
آتوسا آذریان

کدام بیت، با بیت دوم رباعی زیر قرابت معنایی دارد؟   . 1
 کس چون تو طریق پاکبازي نگرفت 

زین پیش دالورا، کسی چون تو شگفت  
 با زخم نشان سرفرازي نگرفت  

حیثیت مرگ را به بازي نگرفت

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه  شاهد نیاز نیست که در محضر آورند 

 از اشتیاق کیست که چشمت کشید راه؟   دارد اسارت تو به زینب اشارتی

 اي مسلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟  از دور دست می رسد آیا کدام پیک

 آورده مرگ به آغوش تو پناه  لبریز زندگی است نفس هاي آخرت 

در عبارت «پادشاه زاده اي را که عالمات اقبال و امارات دولت در افعال وي واضح است و در عمارت دستی چون ابر نیسان مبارك دارد و کارداِن وافر  . 2
حزم، کامل خرد و صایب راي باشد باید قدر دانند و شکر آن به سزاتر بگذارند.» چند غلط امالیی هست؟

چهار سه دو یک

در بیت«حافظ به خود نپوشد این خرقۀ می آلود  /  اي شیخ پاکدامن ! معذور دار ما را»  کدام گزینه نادرست است ؟  . 3

خرقۀ می آلود : لباس عاشق و عرفان است عشق حافظ اجباري بود نه اختیاري

پاکدامن : کسی که لیاقت عاشقی را نداشته است شیخ پاکدامن : پیري که از آلودگی به دوراست

در کدام ابیات غلط امالیی وجود دارد؟   . 4
 الف) شکیبایی مجوي از جان مهجور 
 ب) غریبان را دل از بحر تو خونست 

 ج) به حسرت در زمین رفت آن گل نو 
 هـ) حرم شادي کنان بر طاق ایوان   

 و) زمین می گفت عیشی خوش گذاریم    

 که بار از طاقت مسکین فزونست  
 دل خویشان نمی دانم که چونست 

 صبا بر استخوانش گل دماناد 
 که مروارید بر تاجش ببارند 

 ازین پس، آسمان گفت ار گزارند 

ب ، و ج ، هـ الف ، ج هـ ، و

«شبیه بودن سخن سعدي به همه و به هیچ کس شبیه نبودن » بیانگر کدام ویژگی سعدي است؟  . 5

موزونی و کوتاهی عبارت ها موزون و مسّجع بودن سهل ممتنع بودن دشوار و مصنوع بودن

آرایه هاي بیت «خورشید زیر سایۀ زلف چو شام اوست / طوبی غالم قد صنوبر خرام اوست» تمامًا در کدام گزینه آمده است؟  . 6

تشبیه، حس آمیزي، استعاره،تضاد تشخیص، مراعات نظیر، تناقض،  تشبیه

تضاد، کنایه، حس آمیزي،جناس تناقض، جناس، کنایه، استعاره 

تعداد صفت هاي پیشین و پسین در ترکیبات وصفی به کار رفته در عبارت: «خواب دیدن ضّحاك نموداري است از درون آشفته و خاطر ترسان و بی آرام  . 7
او و بر اثر آن که ظلم ها کرده بود، با همۀ بی رحمی هر روز در تب و تاب و هر شب در جوش و اضطراب بود.» عبارت است از:

پنج - یک چهار - دو سه - سه دو - چهار

ترتیب آرایه هاي «ایهام، پارادوکس، مجاز، تلمیح» در کدام گزینه، درست آمده است؟   . 8
الف) چون شدم کشتۀ پیکان خدنگ غم عشق 

ب) هر چه نتوان یافت در ظلمت ز آب زندگی 
ج) از دیده بیفتاده سرشکم که به شوخی 

د) خواجو چو نام عاشقان ننگست پیش اهل دل 

بردلم چند زنی ناوك دلدوز امشب  
من همان در تیره شب می یابم از جام شراب 

بر گوشۀ چشم آمد و برجاي تو بنشست 
گر نیک نامی بایدت در باز نام و ننگ را 

الف، ج، د، ب  ج، د، ب، الف  الف، ب، د، ج  ج، د، الف، ب 
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در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   . 9
«نخستین بار از زبان خاله و گاهی از زبان مادرم بود که بعضی از قّصه هاي اصیل ایرانی را شنیدم و به عالم افسانه راه پیدا کردم.»

