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*توجّه:

 به پاسخهای نادرست نمرة منفی تعلّق میگیرد.
 استفاده از ماشین حساب مجاز نمیباشد.

تاریخ برگزاری4959/2/0:
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عنوان درسی:
-1

-2

-3

-4
-5

-6

-7

-8

-9
-11

-11

-12

ادبیّات و زبان فارسی

تعداد سؤال49 :

زمان پاسخ گویی:

2

 49دقیقه

معنیِ «تک ،درّاعه ،مظاهرت ،مواالت ،تضریب ،مُغ» به ترتیب در گزینۀ ...آمده است.
 )2دنبال ،باالپوش ،آشکارکردن ،همراهی ،دوبههمزنی ،موبد زردشتی
 )1تنها ،روپوش ،همدلی ،سختیها ،فتنهانگیزی ،زردشتی
 )4ژرفا ،جبّه ،پشتیبانی ،دوستی ،فتنهانگیزی ،زردشتی
 )3دویدن ،عبا ،دشمنی ،گذشتکردن ،دو به هم زنی ،موبد
سرایندگان هر یک از آثار« :ازآسمان سبز ،سفر سوختن ،از این ستاره تا آن ستاره و سرود سپیده» به ترتیب کدام است؟
 )2حمید سبزواری ،فاطمه راکعی ،سلمان هراتی ،علی معلّم
 )1پرویز خرسند ،فاطمه راکعی ،قیصر امینپور ،حمید سبزواری
 )4حمید سبزواری ،پرویز خرسند ،قیصر امینپور ،سلمان هراتی
 )3سلمان هراتی ،فاطمه راکعی ،سلمان هراتی ،حمید سبزواری
هر یک از مفاهیم «آسایش پس از سختی ،ناپایداری جهان و تقلید» به ترتیب از کدام ابیات دریافت میشود؟
الف -بر قدم او قدمی میکشید  /وز قلم او رقمی میکشید
ب -توانگرا دل درویش خود بهدستآور  /که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند
ج -راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود  /آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود
 )4ج ،الف ،ب
 )3ب ،الف ،ج
 )2ج ،ب ،الف
 )1الف ،ج ،ب
به چه ماند؟ به گلزار خزانی» بیانگر چیست؟
در نامۀ ویس به رامین ،بیتِ «تو را در دل درخت مهربانی
 )4بی مهری ویس
 )3بی وفایی ویس
 )2وفای به عهد رامین
 )1بی وفایی رامین
همۀ آرایههای مقابل ابیات ،به جز  ......درست است.
 )1سینه باغی است که گلشن شود از خاموشی  /دل چراغی است که روشن شود از خاموشی (واجآرایی ،متناقضنما)
 )2دید یکی عرصه به دامان کوه  /عرضه ده مخزن پنهان کوه (جناس ،استعاره)
 )3پای سرو بوستانی در گل است  /سرو ما را پای معنی در دل است (تشبیه ،تشخیص)
 )4من آن رنگیننوا مرغم در این بستانسرا ،صائب  /که چشم شبنم گل میپرد در انتظار من (تشخیص ،حسآمیزی)
سرخ شد چون آتشی اعضای او» پیام و زبان حال پروانۀ سوم در منطق الطیر عطّار،
با توجّه به بیتِ «چون گرفت آتش ز سر تا پای او
از همۀ ابیات به استثنای بیتِ  .......دریافت میشود.
 )1بینام و نشان شو که در این کوی خرابات  /بینام و نشان هر که شود صاحب نامی است
 )2سعدی از بارگاه قربت دوست  /تا خبر یافته است بی خبر است
 )3دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب  /ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم
 )4از من اثری نماند این عشق ز چیست؟  /چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟
مفهوم عبارتِ «زعارتی در طبع وی مؤکّد شده؛ ال تبدیل لِخَلقِ اللّه» از کدام بیتِ دریافت نمیشود؟
 )1گفتا« :عجب است این که ز چوبی و ز آهن  /این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست؟»
 )2گر جان بدهد سنگ سیه ،لعل نگردد  /با طینت اصلی چه کند بد گهر افتاد
 )3بید را گر بپرورند چو عود  /برنیاید نسیم عود از بید
 )4باران که در لطافت طبعش خالف نیست  /در باغ الله روید و در شورهزار خس
بیتِ «بشکن دل بینوای ما را ای عشق  /این ساز شکستهاش خوشآهنگتر است» با همۀ گزینهها به جز  ......ارتباط معنایی دارد.
 )1چشم پرخون ،صدف گوهر یکدانۀ اوست  /دل هر کس که شود زیر و زبر ،خانۀ اوست
 )2بکن معاملهای وین دل شکسته بخر  /که با شکستگی ارزد به صد هزار درست
 )3اندیشهای زتیر کمان شکسته نیست  /ز آهم نترسد آن که دلم را شکسته است
 )4زین پس من و دلشکستگی بر در او  /چون دوست دل شکسته میدارد دوست
کدام آثار جزءِ منابع فرعی در مرجعشناسی است؟
 )4سالنامهها
 )3اطلسها
 )2فهرستها
 )1فرهنگها
همۀ واژگان به جز گزینۀ  ..........اسم مشتق هستند.
 )2دیدار ،عروسک ،جشنواره ،شاگردانه ،هزاره
 )1دندانه ،شکرانه ،شنیدار ،ماله ،صبحانه
 )4ماندنی ،نسوز ،همخانواده ،نایاب ،گرفتار
 )3آسایش ،شامگاه ،ریگزار ،پیرایه ،ساختار
تکواژهای وابسته (وند) در کدام مصراع بیشتر است؟
 )2زاغ چو دید آن ره و رفتار را
 )1تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست
 )4راز درون پرده ز رندان مست پرس
 )3ناله کن بلبل که گلبانگ دلافگاران خوش است
در متن زیر کدام فرایند واجی دیده میشود؟
«آری این سکوت مرموز و هراسآمیز کویر ایران است که در سایش بالهای این پرندة شاعر سخن میگوید».
 )4ابدال ،افزایش
 )3کاهش ،ابدال
 )2افزایش ،کاهش
 )1افزایش
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-13

