفید عالج األمراض أکثرَ مما«.19
 رسانند! ها سود می هایی هستند که بیشتر از گمانمان به درمان بیماري ) داروهاي گیاهی همان1
 برند، بیشتر از حد تصور ما هستند! ) داروهاي گیاهی که بیماران از آن براي مداوا سود می2
 باشند! ها مفید می ي درمان بیماريکنیم، برا هایی هستند که بیشتر از چیزي که تصور می ) گیاهان دارویی همان3
 ) گیاهان با خواص دارویی بیشتر از حد تصور براي مداواي بیماران مفید هستند!4

 »و قد تُفَتَّش عین الحیاةِ فی الظلمات: «المفهومعین المناسب فی .20
) هر کجا ویـران بـود آنجـا امیـد گـنج هسـت      1
) ز خــاك تیــره ندیــدم بــه غیــر تــاریکی     2
ــد 3 ــر امی ــت    ) ب ــوش اس ــردن خ ــو م ــل ت وص
) از آن زمــان کــه بــر ایــن آســتان نهــادم روي4

 

ــی   ــق را م ــنج ح ــرا  گ ــران چ ــویی در دل وی نج
ــاري      ــر مکـ ــه غیـ ــدم بـ ــرخ ندیـ ــر چـ ز پیـ
تلخــــی هجــــر تــــو فــــوق آتــــش اســــت 

ــه   ــید تکی ــند خورش ــراز مس ــت  ف ــن اس ــاه م گ
 

 »:  ها بوي بسیار ناپسندي دارند! هاي این مرداب آب«.21
1 !  ) لهذا المستنقعات میاه ذات رائحۀ قبیحۀ!2 ) میاه هذه المستنقعات ذات رائحۀ کریهۀ جداً
3 !  ) ماء هذه المستنقعات ذو رائحۀ کریهۀ!4 ) تَحتوي المستنقعات ماء ذا رائحۀ کریهۀ جداً

 عین العبارة التی تشتمل علی کلمتین متضادتینِ:.22
 ) إنَّ اهللاَ أمرَنی بمداراة النّاسِ کَما أمرنی بإقامۀِ الفرائضِ!2 ی بقوةٍ ثم أخذنی إلی الشاطئ!) رفَعنی شئٌ بغتۀً إلی األعل1
) ال أملک لنَفسی نَفْعاً و ال ضَرّاً إلّا ماشاء اهللاُ!4) لکُلِّ ذنبٍ تَوبۀٌ إلّا سوء الخُلقِ!3
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 ):23-25اقراء النص التالی بدقّۀٍ ثم أجب عن االسئلۀ ( ■■
لَقب ألحد الشعراء اإلیرانیین الّذي ولد فی شیراز و دفن فی نفس المکان. فله دور کبیرٌ فی شعر عصر مـا بعـده. لهـذا    » لسان الغیب«

رین و  الشاعر أشعار یمکن أن تُفَسر بشکلین ألول حسب ظاهرها و الثانی حسب المعانی اّلتی ربما قَصده. فهذا نزاع دائمی بـین ال  مفسـ
ۀ فقـام بإنشـاد أشـ        ۀ و خالل هـذه السـفرتات تعّلمـت العربیـفإّن شاعرنا هذا ساَفَر إلی البِالد العربی . عارٍ فَلـه  مازال یستمرُّ و سیسَتمرُّ

شاهد فـی ملمعـات لسـان    ملمعات. یقْصد باللمع أشعار أنْشَدها بعض الشعراء اإلیرانیین فهی ممزوجۀ باللّغتین العربیۀ و الفارسیۀ. ما نُ
 الغیب هو أنّها ضعیفۀ بالنسبۀ إلی ملمعات سعدي الشیرازي ألنّ سعدي عاش فی البِالد العربیۀ ما یقارِب سبع سنوات. 