سه - سه چهار - سه چهار - چهار سه - چهار

مفهوم «ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم /  باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست» با کدام بیت متناسب نیست ؟  . 10

که در این دامگه حادثه چون افتادم طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

ندانمت که در این دامگه چه افتاده است تو را ز کنگره ي عرش می زند صفیر  

نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است که اي بلندنظر شاهباز سدره نشین

گلشنی پیرامنش چون روضه ي دارالّسالم بزمگاهی دل نشین چون قصر فردوس برین

معناي واژه هاي «تمّکن، شاب، شائبه، مسّرت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 11

ثروتمندي، برنا، بی شک، شادمانی توانگري، جوانی، تردید، خوش حالی ثروت، برنا، شک، شادي توانگر، جوان، گمان، خوشی

همۀ ابیات به جز بیت .................. نوعی قرابت معنایی با یکدیگر دارند.  . 12

 همواره مرا کنج خرابات مقام است  تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است

 رنگ رخساره خبر می دهد از سّر ضمیر  گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

 در هر که هر چه باشد رفتار می نماید  در پیش ما فتاده است مستی و هوشیاري

 مهر چون ماند نهان در زیر دامان صبح را؟  داغ عشق از صفحۀ سیماي عاشق ظاهر است

نقش دستوري کلمات مشخص شده در کدام گزینه متفاوت است؟  . 13

که بی زخم مردن غم عاشق است  بزن زخم، این مرهم عاشق است

خموشی است هان، اولین شرط عشق  مگو سوخت جان من از فرط عشق 

چنین نغمۀ عشق سر می کنند  به رقصی که بی پا و سر می کنند 

خموش ند و فریادشان تا خداست  ببین الله هایی که در باغ ماست 

در متن زیر چند غلط امالیی و رسم الخطی وجود دارد؟    . 14
«تشخیص علی (ع) این بود که تحّقِق عدالت اجتمائی جز با القاي فواصل طبقاتی ممکن نیست. به مالِک اشتر می فرماید: «در کار کارگزارانت بیاندیش و ایشان
را از میاِن آزمودگان که از تباري شایسته و سابقه دار در اسالمند برگزین. براي داوري کسی را برگزین که ثنا و ستایش، خودبین و منحرفش نکند. کاِر
خراج را به سوِد خراج دهندگان بررسی کن که در سالح خرابی و شایستگی مأموران آن آسایش دیگران نیز هست. اگر خراج دهندگان از دگرگونی

زمین هاي معمور خود سخن گفتند از خرجشان بکاه.»

پنج چهار  سه دو 

آرایه هاي نوشته  شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 15

بارها از تو، / اي حقیقی ترین مجاز، اي عشق / اي همۀ استعاره ها با تو (تناسب - تناقض)

 هرگز وجود حاضِر غایب شنیده اي / من در میان جمع و دلم جاي دیگرست (تناقض - تلمیح)

 به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا (تناسب - واج آرایی)

 کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق / بیا که یاد تو آرامشی  ست طوفانی (تشبیه - ایهام تناسب)

در کدام بیت کلمۀ قافیه، نقش دستوري صفت فاعلی دارد؟  . 16

شرارت چون شرر در سنگ پنهان    ز خیر اندیشی او گشت از بیم  

سر و پاي فلک یک چشم حیران    ز جشن  نامی صاحب قران، شد  

شود چون قطرة سیماب، لرزان    اگر بر کوه آهن حمله آرد  

چراغ روز، خورشید درخشان   ز نور راي او در دیده ها شد 
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در کدام گروه واژه ها، غلط امالیی مشهود است؟  . 17

خوش الحان، مهمل و مهد، مطرب و نوازنده  نثر فصیح، خطوه و گام، بذله گو و شوخ طبع 

حماسۀ سترگ، صلت و بخشش، صفیر و آواز  طوع و رغبت، مواجب سیادت، رشحه و قطره 

با توّجه به آرایه هاي موجود در بیت «هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها» کدام گزینه غلط است؟  . 18

تیر با کیش: تناسب در و بر: جناس ناهمسان  کیش: ایهام قربان با تیر: ایهام تناسب

مفهموم بیت «به حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد واستسقا» کدام است؟  . 19

چنانچه آب را گوارا نمی یافتم، هرگز این خطا از من سر نمی زد. چون زمینه و انگیزه هاي گناه فراهم بود، از ارتکاب گناه گریزي نبود.