-14

-15

هر یک از واژگان «صفت مشتق ،صفت ساده و اسم مشتق» درکدام عبارت مشاهده میشود؟
 )1لطافت زیبای گل در زیر انگشتهای تشریح مصلحتبینان میپژمرد ،آه که عقل اینها را نمیفهمد.
 )2درختانی که شور جوانهزدن و شوق شکوفه بستن و امید شکفتن در نهاد ساقهشان میخشکد.
 )3نوروز که قرنهای دراز است بر همۀ جشنهای جهان فخر میفروشد ....خاطرۀ خویشاوندی انسان با طبیعت است.
 )4درختان بیباک صبور و قهرمان که علیرغم کویر ،بینیاز از آب و خاک و بیچشمداشت نوازشی میبالند.
نوع حذف به قرینه در مصراع نخست ابیات زیر ،به ترتیب کدام است؟
الف -چنان که در نظری در صفت نمیآیی  /منت چه وصف بگویم تو خود در آینه بین
ب -فروغ رای تو مصباح راههای مخوف  /عنان عزم تو مفتاح ملکهای حصین
ج -بخت را با دوستانت اتّفاق  /چرخ را با دشمنان حرب حنین
 )2لفظی ،لفظی ،معنوی
 )1لفظی ،معنوی ،معنوی
 )4معنوی ،لفظی ،معنوی
 )3لفظی ،معنوی ،لفظی
در کدام گروه از واژگان ،تعداد غلطهای امالیی بیشتر است؟
 )1نگاه تأثّرآمیز ،حوضۀ آبریز ،اضغاث احالم ،ثقبه و سوراخ ،تأثیرگزار و تأثیرپذیر
 )2هایل و ترسناک ،حیله و غدر ،حذّ و بهره ،معادل و همطراز ،حایل و مانع
 )3طاق ضربی ،شعوذه و طامات ،لمهه و لحظه ،اثر غازه ،ادارۀ متبوع
 )4گزاردن نعمت ،سمن خانه ،تأنّی و درنگ ،لئامت و پستی ،تعمّل و تفکّر

عنوان درسی:
-16

-19

-21

باالترین مرتبه برای بندگان آن است که قلبشان را پر از ایمان کنند!
بلندمرتبهترین بندگان کسی است که قلبش پر از ایمان شده باشد!
بیشک کسی که قلبش پر از ایمان نمایند از بندگان بلندمرتبه است!
آن که قلبش را از ایمان مملو سازد در باالترین درجهی بندگی قرار گرفته است!

عیّن الخطأ في التّرجمة
)1

الینجحُ في هذه الدّنیا إلّا المُجدّونَ! در این زندگی جز تالشگران موفق نشدند!

