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 دقیقه 12:مدت پاسخگویی فارسی

 ها درست آمده است؟  واژههمۀ معانی زینه گدر کدام .1
 ) (کلون: چفت) (سیادت: سروري) (ماللت: سرزنش)2 دهنده) (حبیب: دوستدار) (یغور: ستبر) ) (ممد: ادامه1
 (مهملی: سستی)) (وقیعت: بدگویی) (فراغت: جدایی) 4 پیروي کردن)  نخجیر) (مواالت:  ) (معونت: یاري) (شکاري:3

 آمده است؟   نادرست معنی چند واژه.2
جـو)   عیـب   اسـب تنـدرو) (طـاعن:     جاي دور زدن) (دراي: زنگ کاروان) (نوند: فراخ) (ورطه: خطر و دشواري) (کالف: دوك) (مدار:سفرة (خوان: 

 بند) (نهیب: هراس) (جال: تور) (ارك: قلعه) (دژم: پهلوان) (چنبر: گردن
 ) دو4 ر) چها3 ) یک2 ) سه1

 شود؟  دیده می غلط امالییدر کدام گزینه .3
 ) استخالص یاران، قایق و صخره، هیاهوي خاك، علم یزید2 ) دها و خرد، هول و ترس، روحانی حوزه، صداي مهیب1
 غلیظ، خالیگر دربارلهجۀ  ) التفات و توجه، سپاسگذاري،4 ) رغبت و عالقه، شور و شعف، حیاط محقّر، منش خبیث3

 ؟ شود دیده نمیم عبارت غلط امالیی در کدا.4
 ) اگر تو مقاومت این خصم به مضاهرت ایشان خواهی کرد، زود بود که هالك شوي و به ادراك مقصود نرسی. 1
 گوي. جوي و ثواب ) شاه پیالن را برادري بود جهان دیده، کارآزموده، صالح2
 هاي رحمت و عاطفت او بیفزود.  ه نشانه) هر چه تقریر کرده بود عنوان صدق آن دیدند و ثقت ایشان ب3
 ) خردمند چون به کنار نشیند، به چراغش طلبند و از بهر سالح خود فساد دیگري نخواهد. 4

 ؟ شود دیده نمی» آرایی و تشبیه واج«هاي  در کدام گزینه آرایه.5
ــر   1 ــه قیـ ــته بـ ــبه روي شسـ ــون شـ ــبی چـ ) شـ
ــی  2 ــی نبـــــ ــنفر وصـــــ ــجاع غضـــــ ) شـــــ
ماننــد بلبــل درنــوا  ) مرغــان نگــر بــاز از هــوا    3
) هــر گوشــه یکــی مســتی، دســتی زده بــر دســتی4

 

ــر     ــه تیــ ــوان، نــ ــه کیــ ــدا نــ ــرام پیــ ــه بهــ نــ
ــی   ــق، علــــ ــدرت حــــ ــم قــــ ــگ یــــ نهنــــ

رسـد گویی کـه بلقـیس از سـبا سـوي سـلیمان مـی      
وان ســـاقی هـــر هســـتی بـــا ســـاغر شـــاهانه     

 

 ؟نیامده استها در کدام بیت درست  تمام آرایه.6
ــص      1 ــه رق ــک ب ــون فل ــت اکن ــرود مجلس آرد) س
ــاي آب 2 ــو دریـــ ــوه آهـــــن چـــ ــود کـــ ) شـــ
ــی   3 ــرق م ــاي ع ــر ج ــه ب ــاران هم ــر  ) ب ــد از اب چک
خــورم جــام غمــی هــر دم بــه شــادي رخــت ) مــی4

 

ــه شــعر حــافظ شــیرین   ــۀ   ســخن ک ــام، حــس تران ــزي) توســت (ایه آمی
ــبیه)     ــراق، تشــــ ــیاب (اغــــ ــام افراســــ ــنود نــــ ــر بشــــ اگــــ
پیداســت کــه از روي لطیــف تــو حیــا کــرد (حســن تعلیــل، تشــخیص) 

ــرّم  ــی  خ ــادمانی م ــم ش ــدین غ ــاو ب ــاز)  آن کــس ک ــاقض، مج ــد (تن کن
 

 بیشتر است؟ » پسین«هاي  در کدام گزینه وابسته.7
 بیابانآزاردهندة ها و خارهاي  ) سنگالخ2  عربی آثار معتبر یونانترجمۀ ) 1
 ) گوش شنوا و لبی خندان4  هاي دینی و اخالقی بزرگان ) نگرش3