اگر از عقل و خرد بهره اي می داشتم، میلی به خطاکاري نبود. عطش حاصل از گرماي طاقت فرسا مرا به ارتکاب گناه برانگیخت.

نقش کلمه مشخص شده در کدام گزینه، با عبارت زیر یکسان است؟   . 20
«چند بچه اش همگی در شیرخوارگی مرده بودند و او مانده بود تنها.»

که دلبر نیم شب تنها کجا شد  دلم چون برگ می لرزد همه روز 

کوه و صد کوهست این خود حلم نیست  بحر بی قعرست تنها علم نیست 

تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی  تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب 

کو جمله بماند به نمکزار خدا  زنهار تن مرا چو شمع تنها مشمر 

.   کأَن إرضاء جمیع الناس غایٌۀ ال ُتدرك! مفهوم العبارة: 21

 العاقل من یعتبر بالتجارب ! الناس ال یحّبون الراضی عن نفسه !  اُترك الحرص  تعش فی راحۀ ! ال َتطلب الحصول علی رضا کّل األفراد !

عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ:   . 22
«فی انتهاء ممّر مدرستنا نافذة ُتفتح علی منظر جمیل، ُأسرع أنا لرؤیتها باشتیاق حینما ُیَدّق الجرُس!»

در آخر راهرویی در مدرسۀ ما پنجره  اي هست که به منظرة زیبایی باز شده، هر وقت زنگ می خورد، من با اشتیاق براي دیدن منظره می شتابم!

در انتهاي راهروي مدرسۀ ما پنجره  اي است که به منظرة زیبایی باز می  شود، وقتی زنگ می  خورد، من با اشتیاق براي دیدن پنجره می شتابم!

در انتهاي این راهرو از مدرسۀ ما پنجره اي به سمت تابلویی از طبیعت باز می شود که بعد از زنگ، من با اشتیاق به دیدنش می شتابم. 

در آخر راهروي مدرسۀ ما آن پنجره به یک تابلوي زیباي طبیعی باز می شود، موقع زنگ براي دیدنش مشتاقانه می شتابم!

َف بـ «َاْل» مختلفًا فی المحلِّ االعرابّی: َعیِّن المعرَّ  . 23

ٌۀ َتْنمو فی ُجُزِر اْلُمحیِط!   َشَجَرُة الُخبِز َشَجرة اْسِتوائیَّ بیعۀ ُتْثِبُت َحقیَقًۀ واِحَدًة َو هَی ُقدَرُة اِهللا!   َظواِهُر الطِّ

َقْبُر کوُرش َیْجِذُب ُسیاحا ِمْن ُدَوِل اْلعالَِم!   شجرُة النِّفِظ َشَجَرٌة َیْسَتخِدُمها الُمزارعون کسیاٍج! 

َعیِّن «الَخبَر» َیْخَتِلُف َعِن الباقی فی المعرفِۀ و النِّکرة:  . 24

«عالٌِم ُیْنَتَفُع بِِعْلِمِه، خیٌر ِمْن َأْلِف عابٍِد»!   حراء!   َحدیَقُۀ شاهزاده ُقْرَب ِکرمان َجنٌَّۀ فی الصَّ

  « مِّ «أْکَبُر الُحْمِق اْإلغراُق فی الَمْدِح َو الذَّ ُسئَل النَّبّی (ص): َأيُّ المال خیٌر؟ قاَل: َزْرٌع َزَرَعُه صاِحُبُه!  

َعّین الّترجمۀ الدقیقۀ للعبارة التالیۀ:   . 25
«االنساُن یأُکُل لَِیعیَش و ال یعیُش لِیأُکَل»

انسان براي زنده بودن می خورد و براي خوردن نباید زندگی کند.  انسان می خورد تا زنده بماند و باید بخورد تا زنده بماند.

انسان براي خوردن زندگی نمی کند و زندگی نمی کند تا بخورد.  انسان می خورد که زندگی کند و زندگی نمی کند که بخورد. 