)2

هذا أمرٌ لم یُکتَشَف إلّا في القرنِ األخیر! این امری است که فقط در قرن اخیر کشف شده است!

)3

بادِر الفرصةَ و احذَر فوتها! فرصت را غنیمت بدان و از هدر دادن آن بر حذر باش!

)4

دقّاتُ قلب المرءقائلة له! تپشهای قلب انسان به او میگوید!

عیّن الخطأ في التّرجمة
)1

هذه خفافیش و هي مِن مخلوقات اهللِ! این خفاشها مخلوقات خدا میباشند!

)2

تُرسِلُ هذه الخفافیش موجات! این خفاشها موجهایی را میفرستند!

)3

هذه الموجات تصطدِمُ باألشیاء و تعودُ! این موجها به اشیا برخورد میکنند و بر میگردند!

)4

و هذه قدرة تنتفعُ بها الخفافیشُ! و این قدرتی است که خفاشها از آن بهره مند هستند!

عیّن الخطأ في المرادف
)1

-21

اگر شایسته رحمت غیر تو باشم ولی تو شایسته بخشش و فضل خود بر من هستی.
اگر برای رحمت تو ناشایست بودم تو حق داری که با توانایی خود مرا از بخشش محروم کنی.
اگر برای رحمت تو نا شایست نبودم تو اهل آن هستی که با قدرت خود مرا عفو کنی.
اگر شایستهی رحمت تو نباشم ،پس تو شایستهای که با بخشش بیکرانت بر من ببخشایی.

عیّن األصحّ في التّرجمة «إنّ أرفعَ العباد درجةً مَن امتأل قلبُه إیماناً!»
)1
)2
)3
)4

-18

عربی

عیّن األصحّ في التّرجمة «إن کنتُ غیرَ مستاهلٍ لرحمتک فأنتَ أهلٌ أن تجودَ عليّ بِفَضلِ سعَتک»
)1
)2
)3
)4

-17

تعداد سؤال49 :

زمان پاسخ گویی:

 29دقیقه

الکسالة= الخمول

)2

نادی=صاح

)3

الحلو=المُرّ

عیّن الصحیح في التعریب «نميتوانستم باور کنم که این پدر من است!»
)1

ال اقدرُ أن اُصدّق أنّه کان أبي!

)2

ما قدرت أن اصدّقُ أنها أبي!

)3

ما کنت استطیعُ أن اُصَدّقَ أنّ هذا أبي!

)4

ما کانَ استطیعُ أن اُصَدّقَ أنّ هذا أبي!

)4

یُرشِدُ= یهدی

9
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-22

-23

«رُبّ ظمآنَ بِصَفو الماء غصّ» عیّن الصّحیحَ في المفهوم.
)1

کلّ شيء نحبّه مفیداً لنا.

)2

قد یَضُرُّ شئٍ نَرجو نَفعَه

)3

جمیع االحیان یغصّ الظمآن بالماء.

)4

من یشعر بالغصّ فَلیشرَب صَفوَ الماء.

عیّن الخطأ في المرادف
)1

-24

-25

-26

-29

)1

جاء االنبیاء مبشّرینَ

)2

)3

أعتصِمُ بِحَبل اهللِ خاضعاً

)4

تلعَبُ االُختانِ في السّاحة فرَحَتینِ

عیّن الفعلَ المتعدي إلي مفعولینِ
)1

فَقَدت صدیقتي أباها و اُمَها أیامَ الصّبا من عمرها

)2

قال موسي :دعوت قومي لیالً و نهاراً

)3

جعلتُ معلمتي في العربیةاُسوة لنفسي في الحیاة

)4

الیوم أخبرنا المدیرُ باقامة حفلة تکریمِ تلمیذٍ مثالي فرحاً

عیّن الصّحیحَ للفراغ «کلُّ شيءٍ یَرخُصُ إذا  .........إلّا ».........
کَثُرَت -االدبُ
صفت

-32

کَثُرَ -االدبُ

)2

)3

تمییز

)4

حال

مفعول مطلق

عیّن المستثني منه محذوفاً
)1

ما کان الموظّفونَ قبلَ المدیرُ إلّا واحداً منهم!

)2

الیثورُ ضدّ الظلمِ إلّا المؤمنونَ

)3

لم یتأمّل أغلبُ النّاسِ حولَ خلقتهم إلّا العقالء منهم!

)4

ما راقبت االُمّ أعمال أوالدها إلّا لعبهم الکثیر!