 فی النّص:  ما جاءعین موضوعاً .23
 »!  لسان الغیب«) مکان مقبرة 2 »!  لسان الغیب«) السبب الّذي أدي إلی تسمیۀ الشاعر بـِ 1
 ) السبب الّذي أدي إلی تعلُّم لسان الغیب العربیۀ!4 »!  لسان الغیب«) اختالف المفسرین فی تفسیر أشعار 3

 عین الصحیح:.24
 ضَعیفۀ جِداً و ال یوجد فیها أي جمال لُغوي!» لسان الغیب«) ملمعات 1
 فی اإلسالم فقط! تُطلق علی الشراب الّذي حرِّمت» لسان الغیب«فی دیوان » الخمر«) مفردة 2
 اُنْشدت فی البِالد العربیۀ!» لسان الغیب«) ال شَک أنّ ملمعات 3
 »!لسان الغیب«) کان سعدي الشیرازي یعلم العربیۀ أکثر من 4

 حسب النّص:   الخطأعین .25
1!عن حافظ الشیرازي تَکَلَّمی أنّ النص ال شک ( 
 ه فی إنشاد الشعر!) تأثّر الشُّعراء بلسان الغیب و اُسلوب2
 »!ملمع«) لبعض شعراء العرب، أشعار ممزوجۀ بالعربیۀ و الفارسیۀ فهی تُسمی بِـ 3
 ) مات لسانُ الغیب فی بلد تَولَّد فیه!4
 

■■ 26-30( ۀیالمناسب للجواب عن األسئلۀ التال نعی( 
»:نون الوقایۀ«فیه  ما لیسعین .26

  المنهمرة!) رب اجعلنی شکوراً علی أنعمک 1
2!قَعفإنّ الخیر فیما و ثَ لکدزنی علی ما حال تَح ( 
  ﴾و أدخلنی بِرحمتک فی عبادك الصالحینَ﴿) 3
 ) أرشَدنی صدیقی علی الطریقۀ الصحیحۀ فی استخدام هذه اآللۀ المتقدمۀ!4

 حولَ المحلّ االعرابی لما تحته خط: الخطأعین .27
! (مبتدا) یحذِّر صوت) للغرابِ 1 دلفیناً 2 الحیوانات زُ قربی! (مفعول) کبیراً) رأیتقْفی 
! (خبر) خیرٌ) عالم ینْتَفَع بِعلمه 3 عابد 4 من ألْف تَقَرَّتا اسلم ((فاعل) االوضاع ! و النّاسعدلذي القرنَینِ ی 

 عین العبارة التی یوجد فیه الفعل المجهول:.28
1 !  ) اُخْبِرَ زمیلی العزیزُ بکُلّ ما علَّمه المعلِّم فی غیابه!2 ) تَستَطیع الدالفینُ أنْ تُرْشدنا إلی مکانِ سقوط طائرَةٍ
 ) عندما نَروح فی الشّارع نعرف کثیراً من النّاس!4 ) أیمکنُ لک اَن تُغَیرَ عزمک للذّهاب الی خارج المدینۀِ!3

 :  معاًاسم الفاعل من المزید الثالثی و اسم المبالغۀ عین ما فیه .29
) علیکم أن تکونوا شاکرین علی ربکم الوهاب!2 ) إنّ کثیراً من الحکّامِ محتَرمون عند رعیتهم!1
 غۀ العربیۀ!) کان سعدي الشیرازي علّامۀ شعراء عصره بالنسبۀ إلی فهم الل4 ) المسلم هو الّذي یجتنب عن مجالسۀ الکذّابِ!3

 عین الصحیح فی المحلّ االعرابی ألسم الفاعل فی کُلّ عبارة:.30
! (مجرور بحرف جر)1  ) الجلیس الصالح خیرٌ من الوحدة! (خبر)2 ) خَیرَه اهللاُ فی محاربۀ المشرکینَ
! (فاع4 ) مجالَسۀ العلماء عبادة! (مضاف الیه)3  ل)) جاهد المنافقینَ فی هذه المعرکۀِ
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 دقیقه 12:مدت پاسخگویی  دین و زندگی

، »خود را مالمت کنید«در قیامت کبري کدام گروه هنگام ورود به جایگاه خود، درها را به روي خود گشوده می بینند و در جهنم اخروي عبارت .31
 شود؟  از جانب چه کسی / کسانی خطاب به دوزخیان بیان می

 ) دوزخیان ـ نگهبانان جهنم 4 ) دوزخیان ـ شیطان 3 ) بهشتیان ـ نگهبانان جهنم 2 ) بهشتیان ـ شیطان 1

یأکلونَ فی بطونهِم ناراً و سیصـلَونَ  ﴿قرآن، متّقیان باید به سوي رسیدن به کدام هدف تسریع و شتاب کنند و عبارت قرآنی مبارکۀ مطابق آیات .32
 د؟ کن اي از کدام نوع اشاره می به نمونه ﴾سعیراً