عیِّن ما لیس فیه المعّرف بأل:  . 26

رأیت تالمیذي حینما سافرُت إلى مشهد.  حدیقۀ شاهزادة ُقرب کرمان جّنۀ فی الّصحراء. 

قبر کورش یجذب ُسیاحا من دول العالم.   کانت للغابات مازندران أشجاٌر کثیرٌة.  

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ : "«َمن  شاور العقالَء فی أمٍر قبل أن یعزم، فقد انتفع!»:  . 27

کسی که پیش از عزم به کاري با دانایانی مشورت کرد پس او سود خواهد برد!  هرکس براي انجام دادن کاري با عقال مشورت کرد، پس سود برده است! 

هرکس در امري با عاقالن مشورت کند قبل از این که تصمیم بگیرد، سود برده است!  کسی که با دانایان دربارة هر امري پیش از تصمیم گرفتن مشورت کرد سود می برد!
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ِن الِعباَرَة الَّتی ال توَجُد فیها َأيُّ َمعِرَفٍۀ: َعیِّ  . 28

بیَعِۀ ُتْثِبُت َحقیقًۀ واِحَدًة َو ِهَی ُقدَرُة اِهللا.  َظواِهُر الطَّ َمرَّ حاِکٌم بَِشیٍخ ُمْحَتَرٍم َو َتَکلَّم بَِصوٍت عاٍل لَِیْسَمَع. 

توَجُد غاباٌت َجمیلۀ فی ُمحاَفَظِۀ إیالم.  ات َو هی آسیا.  ٍة ِمَن القارِّ کاَن ُأستاٌذ َیتکلَّم َعْن قارَّ

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للتعریب:    . 29
«اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!»:

شاهدُت األفراس الّتی کانت فی جنب صاحبیها!  نظرُت أفراًسا، و کانت أفراس فی جنب صاحبها! 

رأیُت أفراًسا، کانت األفراس جنب صاحبها!  وجدُت األفراس و هی کانت جنب صاحبیها! 

.  عّین الَصحیح: 30

 التفکُر ساعتین خیٌر من العبادة ساعاٍت:  مّدت دو ساعت فکر کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است! 

 الُعقالء ال یقفون ما لیس لهم به علٌم : انسان هاي عاقل بر چیزي که به آن علمی ندارند، توّقف نمی کنند!

 إّن النَّفس المطمئّنۀ ال تأخذ اطمئنانها إّال من ربّها:  نفس مطمئّنه آرامش از هیچ کس جز از خدا نمی گیرد!

 بعد أن فّکر لحظاٍت َوَجَد المأمن الّذي کان قد لَجأ إلیه قبل هذا:  بعد از اینکه لحظاتی فکر کرد، محل امنی را که قبل از این به آن پناه برده بود، یافت! 

عّین الّصحیح:  . 31

عالٌم ُینتفع بعلمه خیر ِمن ألف عابد: دانشمندي که از دانشش بهره برده می شود بهتر از هزار عبادت کننده است! 

علینا أن نَذَهَب إلی الملعب قبل أن َیمتلئ بالُمتَفرّجین: باید به ورزشگاه برویم قبل از اینکه تماشاچیان آن را پر کنند! 

للمتعّلم آداٌب فی محضرالمعّلم منها أّال َیعصی أوامر المعّلم: یادگیرنده در حضور معّلم آدابی دارد از جمله آنکه از دستور معّلم سرپیچی نکند. 

شجرة الّنفط شجرة یستخدمها المزارعون کسیاج حول المزرعۀ: درخت نان درختی است که کشاورزان آن را مانند پرچین در اطراف مزرعه به کار می گیرند.

ْم حّتی أراك!» عیِّن الّصحیح: «إن رأیَت رجًال یفتخر بمالبسه و بمظهره ُقلَت لَه: تکلَّ  . 32

اگر یک مرد را مشاهده کردي که به لباس و ظاهرش افتخار می کند به او بگو: صحبت کن تا تو را بشناسم! 

هرگاه مردي را که لباس و ظاهر زیبایی داشت تو را دید به او بگو: سخن بگو تا شناخته شوي! 

اگر با مردي مواجه شدي که لباس ها و قیافه آراسته اي داشت به او بگو: حرف بزن تا وضعیت تو را ببینم! 

اگر مردي را دیدي که به لباس ها و قیافه اش می بالید به او بگو: سخن بگو تا تو را بشناسم! 