 شود؟  در کدم گزینه دو واژه با تحول معنایی دیده می.8
 ) شوخ، سپر، شادي، نوند2  خنده  ) فتراك، سوگند، رعنا،1
 ) کثیف، خدیو، دراي، یخچال4  ) رکاب، پذیرش، برگستوان، برنا3

 شود؟  دیده می» مفعولی، نسبی  فاعلی،«در کدام گزینه صفات .9
 گوید.  شاعر، سخن میپرندة این هاي  ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
 تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
 پاك و تابناك دلش بود.   آینۀاش بیانگر  دوستانه ) نگاه پر مهر و انسان3
 ) آینده از آن کسی است که با چشم بینا از نکات خوانده در حیات روزانه بهره گیرد. 4

 ؟ شود دریافت نمیت زیر کدام مفهوم از عبار.10
مرا نیـز    ام و ایشان را از آن روي بر من حقّی واجب شده است، من به معونت ایشان از دست صیاد بجستم، من ریاست این کبوتران تکفّل کرده«

 » لوازم ریاست بیرون باید آمد.عهدة از 
 اس مسئولیت) احس4 ) خیرخواهی3 ) همراهی و اتّحاد2 ) فروتنی و تواضع1
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 ؟ نیستکدام گزینه بیانگر فضاي حکومتی ضحاك .11
ــت    1 ــی بخــ ــه از همراهــ ــادان کــ ــی نــ ) بســ
) ز تــــو بــــر مــــن آمــــد ســــتم بیشــــتر     2
) شــود خــوار هــر کــس کــه هســت ارجمنــد      3
هنــــــر، شــــــهریار بــــــیبنــــــدة ) شــــــود 4

 

ــت       ــد رخــ ــان کشــ ــزم دانایــ ــدر بــ ــه صــ بــ
ــتر    ــم نیشـــ ــر دلـــ ــان بـــ ــر زمـــ ــی هـــ زنـــ
ــد    ــردد بلنـــــ ــت گـــــ ــه را بخـــــ فرومایـــــ
ــار    ــه کــــ ــد بــــ ــی نیایــــ ــژاد و بزرگــــ نــــ

 

 ......... گزینۀ  جزها درست است  مفهوم تمامی گزینه.12
ــم 1 ــوي هــــ ــین دل ســــ ــد از کــــ ) دویدنــــ
ــگ 2 ــد رنــــ ــر در هنــــ ــد از رخ کفــــ ) پریــــ
ــن   3 ــاك کـــ ــرا پـــ ــیان مـــ ــی ز عصـــ ) الهـــ
) بپوییـــــد کـــــان مهتـــــر آهـــــرمن اســـــت4

 

ــر روي هـــم: کینـــه   ــلح بســـتند بـ ــان در صـ ورزي و جنگیـــدن حریفـ
ــابودي کفــــر و شــــرك  خانــــه بــــتتپیدنــــد  ــا در فرنــــگ: نــ هــ

در اعمــال شایســته چــاالك کــن: طلــب بخشــایش و توفیــق در عبــادت 
جهــان آفــرین را بــه دل، دشــمن اســت: دعــوت بــه قیــام علیــه ضــحاك

 

  هاست؟ با دیگر گزینه متفاوتمفهوم کدام گزینه .13
) بــــزن زخــــم ایــــن مــــرهم عاشــــق اســــت1
) ســـفر دراز نباشـــد بـــه پـــاي طالـــب دوســـت 2
ســـت ز معشـــوق و ره عشـــق ) بـــس دور فتـــاده3
) مرهم ز چـه سـازیم کـه ایـن درد کـه مـا راسـت       4

 

ــی   ــه بـ ــت    کـ زخـــم مـــردن، غـــم عاشـــق اسـ
ــت     ــت و ریحانس ــل اس ــت گ ــت محب ــار دش ــه خ ک
ــت    ــاق رعایــ ــب عشّــ ــد جانــ ــاو نکنــ ــر کــ هــ
دانـــــیم کـــــه از درد تـــــوان جســـــت دوا را   

 

 ؟ نیستنددر کدام گزینه هر دو مصراع بیانگر یک مفهوم .14
ــردن  1 ــت کــ ــوچ بایســ ــاه کــ ــن کوچگــ ) از ایــ
ــب    2 ــی مطَلـ ــی، فروتنـ ــه بزرگـ ــان بـ ) ز سرکشـ
) در راه عشــق ز دل فکــر ســالمت غلــط اســت    3
ــن 4 ــداي وطـــ ــود را فـــ ــان خـــ ــنم جـــ ) کـــ

 