عیّن الصّحیحَ للفراغ في اسلوب التمییز «کانَ صدیقي خیر التالمیذ »......
)2

علماً

)3

رؤوفاً

)4

قویّاً

مجتهداً

عیّن الصّحیحَ في اإلعراب و التحلیلَ الصّرفي «ظنّوا أنّ نهایة اإلسالمِ قد أصبحَت قریبةً»
)1

ظنّوا :فعل ماض ،للغائبینَ ،معلوم ،معرب /فعل و فاعل

)2

نهایة :اسم ،مؤنث ،جامد ،نکرة /اسم أنّ و مرفوع

)3

أصبحَت :فعل ماض ،للغائب ،متعد ،مبني /جمله و خبر أنّ

)4

قریبة :اسم ،مفرد ،مشتق ،منصرف /خبرأصبح و منصوب

عنوان درسی:
-31

)2

کَثُرَت -االدبَ

)3

)4

کَثُرَ  -االدبَ

عیّن الصّحیح لِ (شایاً) في هذه العبارة «أشرَبُ کلّ یومٍ کوباً شایاً»

)1
-31

شعرت=أحسّت
التقومي إلي الصّالة مُتکاسالً

)1
-28

نشأت= تربّت

)2

الفرح=السّرور

)3

)4

نهضَت=تحوّلَت

ما هو الخطأ للحال

)1
-27

1

دینوزندگی

تعداد سؤال49 :

زمان پاسخ گویی:

 49دقیقه

هدف نهایی خلقت انسان ............... ،میباشد که دستمایه هماهنگی دو حجت آشکار ............و نهان ..................است.
)1

تقرب به خداوند -انبیا و ائمه (ع) -عقل

)2

مقام خالفت الهی  -عقل -انبیا و ائمه (ع)

)3

تقرب به خداوند -عقل -انبیا و ائمه (ع)

)4

مقام خالفت الهی  -انبیا و ائمه (ع)  -عقل

از دقت در عبارت قرآنی «ما جَعَل علیکم فِي الدین مِن حَرَج»؛ به ..........پی میبریم و از سخن پیامبر گرامی (ص) که میفرمایند« :لَاضَررَ وَالضِرارَ
فِي االِسالم» ..................را متوجه میشویم.

-33

)1

وجود قوانین تنظیمکننده ،اختیارات حاکم اسالمی

)2

وجود قوانین تنظیمکننده ،وجود قوانین تنظیمکننده

)3

اختیارات حاکم اسالمی ،اختیارات حاکم اسالمی

)4

اختیارات حاکم اسالمی ،وجود قوانین تنظیمکننده

مفهوم این کالم پیامبر گرامی اسالم (ص) که میفرماید« :نَحْنُ مَعاشِرَ االَنبیاء اُمِرْنا اَن نُکَلِّمَ النّاسَ عَلي قَدْرِ عُقولِهِم» با آیۀ شریفه  ............مطابقت
دارد که حاکی از  ...............میباشد.
)1

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ –.رعایت سطح درک انسانها در ابالغ پیام الهی

)2

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ  -لزوم استمرار دعوت و ترویج پیوستۀ آن در هر زمان

)3

اللَّهُ یَجْتَبِي إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ -لزوم استمرار دعوت و ترویج پیوستۀ آن در هر زمان

)4

اللَّهُ یَجْتَبِي إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ  -رعایت سطح درک انسانها در ابالغ پیام الهی
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9

عبارت «خداوند آسمانها را با ستونهایی که شما نمیبینید ،بر پا داشته است» و آیۀ شریفۀ «أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ
لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِالفاً کَثِیراً» ،به ترتیب ناظر بر کدام ویژگی از اعجاز محتوایی قرآن است؟

-35

)1

جاذبۀ میان ستارگان – تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

)2

جاذبه میان ستارگان -انسجام درونی در عین نزول تدریجی

)3

ذکر نکات علمی بیسابقه  -انسجام درونی در عین نزول تدریجی

)4

نکات علمی – تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

ایمان به خداوند و اعتقاد به معاد ،شرط بازگرداندن محاکمات به خدا و پیامبر (ص) است که این مفهوم از دقت در آیۀ شریفۀ  ............به
دست میآید.
)1

-36

-37

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ

)2

أ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

)3

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

)4

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ

عبارتهای قرآنی« ،لِیَقومَ الناسُ بالقسطِ»« ،وَ یُعلمُّهم الکتابَ و الحِکمَه» به ترتیب به کدام قلمرو رسالت اشاره دارد؟
)1

والیت بر جامعه -تعلیم و تبیین دین

)2

والیت ظاهری  -ابالغ وحی

)3

والیت بر جامعه  -ابالغ وحی

)4

والیت ظاهری  -تعلیم و تبیین دین

آیات شریفۀ «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ.........و إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ.........؛ و یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ
رَبِّکَ ...... _ .........اَللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ  ». ......به ترتیب بیش از هر چیز بیانگر مفاهیم زیر میباشد.