.  َعّین اإلسم النکرة ُیمِکَن أن ُیترجَم معرفًۀ. 33

 هؤالِء رجاٌل َیبعدوَن ربّهم بإخالٍص.   مشاَهَدِت المعلُّمۀ فی الصفِّ طالبتیِن مشاغبتیِن.  

 ِهَی ُأمٌّ حنوٌن ُتساِعُد نباَتها کثیراً.   ُأولُئَک الطالباُت فائزاٌت فی مسابقۀ کرة اِلیِد.  

.  عیِّن معرفًۀ َیقبُل التنویَن: 34

نُشاِهُد فی محافظِۀ مازندراَن بحراً جمیًال.    ظواهُر َطبیعِتنا فی العالَِم ُتثِبُت ُقدرَة ربّنا کثیراً.  

مۀ.   کثیٌر ِمن الُمومنیَن ُیحبَّون الّذهاب إلی مّکۀ المکرِّ مۀ.   د رسالًۀ علمیۀ ِألَخی العالِّ َکَتَب صدیقی ُمحمٌّ

.  عّین ما فیه صفتاِن إثنتاِن: 35

َتبدُأ الشجرُة الهانقُۀ حیاَتها بااللتفاِف حوِل جذِع شجرٍة  و غصونها.   العاِمالُت َیجَتِنْبن تلویَث المحیِط بالنِّفط لَِتَنفِّس الموجوداِت الماِئیِّۀ بِسهولٍۀ.  

  . األشجاُر العجیبُۀ ُتثِبُت لَنا حقیقًۀ واحدًة و ِهی قدرة اهللاِّ ین َأنَّهم َیدرسوَن طوَل الّسنۀ.   ِمن َأَهمِّ ُمواَصفات طّالبنا الُمجدَّ

.  عّین األّصح فی الترجمۀ العبارة التالیۀ:   36
جال َیقوموَن عن َمجلسهم َألبیهم و للمعّلمین و إن کانوا ُأمراًء.   هؤالِء الرُّ

این مردان از جاي خود براي پدرشان و معّلمان برمی خیزند اگرچه فرمانروا باشند. 

این ها مردانی هستند که از مجلس خود براي پدرشان و معّلمان بلند می شوند هرچند که حاکم باشند. 

این مردان از جایگاه خویش براي پدر و معّلمشان یر می خیزند هرچند که پادشاه باشند. 

این ها مردانی می باشند که از مجلس هاي خود براي پدرشان و معّلمان خود بلند می شود اگرچه امیران باشند. 
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عیِّن ما لیَس فیه اسم نکرة:  . 37

َزَرْعنا جوزة ثمَّ نََبتت منها شجرة.   قاَل النبّی (ص): َمن علَّم علًما َفله أجُرَمن َعِمَل به.  

إشتري والُد ُحسیٍن قلًما لَه.   َتخُرُج َأثماُر أکثِر األشجاِر علی غصونِها.  

.  ما هو الصحیح فی التعریف: 38

ُع و الدوراُن حول شیٍء آخر: َفسیلۀ    شیٌء ُیغَرُس فی األرض حّتی یصیَر شجرًة: الَجوز   التجمُّ

 َمن َأعطاُه اهللا ُعمراً طویًال: الشاّب   َیْمَنُع ُدخوَل الحیواِن إلی المزرعِۀ: خانِق  

 . 39
عّین األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:   

کثیٌر ِمن الناس فی القري یأکلوَن لُّب الجوزِة َمَع الُجْبن فی الَفطور َأو َیستفیدوَن ِمنه فی الَمَرق. 

بسیاري از مردم ما در روستاها مغز گردو را همراه ماست در صبحانه می خورند یا از آن در خورشت استفاده می کنند.

بسیاري از مردم در روستا مغز بلوط را با پنیر در صبحانه شان می خوردند یا از آن در خورشت استفاده می کردند.

بسیاري از مردم در روستاها مغز گردو را همراه پنیر در صبحانه می خورند یا از آن در خورشت استفاده می کنند.

بسیاري از مردم ما در روستاها مغز بلوط را با پنیر در صبحانه می خورند یا از آن در خورشت استفاده می کنند.