/ 
/ 
/ 
/ 

کــــن قفــــس بشــــکن اي روح، پــــرواز مــــی   
ــی   ــاال رســــ ــه بــــ ــع بــــ ــیب تواضــــ ز شــــ
اهـــل کـــام و نـــاز را در کـــوي رنـــدي راه نیســـت

ــر و از   ــن از س ــق وط ــته  در ره عش ــان خاس ــم ج ای
 

 در کدام گزینه دو بیت در تقابل معنایی هستند؟ .15
) همـــــی گفـــــت بـــــد روز و بـــــد اختـــــرم1

روي از نکـــــــویی ســـــــوي جنّـــــــت مـــــــی
ــت   2 ــر اسـ ــودن هنـ ــته پرگشـ ــال شکسـ ــا بـ ) بـ

ــرد    ــوا نگیــــــ ــن هــــــ ــرغ دل مــــــ مــــــ
انــــد ) از آنــــان کــــه خــــونین ســــفر کــــرده 3

ــۀ  ــت  ورطـ ــاحل نیسـ ــو را سـ ــقِ تـ ــر عشـ پرخطـ
ــدون  4 ــواي فریـــ ــاو هـــ ــد) کســـــی کـــ کنـــ

ــکار    ــق آشــ ــرّ حــ ــد ســ ــه شــ ــان کــ ــر آنــ بــ
 

ــرم     ــر ســــ ــی بــــ ــش همــــ ــد آتــــ بباریــــ
ــی   ــر دوزخ مــــ ــدي در قعــــ ــوي و ز بــــ شــــ

داننـــــد پرنـــــدگان مـــــی همـــــۀ ایـــــن را 
ــت     ــال اســ ــته بــ ــین شکســ ــه چنــ زان رو کــ

ــرده   ــر کـــ ــدار خطـــ ــر مـــ ــفر بـــ ــد ســـ انـــ
ــت   ــزل نیســ ــو را منــ ــوداي تــ ــت ســ راه پرآفــ
ســـــر از بنـــــد ضـــــحاك بیـــــرون کنـــــد    
نکردنــــــــد باطــــــــل بــــــــر او اختیــــــــار
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 دقیقه 13: مدت پاسخگویی زبان قرآن ،عربی

 ):16-24عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ او التعریب او المفهوم ( ■■
  ﴾یا أیها الذین آمنوا اتّقوا اهللا و قولوا قوالً سدیداً﴿.16

 اند، باید از اهللا پروا کنند و سخنی درست و استوار بگویند! ) آنانی که ایمان آورده1
 اید، تقواي خدا پیشه کنید و سخنی درست و استوار بگویید! کسانی که ایمان آورده) اي 2
 اید، تقوا پیشه نمایید تا سخنانی استوار بیان کنید! ) اي آنانی که به خدا ایمان آورده3
 آورید، از خداوند بترسید و سخنتان، درست و استوار باشد! ) اي افرادي که ایمان می4

 »:تستشیر أستاذك فی أمورك و أن ال تغتّر بخلّۀ الکذّابین لکی یقترب بک النجاح!عاهد اُمک أن «.17
 ) به مادرت قول داده بودي که در کارهایت از استاد مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویان را نخوري تا موفقیت به تو نزدیک شود!1
 نیرنگ دروغگویان را نخوري تا موفقیت را به خودت نزدیک کنی!) به مادر قول بده که در کارهایت از استادت کمک بگیري و فریب 2
 ) به مادرت قول بده که در کارهایت از استادت مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویان را نخوري تا موفقیت به تو نزدیک شود!3
 تا موفقیت به تو نزدیک شود!) مادر قول داد که در کارها با استادت مشورت کند و فریب حرف دروغگویان را نباید بخوري 4

 »:کُنْت اُفَکّرُ فی أیام المدرسۀ و أقول فی نفسی: لن ترجع ما مضَی!«.18
 گویم: آنچه گذشت، دیگر باز نخواهد گشت! کنم و با خود می ) به روزهاي مدرسه فکر می1
 گردد! گفتم: آنچه بگذرد هرگز بر نمی کردم و به خود می ام فکر می ) به دوران مدرسه2
 گفتم: آنچه گذشته است، باز نخواهند گشت! کردم و با خودم می ) به روزهاي مدرسه فکر می3
 گردد! ) به روزهاي مدرسه فکر کردم و با خودم گفتم: آنچه گذشته است، بر نمی4