 ) راستی ـ طبیعت خود عمل 4 ) راستی ـ تجسم عینی عمل3 زش ـ تجسم عینی عملر) آم2 زش ـ طبیعت خود عمل ر) آم1
 علّت سپاسگزاري انسان مؤمن از خداوند پس از موفّقیت در وفاي به عهد و ارزیابی، چیست؟ .33

 . ) به علت اینکه راه رستگاري انسان را همان قرب به خود تعریف کرده است1
 پوشد.  ) به دلیل اینکه او بخشنده است و از خطاهاي سهوي چشم می2
 ) چون خداوند، راه رستگاري انسان را قرین رضایت خود ساخته است.3
هاست.  داند که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان ) زیرا می4

 یک از اقدامات براي گام گذاشتن در این راه است؟  در مسیر قرب الهی، حاکی از کدام» صبر کردن«لقمان حکیم به فرزندش مبنی بر توصیۀ .34
 ) تصمیم و عزم براي حرکت4 ) عهد بستن با خدا3 ) محاسبه و ارزیابی2 ) مراقبت1

 افتد کدام است؟  ینکه با عشق الهی تحوالت زیادي در انسان اتفاق میاي برقرار است و علت ا  میان شدت ایمان و محبت به خدا، چگونه رابطه.35
) معکوس ـ قلب انسان جایگاه خداست.2 محبت است. الزمۀ  ،) مستقیم ـ پیروي از محبوب1
 محبت است.الزمۀ ) معکوس ـ پیروي ازمحبوب، 4 ) مستقیم ـ قلب انسان جایگاه خداست.3

 ؟»اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد.«ستدالل نادرست که شریفه پاسخی است به این اآیۀ کدام .36
  ﴾بونهم کحب اهللا و الّذین آمنوا اشد حباً هللایح﴿) 2  ﴾من النّاس من یتّخذُ من دون اهللا انداداًو ﴿) 1
  ﴾ایها النّاس کلُو مما فی االرض حالالً طیباً یا﴿) 4  ﴾ان کنتم تحبونَ اهللا فاتّبعونی یحببکم اهللا قل﴿) 3

هـا   پرستی، از کارهاي پلید و شیطانی است و شیطان رجیم با ترغیب انسان مائده کدام یک از اعمال در کنار بتسورة  91و  90با توجه به آیات .37
 کند؟  به این اعمال چه هدفی را دنبال می

 خواري و قمار ـ ایجاد کینه و دشمنی بین مردم  ) شراب2 نمازخواندن خواري و ربا ـ بازداشتن مردم از ) شراب1
 ها از آخرت  ) ترك نماز و قمار ـ غافل کردن انسان4 ها از یاد خدا  آزمایی ـ دور کردن انسان هاي بخت  ) ربا و تیرك3

، مـالك و معیـار   و مطـابق فرمـایش امـام صـادق      گردد توجهی به آنچه در مقابل خدا قرار دارد، در پی کدام یک از افعال نماز حاصل می بی.38
 تشخیص میزان پذیرفته شدن نماز چیست؟ 

) در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود ـ تکرار درست اقوال و افعال نماز 1
 ) توجه داشتن به بزرگی خدا بر همه چیز به هنگام تکبیر ـ تکرار درست اقوال و افعال نماز 2
 رگی خدا بر همه چیز به هنگام تکبیر ـ بازداشتن از گناه ) توجه داشتن به بز3
 ) در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود ـ بازداشتن از گناه 4

 شود؟  چه موقع حاصل می» جمعکفّارة «وجوب .39
 ) وقتی کسی که غسل بر او واجب است، عمداً تا اذان صبح غسل نکند و نتواند روزه بگیرد. 1
 به علت عذر، نتواند روزه بگیرد و تا رمضان آینده هم عمداً قضاي روزه را نگیرد. ) هنگامی که فرد، 2
ماه رمضان را نه به خاطر عذر یا بیماري، بلکه عمداً نگیرد.روزة ) موقعی که کسی 3
 خود را باطل کند. روزة وقتی فرد به چیز حرامی مانند نسبت دروغ دادن به خدا،  )4