عیِّن الخبر یختلف عن الباقی (فی المعرفۀ و النکرة):  . 40

حدیقۀ شاهزاده قرب کرمان جّنۀ فی الّصحراء!   ّم!   أکبر الُحمق اإلغراق فی المدح و الذَّ

عالم ینتفع بعلمه خیر ِمن ألف عابد!   فی بعضی االوقات قدرة الکالم أقوي من الّسالح!  

سخن «علی با قرآن و قرآن با علی است» با کدام حدیث ارتباط معنایی دارد؟  . 41

 أنت ِمّنی بمنزلۀ هارون من موسی ...  من کنُت موالُه فهذا علیٌّ موالُه  اِنّی تارُك فیکم الثقلیِن ... من مات و لم یعرف اِماَم زمانِِه ...

عبارت هاي «همیشگی بودن امامت» ، «واهللا یعصمک من الناس» و «راسخان بر عقیدة به امام عصر(عج)» به ترتیب در ارتباط با کدام آیه یا حدیث است؟  . 42

جابر – ثقلین- غدیر ثقلین – جابر – غدیر جابر – غدیر – جابر ثقلین – غدیر- جابر

اگر گفته شود: «طرح و برنامۀ خداوند براي جامعۀ اسالمی، پس از رحلت رسول خدا چیست و رهبري این جامعه در طول تاریخ آینده بر عهدة چه  . 43
کسانی است؟» مفهوم کدام آیه پاسخ به این سؤال است؟

ْمِر ِمْنُکْم  ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن یْکُفُروا بِِه   یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ   یِریُدوَن َأْن یَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ

َکاَة  َالَة َویْؤُتوَن الزَّ ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذیَن آَمُنوا الَِّذیَن یِقیُموَن الصَّ ِ   ِإنََّما َولِیُکُم اهللاَّ ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللاَّ ِ َوالرَّ وُه ِإلَى اهللاَّ   َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفی َشیٍء َفُردُّ

کدام مسائل زمینه را براي ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم (ص) آماده کرد؟  . 44

میدان دادن به گروهی از علما ي اهل کتاب و نیاز حاکمان جور به توجیه موقعیّت خود و اقدامات مخالف اسالم آن ها

میدان دادن به گروهی از علما ي اهل کتاب و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی از عالمان وابسته به قدرت

منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر و نیاز حاکمان جور به توجیه موقعیّت خود و اقدامات مخالف اسالم آنها

منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی از عالمان وابسته به قدرت

«دخالت دادن سلیقه هاي شخصی در احکام دینی»، «تعلیم و تفسیر قرآن و معارف اسالمی مطابق با افکار و منافع قدرتمندان» و «به انزوا کشیده شدن  . 45
شخصیّت هاي اصیل اسالمی» ، به ترتیب مربوط به کدام یک از توابع مسائل و مشکالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیّت دوران بنی امیه و بنی عبّاس بود؟

(با تغییر)

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر – ارائۀ الگوهاي نامناسب - تحریف در معارف اسالمی

تحریف در معارف اسالمی – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر – ارائۀ الگوهاي نامناسب

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر– تحریف در معارف اسالمی - ارائۀ الگوهاي نامناسب

تحریف در معارف اسالمی  – ارائۀ الگوهاي نامناسب - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر
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جملۀ: «من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم»، مقّدمۀ طرح .................. بود تا پیام .................. محقق شود.  . 46

 «من کنت مواله فهذا علّی مواله» - «یا اّیها الّرسول بّلغ ما انزل الیک من ربّک »

 «من کنت مواله فهذا علّی مواله »  -  «یا اّیها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم »

 « انّی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی » - «  یا اّیها الّرسول بّلغ ما انزل الیک من ربّک »

 « انّی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی»  -  « یا اّیها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم »

«در تمام بیست و سه سال رسالت پر فراز و فرود پیامبر پیامی است که با تمامی پیام هاي دوران نبوت و رسالت برابري می کند» این پیام همان   . 47
.................. است و عبارت شریفۀ  .................. نتیجۀ روي گردانی از این فرمان می باشد.