 »:کنّا نستمع بدقّۀ إلی کالم شیمل فی محاضرتها عن الحضارة اإلسالمیۀ فی جامعۀ أنقرة!«.19
 دادیم! آنکارا گوش میجامعۀ اش در  هاي اسالمی در سخنرانی تمدندربارة ل ) به سخنان شیم1
 دادیم! اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش می تمدن اسالمی در سخنرانیدربارة هاي شیمل  ) به حرف2
 اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش دادیم! تمدن مسلمان در مصاحبهدربارة ) به سخنان شیمل 3
 شنیدیم!  هاي اسالمی در مصاحبه در جامعه آنکارا با دقت می تمدندربارة شیمل را هاي  ) حرف4

 »:إنّ بعض المفردات الّتی یستَخدمها العرب من الکلمات الدخیلۀ الّتی تَغیرت أوزانها فینطقها وفقاً أللسنتهم!«.20
ستند که وزن آنها تغییر یافته است و آنها را بر طبق زبانشان تلفّظ اي ه ها از کلمات وارد شده ) همانا برخی واژگان استفاده شده توسط عرب1

 کنند! می
هایشـان، بـه    هایشان عوض شده و آنها را بر اسـاس زبـان   اند، از جمله واژگانی هستند که وزن ها از آنها استفاده کرده ) بعضی کلمات که عرب2

 اند!  زبان آورده
هایشـان تغییـر یافتـه اسـت و آنهـا را بـر طبـق         اي هستندکه وزن گیرند، از کلمات وارد شده ه کار میها آنها را ب ) برخی از واژگانی که عرب3

 آورند!  هایشان به زبان می زبان
 کنند!  هایشان دگرگون شده است و آنها را بر حسب زبان خود، ادا می کنند، وزن ها از آنها استفاده می اي که عرب ) بعضی واژگان وارد شده4

 »  انسان باید ببیند از چه چیزي خلق شده است!«......... صحیح فی التّعریب: عین ال.21
1!ا خَلقوهمنْظُرُ م2 ) اإلنسانُ ی!هقَ!3 ) علی اإلنسان النَّظَر فی خَلْقخُل منْظُرِ اإلنسانُ می4 ) ل!ها اإلنسانُ اُنْظُر إلی خلقکیا أی ( 

 عین ما یختلف فی المفهوم:.22
 من قلیل الکالم و کثیر العمل!) المؤ1
ــواص   2 ــده غـ ــد و گوینـ ــوهر شـ ــخن گـ ) سـ

 

ــاص!     ــوهر خـ ــد گـ ــف آیـ ــختی در کـ ــه سـ بـ
 

 ) العالم بال عمل کالشجر بال ثمر!3
ــون در   4 ــوي چـ ــده گـ ــوي و گزیـ ــم گـ ) کـ

 

ــر!     ـ ــود پـ ــان شــ ــو جهــ ــدك تــ ــا ز انــ تــ
 

 کلماته: التتناسبعین الجواب الّذي .23
 إنجلیزیۀ، فرنسیۀ، عربیۀ، فارسیۀ) 2  ) االسبوع، الشهر، السنۀ، العام1
 ) جهد، محاَلۀ، اجتهاد، سعی4  ) أنقرة، سند، قونیۀ، اُردیۀ3

ب زباسب زبان

رررر یایـرغییـر ی یاف یافت
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 لتکمیل الفراغات:   الخطأعین .24
 ) من یحصل علَی ......... الدکتوره یقدر علی التّدریس فی الجامعۀ! (شهادة)1
! (مقابلۀ) ) أکّد اللّاعب فی ......... ـه األخیرة أنّه2 دلی التَّقاعع زَمع 
! (شَکِّلَ)3 یروسهم بِشکلٍ جِماعة دقراءرقاً لف الطُّلّاب ......... ( 
 ) ......... وزیرُ االقتصاد أنّ األسعار ستَنْخفض عشرینَ فی المئۀ فی الشهِر القادم! (أثار)4
 

 )26و  25سئلۀ بِما یناسب النّص (إقرأ النَّص التّالی بدقّۀٍ ثُم أجِب عن اال ■■
. یعود انتقـالُ  علی عکس ما یظُنُّ کثیرٌ من النّاسِ هناك مفردات کثیرة دخلت العربیۀ من الفارسیۀ. کما أنّها اُستُعمل بعضُها فی القُرآنِ

الفُـرس و وجـود   المفردات من الفارسیۀ إلی العربیۀ إلی العصر الجاهلی فَهناك عدة أسباب لهذا الموضوعِ منها التجارة بـین العـرب و   
ۀ فـی العهـد العباسـی. العصـر الّـذي         شُعراء ذوي اللسانینِ و بعدهما إیمان الفرس بالنّبی  ۀ فـی العربیـنفوذ الفارسی فازداد . هو آیات