 کند؟ آن را بیان میفایدة ترین  ستمرار یکی از واجبات دین از گذشته تا به امروز بوده و کدام عبارت مهمشریفه بیانگر ا آیۀکدام .40
  ﴾لعلّکم تتّقون﴿ـ  ﴾…الّذین آمنوا کُتب علیکم الصیام کما کتب علی الّذین یا ایها﴿) 1
  ﴾لذکرُ اهللا اکبرو ﴿ـ  ﴾…آمنوا کُتب علیکم الصیام کما کتب علی الّذین یا ایها الذین﴿) 2
  ﴾و لَذکرُ اهللا اکبر﴿ـ  ﴾…اقم الصالة انّ الصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر  و﴿) 3
 ﴾لعلّکم تتّقون﴿ـ  ﴾…اقم الصالة انّ الصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر  و﴿) 4
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، ضـمن تأکیـد بـر    با وقار بودن نوع آراستگی و پوشش، معلول قوي و مستحکم بودن کدام ویژگی در انسان است و به چه علت امـام صـادق   .41
 کند؟  نما منع می خشنودي خداوند از آراستگی انسان، در حدیثی ما را از پوشیدن لباس نازك و بدن

 شود. ) عزت نفس ـ چنین لباسی موجب گناه و جنگ با خدا می2 است.  داري فرد سستی و ضعف دیننشانۀ ) عزت نفس ـ زیرا 1
 شود. ) عفاف ـ چنین لباسی موجب گناه و جنگ با خدا می4 داري فرد است.  سستی و ضعف دیننشانۀ ) عفاف ـ زیرا 3

 دانست چه بود؟  اشکال می  مایۀ را امام صادق آراستۀ به شخص مدعی زهد که پوشش  پاسخ امام صادق .42
 رود، آماده و آراسته باشد. اش به سوي دوستان خود می ) خداي متعال دوست دارد وقتی بنده1
 آید. د را ژولیده نشان دادن، بدش میدارد و از نپرداختن به خود و خو ) خداوند آراستگی و زیبایی را دوست2
 ندهید.در حرم خدا غیرخدا را جا  ؛حرم خداست ن) قلب انسا3
 دارند. م توانایی پوشیدن چنین لباسی را ) امروز ما در شرایط بهتري هستیم و عموم مرد4

 در توضیح کدام دستور قرآنی از سوي خداوند بیان شده است؟  ﴾ادنی ان یعرفن ذلک﴿عبارت قرآنی .43
  ﴾علیهنّ من جالبیبهنّ یدنین﴿) 2  ﴾یبدین زینتهنّ اال لبعولتنهنّو ال﴿) 1
  ﴾من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ یغضُضن﴿) 4  ﴾ربن بخُمرهنّ علی جیوبهنّضو لی﴿) 3

برخی مورخان غربی در مورد منشـأ اصـلی گسـترش حجـاب     عقیدة هاي امروزي اهمیت داشتن حجاب در نزد مسیحیان چیست و  یکی از نشانه.44
 کدام تمدن است؟

 اند. ـ روم شرقی  کرده ها را انتخاب ترین حجاب ) زنان راهبه و قدیس یکی از کامل1
 اند. ـ ایران باستان  ها را انتخاب کرده ترین حجاب ) زنان راهبه و قدیس یکی از کامل2
 کشیدند ـ ایران باستان  را با پوشش کامل می تر، تصویر حضرت مریم  ) نقاشان قدیم3
 کشیدند ـ روم شرقی را با پوشش کامل می تر، تصویر حضرت مریم  ) نقاشان قدیم4

اي باشـد در   توانـد مقدمـه   کدام جملـه مـی  » شود؟ آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه می«هرگاه پرسیده شود .45
 پاسخ به آن؟ 

 ت.) خداوند دستور حجاب را براي زمان حضور زنان در اجتماع و مواجهه با نامحرمان قرار داده اس1
 تعرض به او را پیدا نکنند.  اجازةبند و بار  شود که زن به عفاف شناخته شود و افراد بی ) حجاب سبب می2
 اند.  داري شمرده دین  الزمۀاند و آن را  ) ادیان الهی همواره بر پوشش تأکید کرده3
 تر است.  د خدا با ارزشتر انجام شود، نز تر و دقیق الهی مانند هر عمل دیگري، هرچه کامل  وظیفۀ) این 4
 
 
 

  