)1

تعیین مصداق والیت – عصمت امامت – تعیین جانشین نبوت -شرط نبوت و امامت



)2

تعیین جانشین نبوت  -تعیین مصداق والیت  -علم امامت – شرط نبوت و امامت



)3

تعیین جانشین امامت  -عصمت امامت  -علم امامت -شرط امامت و نبوت

)4

تعیین مصداق امامت – تعیین مصداق والیت – تعیین جانشین نبوت -شرط نبوت و امامت

-38

-39

-41

-41

«صدور مجوز قیام زید بن علی»« ،مبارزه در قالب تقیه»« ،تجدید بنای سازمان تشیع» که به ترتیب ،مربوط به فعالیتهای امامان
.........،.........و.........بوده است در راستای  .........از مسئولیتهای امامان صورت گرفته است.
)1

امام باقر (ع) -امام کاظم (ع) -امام باقر (ع)  -مرجعیت دینی

)2

امام صادق (ع) -امام سجاد (ع) -امام باقر (ع)_والیت ظاهری

)3

امام باقر (ع)_ امام کاظم (ع)_ امام سجاد (ع)  -مرجعیت دینی

)4

امام صادق (ع)_ امام کاظم (ع)-امام سجاد (ع) -والیت ظاهری

اگر بگوییم« :قرآن برای همیشه کتاب هدایت انسان ،خواهد بود» پیام کدام آیه را ترسیم کردهایم؟
)1

وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ

)2

ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ

)3

وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ

)4

هوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ

در کدام گزینه به «قلعه و حصار متین و محکمی که افراد در آن به آمادهسازی خود برای خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت تالش میکنند»
اشارهشده است؟
)1

داشتن کرامت و عزتنفس

)2

تجلّی مرجعیت فقیه در جامعه

)3

اعتقاد به گذشته سرخ و باور به مهدویت

)4

والیت و حکومت اسالمی

کرامت نفس ،به معنای  .........است و خداوند ..........را بهای انسان معرفی میکند.
)1

شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا -وجود خودش

)2

تحقیر نکردن و کوچک نشمردن دیگران -وجود خودش

)3

تحقیر نکردن و کوچک نشمردن دیگران -بهشت رضوان

)4

شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا -بهشت رضوان
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-43
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0

عوامل تحریککنندة بیرونی و خود انسان در ارتکاب به گناه چه نقشی میتوانند داشته باشند؟
)1

عوامل بیرونی فاقد نقش هستند و انسان باید با توجه به عزتنفس خدادادیاش راه ببندد.

)2

عوامل بیرونی درزمینۀ تشویق انسان تا آنجا مؤثرند که فرد بدون تقوا نمیتواند در برابر آن مقاومت نماید.

)3

عوامل بیرونی با همراهی نفس سرکش کنترل انسان را به دست میگیرد و مرتکب گناه سوق میدهند.

)4

عوامل بیرونی فقط زمینهساز هستند و آنکس که تصمیم میگیرد و مرتکب گناه میشود ،خود انسان است.

قرآن کریم راه و روش اصلی کسب عزت و کرامت را ............معرفی کرده است و در این رابطه میفرماید ......
)1

بازگشت بهسوی خداوند – وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ ال یَعْلَمُونَ

)2

بازگشت بهسوی خداوند -عَظُمَ الخالِقُ في اَنفُسِهِم فَصَغُرَ ما دونَه في اَعیُنِهِم

)3

توانایی انسان در کنترل شهوت  -وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ ال یَعْلَمُونَ

)4

توانایی انسان در کنترل شهوت -عَظُمَ الخالِقُ في اَنفُسِهِم فَصَغُرَ ما دونَه في اَعیُنِهِم

عبارتهای «تحکیمبخش وحدت روحی زوجین»« ،دور کردن زمینههای فساد از خود» و «خواست الهی که از همان ابتدای ازدواج باید
موردتوجه قرارگیرد ».به ترتیب ،مبین کدام هدف تشکیل خانواده است؟
)1