ة إلی اُسلوب العیش و ظاهر األبنیۀ و شیوع الفارسیر اإلشارن عند العرب. فتجدرُ من حیاة اإلیرانییۀ فی اإلمارات. ظهرت فیه مظاه 

 :الخطأ......... یعتَبر من أسباب دخول المفردات الفارسیۀ إلی العربیۀ. عین .25
 ) وجود المفردات الفارسیۀ فی القرآن!2  ) البیع و الشراء بین البلدینِ!1
 ) ظهور اإلسالم!4  ) الشعر و دوره فی المجتمع!3

 حسب النّص: الخطأعین .26
1 ۀ فقط!) هناك ظَنَّ شایعۀ أثّرت علی الفارسیبین الناس فهو أنّ العربی 
 ) ال شک أنّه کان شعراء من العرب و هم یعلمونَ الفارسیۀ!2
3!ۀ فی العصر الجاهلیۀ دخلت العربیإنّ کثیراً من المفردات الفارسی ( 
4  ! أکثر من الموضوع اللغوي اسیلَی العرب فی العصر العبأثّر الفُرس ع ( 
 

 )27-30عین المناسب فی الجواب لألسئلۀ التالیۀ ( ■■
 عین الجملۀ الوصفیۀ تصف الفاعل:.27

 ) عصفت ریاح شدیدة و خُرِّب بیت اشتریناه فی السنۀ الماضیۀ!2 ) أجد برنامجاً یساعدنی علی تعلّم العربیۀ!1
 المتکلّم أن یعمل بها!) للکالم آداب یجب علی 4 ) یعجبنی استاذٌ یدرس بطرق مبتکرة!3

 فیه المضارع المجزوم:لیس عین ما .28
 ) لینجح فی عملک یجب أن یجتهد أکثر فأکثر!2 ) ال تَقْرَبوا من سوء الظّن ألنّه یوقعکم فی الخطأ!1
3!روا فی أداء الواجباتقصون فلم یجدم والی!) ألبتعد عن الکذب حتّی یعتمد النّاس علی أق4 ) هؤالء طُلّاب 

 فیه فاعل: لیسعین ما .29
 ﴾و یقولُ الکافرُ یا لیتنی کُنت تراباً﴿) 2 ) مع اقتراب فصل الربیع سیصبح الجو لطیفاً!1
 ) ألَّف الْفُرس معاجم کثیرة عن مفردات اللُّغۀ العربیۀ!4 ) بعثَ اهللا األنبیاء إلرشاد الناس إلی الطریق الصواب!3

 األمر:» الم«فیها  ماجاءعین العبارة الّتی .30
 ) لیعلم االنسان أنّ اهللا علی کل شیء علیم!2 ) لیجلس صدیقک و لیستمع إلی کالم االستاذ!1
 ) اُختک تمارس فی دروسها جداً لتجتهد زمیالتها مثلها!4 ) علینا أن نتعلّم اللّغۀ اإلنجلیزیۀ لنستطیع أن نتکلّم بها!3
 

  

ۀ العلُّغۀ العربی
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 دقیقه 12:مدت پاسخگویی  دین و زندگی

در مساجد و تفسیر آیات قرآن به نفع قدرتمنـدان توسـط برخـی علمـاي عصـر پـس از رحلـت         پیامبر  بارةهاي خرافی در نقل داستاننتیجۀ .31
 کدام بود؟  پیامبر

  هاي اصیل اسالمی به خصوص اهل بیت پیامبر ) منزوي شدن شخصیت1
 طلب و تسلیم  اي راحت به جامعه مؤمن و فداکار عصر پیامبرجامعۀ ) تبدیل 2
 هاي تاریخی و تفسیري و گمراهی بسیاري از مسلمانان  ها به کتاب ) راهیابی تحریف3
 هاي شخصی در دین و گرفتار شدن به اشتباهات بزرگ ) دخالت دادن سلیقه4

و ما محمـد الّـا   ﴿آیۀ با مدد از » امروزي چه کسانی هستند؟  جامعۀسپاسگزاران واقعی نعمت رسالت، در «هرگاه با این پرسش مواجه شویم که .32
 دهیم که:  این گونه پاسخ می ﴾رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل ...