ابالغ والیت و جانشینی حضرت علی (ع) -  «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین»   ضرورت پیروي از احکام اولیۀ دین -  «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین»  

ابالغ والیت و جانشینی حضرت علی (ع) -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»   ضرورت پیروي از احکام اولیۀ دین -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»  

با توجه به آیۀ شریفۀ  «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک  ِمن ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ و اهللا یعلمک من الناس و ان اهللا ال یهدي لقوم الکافرین» بی نصیبی از  . 48
هدایت ثمرة چیست و کدام پرسش از سوي پیامبر زمینه ساز اجراي حدیث غدیر شد؟

گزینش گري مراجع غیرالهی براي حل منازعات -  «من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم»  

گزینش گري مراجع غیرالهی براي حل منازعات -  «من کنت مولی فهذا علی موال»  

سرپیچی از دستور الهی و عدم پذیرش والیت علی (ع) -  «من اولی الناس بالمؤمینن من انفسهم»  

سرپیچی از دستور الهی و عدم پذیرش والیت علی (ع) -  «من کنت موال فهذا علی موال»  

معرفی وفادارترین فرد در پیام، راسخ ترین انسان در انجام فرمان خدا و صادق ترین شخص در داوري میان مردم توسط پیامبر با نزول کدام آیۀ  . 49
شریفه هم زمان شد؟

 «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس»   «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه»  

 «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنه»  «انما ولیکم اهللا و الرسول و الذین آمنوا»  

«منزوي شدن شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت پیامبر» ثمرة کدام یک از چالش هاي عصر امامان بود و ثمرة حرکت جامعه در این مسیر چه بود؟  . 50

ارائۀ الگو هاي نامناسب - امامان با وجود حضور در جامعه، نتوانستند مردم را با خود همراه سازند. 

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت- افرادي که در اندیشه و عمل دور از معیار هاي اسالمی بودند، منزلت یافتند. 

ارائه الگو هاي نامناسب - افرادي که در اندیشه و عمل دور از معیار هاي اسالمی بودند، منزلت یافتند.

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - امامان با وجود حضور در جامعه، نتوانستند مردم را با خود همراه سازند.

حضرت علی (ع) در سخنان خود ضمن هشدار به مسلمانان علت پیروزي شامیان بر مسلمانان را چگونه معرفی می کند؟  . 51

نزدیک بودن به راه حق  فرمانبرداري از زمامدارشان  اختالف و تفرقه میان مسلمانان  اتحاد در راه حق 

بیان پیامبر (ص) خطاب به حضرت علی (ع) که می فرماید: «بی گمان آنچه را من می شنوم تو هم می شنوي و آنچه را منمی بینم تو هم می بینی، جز اینکه  . 52
تو پیامبر نیستی ...» مرتبط با کدام عبارت شریفه است؟

«َمْن ُکْنُت َمْوَالُه َفَهَذا َعِلیٌّ َمْوَالُه»  ْغ ما ُأْنِزَل ِإلَْیَک ِمْن َربَِّک...»  «بَلِّ  « «َعِلیٌّ َمَع الُقرآِن َو الُقرآُن َمَع َعِلیٍّ «أنَت ِمّنی بَِمنِزلَِۀ هاروَن ِمن موسى ...» 

چند جمله از جمالت زیر نادرست است؟   . 53
الف) الزمۀ جانشینی پیامبر، علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است. 

ب) تشخیص عصمت براي انسان هاي عادي ممکن نیست و فقط پیامبر (ص) و خداوند می توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است. 
ج) امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر اکرم (صلی اله علیه و آله و سلم) را برعهده دارد. 

د) نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا نه تنها از بین نرفته بود، بلکه افزایش هم یافت. 
هـ) حضرت فاطمۀ زهرا (س) جزء اهل بیت، عهده دار مقام امامت و داراي علم و عصمت کامل است.

1234
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در حدیث جابر نام کدام دو امام معصوم هم نام و به صورت مشترك «حسن بن علی» و «محمد بن علی»  آمده است؟  . 54

امام دوم و امام یازدهم به  نام حسن بن علی - امام باقر و امام جواد به نام محمد بن علی

امام دوم و امام یازدهم به نام حسن بن علی - امام صادق و امام جواد به نام محمد بن علی

امام چهارم و امام یازدهم به نام حسن بن علی - امام باقر و امام جواد به نام محمد بن علی

امام چهارم و امام یازدهم به نام حسن بن علی - امام صادق و امام جواد به نام محمد بن علی