رتعر  زة
اند.  ردهاند.  شمرده

د خدا با، نزشود، نز

امح نامح
اجازة بارو بار 
شي شم

واجههمواجهه با
ندبند و
واواواواجموامواج

و کاهشي و کاهش

 با پوشش با پوشش
با پوششرا با پوشش کامل
سلب آزادسلب آزادي

حجابحجاب
ا بارارا با

ن حج
 حج حجرین حرین حج

نترین ترین املامل

زي اهمزي اهمیت
لینّ علی ج

زيزيزيزيروزيروزي
خُمره بخُمرهنّ

ن زینن زینته
خُخُخُخُخُخُ



  عمومی. دفترچه  4. آزمون متوسطه) دوره دوم ( دهمپایه                                                                 

7

دقیقه 13:مدت پاسخگویی زبان انگلیسی

46. Alexander Graham Bell invented the telephone ……… .
1) herself 2) myself 3) himself 4) yourself 

47. A: May I leave work at 4:00 p.m.? 
B: No, you ……… , because we ……… on a hard project right now, and need even more time to finish it. 
1) may - are working 2) may not - are working 3) may - are going to work 4) may not - are going to work 

48. The interesting thing about Amir is his sixth ……… for finding people who have good ideas. 
1) thought  2) feeling 3) sense 4) emotion 

49. I would never accept this idea that you have to be overweight to be ……… .
1) hospitable 2) careful 3) attractive 4) depressed 

50. Luckily, he agreed with my ……… that we should change the date.
1) intonation 2) conversation 3) vacation 4) suggestion 

51. It's good to see that most children's television programmes educate and ……… at the same time.
1) reclaim 2) entertain 3) exchange 4) protect 

52. If time could let me go back to my school days, my dear teacher, how ……… I would again listen to you.
1) interrogatively 2) helpfully 3) generally 4) respectfully 

Cloze Test: 
Ambrose Bierce was a 19th-century American author and journalist. His most (53)……… book is probably 
the Devil's Dictionary. Bierce's dictionary does not contain normal definitions - his definitions are funny and 
cynical. (54)……… , in a normal dictionary, the definition of dentist is "a kind of doctor who (55)……… 
people's teeth." But in the Devil's Dictionary, the definition of dentist is "a person who puts metal in your 
mouth and takes coins out of your pocket." Today, (56)……… the Internet, you can find many websites with 
more modern versions of the Devil's Dictionary. 

53.
1) emphatic 2) possible 3) natural 4) popular 

54.
1) Rather 2) Anymore 3) For example 4) However 

55.
1) gets around 2) fills out 3) puts out 4) takes care of 

56.
1) in 2) on 3) over 4) at 

Reading: 
You may have experienced the feeling - your mouth feels like it's on fire and the heat causes your eyes to 
water. You've just eaten one of nature's spiciest foods - the chili pepper! 
Chili peppers, also called chilies, are found in various dishes around the world - from Indian curries to Thai 
tom yum soup to Mexican enchiladas. Chilies come from the capsicum plant, and they are "hot" because 
they contain an ingredient called capsaicin. 
Eating a hot chili can be painful, but the capsaicin may be good for your health. It opens your nose so you 
can breathe better. It may even be good for losing weight: capsaicin makes you feel less hungry and makes
your body use more calories. 
We can measure the capsaicin in chilies with Scoville heat units (SHU). A fairly spicy green pepper has 
about 1,500 units. The world's hottest chili, the Naga Jolokia ("Ghost Pepper"), has more than a million! 
The Naga Jolokia is produced in the Assam region of India. Recently, Anandita Dutta Tamuly, a 26-year-old
mother from Assam, broke a world record by eating 51 of these hot peppers-in just two minutes! 
"I found eating chilies was a great way to stay healty," says Tamuly, who began eating chilies when she 
was a child. "Every time I have a cold or flu I just munch on some chilies and I feel better. To be honest, I 
barely notice them now." 

57. What is the reading mainly about? 
1) how to measure the capsaicin in chilies 2) dishes that are made with chilies 
3) interesting facts about chilies  4) weight loss and chilies 

58. In line 1 the word it refers to ……… .
1) the feeling 2) your mouth 3) the chili pepper 4) the heat 

59. In line 12, someone has a world record if they ……… .
1) eat more Naga Jolokia chilies than anyone else 2) make a recording of someone eating Naga Jolokia chilies 
3) eat two or more Naga Jolokia chilies very quickly 4) make the best-tasting dish using Naga Jolokia chilies 

60. In last lines, the phrase I barely notice them now could be replaced by ……… .
1) I really feel the heat of the chilies now 2) I sometimes forget to eat chilies now 
3) I usually don't eat hot chilies now 4) I almost don't feel the heat of the chilies now 
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