 به عنوان خاتم رسل ایمان دارد. ) آنان افرادي هستند که همچنان به پیامبر1
 کنند. با دین مخالفت نمیدانش آنهاست و دهندة  نشان) کسانی هستند که نظر دادن و حکم کردنشان، 2
 کنند. ) آنان هستند که هیچ شک و تردیدي در حقانیت دعوت پیامبر ندارند و حتی امروز نیز مانند او عمل و زندگی می3
 گردند.  کنند و به جاهلیت بر نمی اي که پیامبر از سوي خدا ارائه کرده زندگی می ) کسانی هستند که بر اساس همان برنامه4

 سعی در پیشبرد اقدامات خود از طریق مخفیانه داشتند؟  چرا امامان.33
 گردید.  که عموماً موجب شهادت آنها می) به دلیل رفتار خشونت بار حاکمان با شیعیان ائمه1
 شان. ) به دلیل انتقال معارف باقیمانده از پدران خود به پیروان حقیقی2
 تباط با وکیل و نایب.) به علت آماده شدن مردم براي عصر غیبت و آموزش ار3
 ) به علت رسیدن ناخشنودي از حاکمان به اوج و شرایط انتقال قدرت.4

تـرین کـاال    اسالمی، حاکی از آن است که پیروي از کالم اهللا مجید کـه رایـج  جامعۀ از اوضاع نابسامان  بینی موالي متقیان حضرت علی  پیش.34
 مشروط به .........   خواهد بود به هنگام ......... ،

 اند.  ) به درستی خوانده شدن ـ شناسایی کسانی است که آن را به نسیان سپرده1
 است.) به درستی خوانده شدن ـ وفاداري به عهد خود با این کتاب آسمانی 2
 اند. ) وارونه معنا شدن به نفع دنیاطلبان ـ شناسایی کسانی است که آن را به نسیان سپرده3
 ) وارونه معنا شدن به نفع دنیا طلبان ـ وفاداري به عهد خود با این کتاب آسمانی است. 4

آن چیست؟ فایدة در کدام مذهب بیان شده است و  مشخص بودن پدر و مادر امام زمان.35
 یابند.  پیروان، امام خود را حاضر و ناظر بر اعمال خود می ـ ) تشیع1
 یابند. ) اهل سنّت ـ پیروان، امام خود را حاضر و ناظر بر اعمال خود می2
 شوند.  به زودي شناخته می  ) تشیع ـ ماجراجویان فریبکار مدعی مهدویت،3
 شوند. اخته میبه زودي شن  ) اهل سنّت ـ ماجراجویان فریبکار مدعی مهدویت،4

اي از وجـود اتفـاق    کند و کدام آیه، نمونـه  به چه صورتی نمود پیدا می به ترتیبتاریخ آیندة گذارد، در  منّتی که خداوند بر مستضعفان زمین می.36
 دارد؟  نظر را در اصل الهی بودن پایان تاریخ میان پیامبران بیان می

  ﴾…نَمنَّ علَی الَّذینَ استُضعفواو نُرید اَن ﴿) پیشوایی مردم ـ وراثت زمین ـ 1
  ﴾…لَقَد کَتَبنا فی الزَّبورِ من بعد الذِّکرِ و﴿) وراثت زمین ـ پیشوایی مردم ـ 2
 ﴾…و نُرید اَن نَمنَّ علَی الَّذینَ استُضعفوا ﴿) وراثت زمین ـ پیشوایی مردم ـ 3
 ﴾…لَقَد کَتَبنا فی الزَّبورِ من بعد الذِّکرِ و﴿) پیشوایی مردم ـ وراثت زمین ـ 4

یـک از   ساز هالکت یا عزتشان است و این مفهوم با تأکیـد بـر کـدام    رساند که رفتارهاي خودشان زمینه میجامعۀ کدام آیه این پیام را به مردم .37
 تعالی است؟ صفات باري

 اناست. ـ شنوا و د ﴾و نُرید اَن نَمنّ علی الّذین استضعفوا ...﴿) 1
 ـ شکست ناپذیر و حکیم است. ﴾و نرید اَن نَمنّ علی الّذین استضعفوا ...﴿) 2
 ـ شنوا و داناست. ﴾ذلک بأنّ اهللا لم یک مغیراً نعمۀ انعمها ...﴿) 3
 ناپذیر و حکیم  است.  ـ شکست  ﴾ذلک بانّ اهللا لم یک مغیراً نعمۀ انعمها ...﴿) 4
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 هت است که وي بتواند: شرط تدبیر براي ولی فقیه بدان ج.38
 خواهی دشمنان بایستد. ) بدون ترس و واهمه در برابر زیاده2 ) احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. 1
 ) جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبري کند.4 ) با قدرت در مقابل تهدیدها بایستد و پایداري کند. 3