انس با همسر  -پاسخ به نیاز جنسی -انس با همسر

)2

انس با همسر  -رشد معنوی و اخالقی -رشد و پرورش فرزندان

)3

رشد و پرورش فرزندان -رشد معنوی و اخالقی  -رشد و پرورش فرزندان

)4

رشد و پرورش فرزندان -پاسخ به نیاز جنسی -رشد و پرورش فرزندان

عالیترین هدف تشکیل خانواده کدام مورد است و از آیۀ شریفۀ «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ
رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»کدام مفهوم دریافت میشود؟
)1

نیاز به آرامش و انس روحی با همسر – احساس آرامش درونی زن و مرد ،جدای از مودّت و رحمت نیست

)2

رشد اخالقی و معنوی هر یک از اعضا  -احساس آرامش درونی زن و مرد ،جدای از مودّت و رحمت نیست

)3

نیاز به آرامش و انس روحی با همسر -زمینهساز مودّت و رحمت ،احساس آرامش درونی زن و مرد است

)4

رشد اخالقی و معنوی هر یک از اعضا  -زمینهساز مودّت و رحمت ،احساس آرامش درونی زن و مرد است

0
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 دقیقه49
46-

:زمان پاسخ گویی

49 :تعداد سؤال

زبان انگلیسی

:عنوان درسی

A: A coffee please.
B: There’s no coffee –would you like a cup of tea -------?
1) instead
2) briefly
3) so far
4) in other words
47The light bulb was one of the most important ------- of the 19th century.
1) educations
2) inventions
3) competitions
4) instructions
48Parents should ------- children to read all kinds of books.
1) measure
2) include
3) encourage
4) operate
49One of the problems that may occur as a result of physical illnesses is ------- of memory.
1) loss
2) sheet
3) society
4) ability
50We need to have a(n) ------- about your school work.
1) government
2) individual
3) envelope
4) discussion
51C: What is your brother doing?
D: How should I know what -------? We do not talk much.
1) is he doing
2) he is doing
3) does he do
4) he does do
52Jim says he has lost ------- shirt.
1) new white cotton his 2) his white new cotton 3) his new white cotton
4) his cotton new white
53E: I recently heard the ------- news about the killing of those children.
F: Oh, terrible news. Terrible. And the scenes were even more -------.
1) shocking / shocked 2) shocking / shocking 3) shocked / shocking
4) shocked / shocked
54It was necessary for every student ------- on time.
1) that is
2) being
3) to be
4) that be
55Her doctor advised her ------- in bed for a few days.
1) that she rests
2) that resting
3) resting
4) to rest
. به پرسشهای پسازآن با انتخاب بهترین گزینه پاسخ دهید،متن زیر را بخوانید و با توجه به مطالب متن
If you go into the forest with friends, stay with them. If you don’t, you may get lost. If you get lost, this is what you
should do. Sit down and stay where you are. Don’t try to find your friends –let them find you. You can help them find
you by staying in one place. There is another way to help your friends or other people to find you. You can shout or
whistle three times. Stop. Then shout or whistle three times again. Any signal given three times is a call for help.
Keep on shouting or whistling. Always three times together. When people hear you, they will know that you are not
just making a noise for fun. They will let you know that they have heard your signal. They will give you two shouts or
two whistles. When a signal is given twice, it is an answer to a call for help.
If you don’t think that you will get help before night comes, try to make a little house with branches. Make yourself
a bed with leaves and grass. When you need some water, you have to leave your little branch house to look for it, don’t
just walk away. Pick up a few small branches and drop them as you walk in order to go back again easily. When you
are lost in a forest, the most important thing to do is to stay in one place.
56If you get lost in the forest, you should -------.
1) try to look everywhere to find your friends
2) stay in one place and shout or whistle
3) walk around the forest
4) look for your friends and shout all the time
57According to the passage, which signal is a call for help?
1) Shouting and crying as loudly as possible.
2) Building a small branch house.
3) Shouting or whistling three times together.
4) Walking and whistling everywhere in the forest.
58When you hear two shouts or two whistles, you know that -------.
1) someone is afraid of an animal
2) people will come to help you
3) someone else needs help
4) something terrible will happen
59What should you do if you need to go find some water?
1) Drop small branches to find your way back.
2) Pick up branches to build another house.
3) Use small branches and grass to make a bed.
4) Use branches to look for water.
60The main idea of the passage is -------.
1) how to travel in the forest
2) how to spend the night in the forest
3) what you should do if you want to get some water
4) what you should do if you are lost in the forest