 شود؟ کدام یک از مفاهیم زیر برداشت می ﴾نون لینفروا کافّۀً فلوال نفر من کلّ فرقۀٍ منهم طآئفۀً لیتفقّهواو ما کان المؤم﴿آیۀ با تدبر در .39
 بایست وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند.  مردم میهمۀ ) دستور قرآن کریم مبنی بر آن است که 1
 دین، آن را به دیگران عرضه کرده و پاسخگوي سؤاالت مردم باشند. جانبۀ  همه) قطعاً در زمان غیبت باید کسانی باشند که با فراگیري 2
 حکومتی است در جامعه به اجرا درآورد. پشتوانۀ توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت و  ) بدون والیت ظاهري نمی3
 دین به مردم توسط اشخاص دیگر نبود. نیازي به انتقال احکام   به دلیل حضور ایشان در جامعه، ) در زمان پیامبر4

آورد و موجـب   اسالمی به اهداف اجتماعی کدام است و آنچه که به سرعت یک حکومت را از پـاي در مـی  جامعۀ دادن افراد   اي از اولویت نمونه.40
 شود چیست؟  تسلط بیگانگان می

 توجهی به شادي دشمن از رفتار ما  ) خرید کاالي ایرانی ـ بی2 توجهی به شادي دشمن از رفتار ما  ) امر به معروف و نهی از منکر ـ بی1
 ) خرید کاالي ایرانی ـ تفرقه و پراکندگی 4 ) امر به معروف و نهی از منکر ـ تفرقه و پراکندگی 3

ارجِعوا الـی رواة حـدیثنا فَـانَّهم    اَما الحوادثُ الواقعۀُ فَ و﴿که فرمود  یکی از شرایط مشروعیت مرجع تقلید و ولی فقیه که در حدیث امام عصر.41
 به آن اشاره شده است چیست و به چه ضرورتی باید در ایشان باشد؟  ﴾حجتی علَیکُم و اَنَا حجۀُ اهللاِ علَیهِم

 جهانی رهبري کند. پیچیدة ) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 1
 جهانی رهبري کند.پیچیدة تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و ) زمان شناس بودن ـ 2
 ن شناس بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. ) زما3
 ) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد.4

توان مورد استناد قرار داد و نشستن غبار  شریفه را میآیۀ نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آنها شود، کدام  هاي آنجا که لطف و فضل الهی به انسان.42
 انسان ذلیل به کدام علت است؟ چهرة ذلت بر 

  ﴾و الَّذینَ کَسبوا السیئات﴿ـ  ﴾زیادةٌ للَّذینَ اَحسنُوا الحسنی و﴿) 2  ﴾و تَرهقُهم ذلَّۀٌ﴿ـ  ﴾من کانَ یرید العزَّةَ فَللّه العزَّةُ جمیعاً ﴿) 1
 ﴾و الَّذینَ کَسبوا السیئات﴿ـ  ﴾من کانَ یرید العزَّةَ فَللّه العزَّةُ جمیعاً ﴿) 3 ﴾و تَرهقُهم ذلَّۀٌ﴿ـ   ﴾للَّذینَ اَحسنُوا الحسنی و زیادةٌ﴿) 3

سـرگرم  «و » فراهم کردن فرصتی براي پرورش تمایالت الهی در وجود انسـان «، »فروتر در حد نیازپاسخگویی به تمایالت «در هر یک از موارد .43
 ، به ترتیب دعوت از سوي کدام است؟»بودن به تمایالت دانی

 ) هوي و هوس ـ نفس لوامه ـ نفس اماره 2 ) نفس اماره ـ نفس لوامه ـ هوي و هوس1
3امه ـ عقل و وجدان ـ نفس اماره ـ هوي و هوس 4 اره ) نفس لوعقل و وجدان ـ نفس ام ( 

 ها چه خواهد بود؟  این تفاوتثمرة هاي میان زن و مرد معلول کدام یک است؟ و  تفاوت.44
 متعادل خانوادة هاي انسانی متفاوت در عین دارا بودن هدف واحد ـ پدید آوردن یک  ) ویژگی1
 متعادلخانوادة قرار داده ـ پدید آوردن یک هر یک از آنها برعهدة ) وظایف مختلفی که خداوند 2
 هاي انسانی متفاوت در عین دارا بودن هدف واحد ـ نیازمند بودن زن و مرد به یکدیگر  ) ویژگی3
 هر یک از آنها قرار داده ـ نیازمند بودن زن و مرد به یکدیگرعهدة ) وظایف مختلفی که خداوند بر 4

پذیري در محیط خانواده، اهدافی است که در کدام عبارات قرآنی به ترتیب  ان و تجربه کردن مسئولیتفراهم شدن امکان رشد و بالندگی فرزند.45
 از آنها یاد شده است؟

  ﴾جعلَ بینَکُم مودةً و رحمۀً و﴿ـ  ﴾…و من آیاته اَن خَلَقَ لَکُم من اَنفُسکُم اَزواجاً ﴿) 1
  ﴾اَفَبِالباطلِ یؤمنونَ و بِنعمۀِ اهللاِ هم یکفُرونَ﴿ـ  ﴾…من اَنْفُسکُم اَزواجاًو من آیاته اَن خَلَقَ لَکُم ﴿) 2
 ﴾اَفَبِالباطلِ یؤمنونَ و بِنعمۀِ اهللاِ هم یکفُرونَ﴿ـ  ﴾…و اهللاُ جعلَ لَکُم من اَنفُسکُم اَزواجاً﴿) 3
 ﴾جعلَ بینَکُم مودةً و رحمۀً و﴿ـ   ﴾…و اهللاُ جعلَ لَکُم من اَنفُسکُم اَزواجاً﴿) 4
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دقیقه 13:مدت پاسخگویی زبان انگلیسی

46. If you ……… Sara, ……… you tell her that I am sorry for my behavior in the party?
1) see - might 2) see - can 3) will see - can 4) will see - may 

47. Which sentence is grammatically WRONG? 
1) Alice is interested in playing tennis. 2) William was behaving very strangely to me. 
3) We don't have any plans for our holiday yet. 4) They're still trying to think of a name for the baby. 

48. The most ……… skill one can learn is the ability to think for oneself.
1) artistic 2) complete 3) affirmative 4) valuable 

49. She teaches the students to have respect for different groups of people and appreciate the ……… of other cultures.
1) diversity 2) interest 3) custom 4) souvenir 

50. The fact that soldiers are on the streets is a ……… of how frightened the government is. 
1) question 2) reflection 3) relationship 4) condition 

51. Over the past five years, car companies got the message that they must make airbags to ……… buyers.
1) achieve 2) confuse 3) satisfy 4) choose 

52. ………, you're right. but in reality I don't think what you are suggesting would work.
1) Formerly 2) Uniquely 3) Especially 4) Morally 

Cloze Test: 
These days some people are looking to the sun for different reasons. If the sun has enough power to warm 
and light the whole earth, it must have enough power to do other things, (53)……… . Can we use the sun's 
energy to (54)……… electricity, or at least to perform the (55)……… which electricity or (56) ……… types of 
power usually perform? The answer is yes. 

53.
1) more 2) too 3) also 4) further 

54.
1) reflect 2) produce 3) respect 4) weave 

55.
1) conditions 2) damages 3) research 4) functions 

56.
1) another 2) other 3) each other 4) others 

Reading: 
As a boy, Robert Ballard liked to read about shipwrecks - especially the Titanic. "My lifelong dream was to 
find this great ship," he says. 
On August 31, 1985, Ballard's dream came true. With video cameras and an underwater robot, Ballard found 
the two main parts of Titanic nearly four kilometers beneath the sea. He also saw many sad reminders of 
Titanic's end, including a child's pair of shoes lying on the ocean floor. There were more than 1,500 deaths 
that night in 1912. 
Ballard reached the Titanic again in 1986 in a small submarine. He used a deep-sea robot - a "swimming 
eyeball" - to take photos inside the ship. When they saw the images, other people wanted to visit the 
shipwreck. 
When Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Other explorers had taken away about 
6,000 items, including jewelry, love letters, lamps, and even pieces of the ship. They believed the items 
should be moved to a safer place, but Ballard doesn't agree. 
Ballard believes that taking things from Titanic is like robbing a grave. Instead, he hopes to put lights and 
cameras on Titanic. With this technology, people can see the shipwreck on a computer and remember the 
great ship. "As long as she needs protection," says Ballard, "Titanic will always be part of my life." 

57. What is the main idea of the reading? 
1) The story of the Titanic is very sad. 2) Explorers who visit Titanic leave it in worse condition. 
3) Robert Ballard hopes more people will visit Titanic. 4) The man who found Titanic now wants to protect it. 

58. Which sentence about Ballard is true? 
1) Ballard read about the Titanic when he was a child. 
2) Ballard went inside Titanic to take pictures. 
3) Ballard believes pieces of Titanic should be taken to a safer place. 
4) Ballard's second visit was the last time he saw Titanic. 

59. When was Ballard's second visit to Titanic? 
1) 1912 2) 1986 3) 1985 4) 2004 

60. Which statement would Ballard probably agree with? 
1) People should visit Titanic and see it for themselves. 2) People should not remove things from Titanic. 
3) There should not be any lights or cameras on the Titanic. 4) People should forget about Titanic. 
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