«در مقابل تعصبات قومی و قبیله اي ایستادن» و «ثروت را مالك برتري نشمردن» به ترتیب به کدام یک از ابعاد رهبري پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)  . 55
اشاره دارد؟

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم ــ تالش براي برقراري عدالت و برابري تالش براي برقراري عدالت و برابري ــ تالش براي بقراري عدالت و برابري

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم ــ مبارزه با فقر و محرومیت تالش براي برقراري عدالت و برابري ــ مبارزه با فقر و محرومیت

عدم  التفات مسلمانان به انذار  الهی در آیۀ : «و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر  . 56
اهللا شیئا و سیجزي اهللا الشاکرین»، پس از رحلت رسول رحمت (صلی اهللا علیه و آله) چه بازتابی در جامعه داشت؟

با معرفی اسوه هاي غیر موثق از سوي زمامداران براي توجیه موقعیت خود، طالبان قدرت و ثروت منزلت یافتند.

جامعۀ ایمانی ایثارگر عصر نبوت، متاثر از سلطنت پیشگی حّکام اموي و عباسی، به سیرة نبوي بی اعتنایی کردند.

با وجود رواج کتابت احادیث نبوي، تعداد کثیري از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند.

چالش هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متبوع دوري مردم از راه و روش ائمۀ اطهار (علیهم السالم) بود.

مطابق دور اندیشی هاي مولی الموحدین(علیه السالم) فرجام استمرار بیدادگري حاکمان بنی امیه چگونه ترسیم شده است؟  . 57

فرمانبرداري شتابان شامیان از راه باطل زعماي خویش از دست رفتن دین دنیاخواهان و نرسیدن به دنیاي آخرت طلبان

جایز دانستن همه حرمت هاي الهی تفرقه و پراکندگی مسلمانان از راه حق

علت و معلول عدم تحّقق نظام حکومت اسالمی طراحی شده بر مبناي امامت، به ترتیب چیست؟  . 58

تحول معنوى و فرهنگى ایجاد شده توسط امویان- پیش  آمدن شرایط مناسب براي جاعالن حدیث

رخ دادن حوادثی که منجر به خروج رهبري امت از مسیر برنامه ریزي شده توسط پیامبرصلی اهللا علیه و آله شد - پیش آمدن شرایط مناسب براي جاعالن حدیث

رخ دادن حوادثی که منجر به خروج رهبري امت از مسیر برنامه ریزي شده توسط پیامبرصلی اهللا علیه و آله شد - امامان معصوم علیهم السالم با وجود حضور در جامعه، فاقد
قدرت و امکانات الزم براى اجراى همه جانبه ي مسئولیت هاى خود شدند.

تحول معنوى و فرهنگى ایجاد شده توسط امویان - امامان معصوم علیهم السالم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براى اجراى همه جانبۀ مسئولیت هاى خود
شدند.

در دو بیت زیر، شاعر به کدام نیاز برتر اشاره کرده است و کدام ویژگی فرصت عمر را مورد نظر قرار می دهد؟  . 59
عمر دو بایست در این روزگار   «مرد خردمند هنرپیشه را  
با دگري تجربه بردن به کار»  تا به یکی تجربه آموختن  

کشف راه درست زندگی - تکرارنشدنی بودن درك آیندة خویش - تکرارنشدنی بودن 

کشف راه درست زندگی - تداوم در معاد درك آیندة خویش - تداوم در معاد 

کدام عبارت به ترتیب، مرتبط با دو یادگار گرانبهاي پیامبر اسالم می باشد؟  . 60

ُد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلُت ِمْن َقْبِلِه الُرُسُل»-«َو َما َکاَن اْلُمؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافًُّۀ»    «َو َما ُمُحمُّ

 «َو لَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اِهللا لََوَجدُوا فیِه اْخِتالفًا َکثیراً»-«َو َما َکاَن اْلُمؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافًُّۀ»

الَِحاِت اُْولئَک ُهْم َخْیُر اْلَبرَیِۀ» ُد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلُت ِمْن َقْبِلِه الُرُسُل»-«ِأنَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الصَّ  «َو َما ُمُحمُّ

الَِحاِت اُْولدَك ُهْم َخْیُر اْلَبرَیِۀ»  «َو لَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اِهللا لََوَجدُوا فیِه اْخِتالفًا َکثیراً»-«ِأنَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الصَّ

61  . I’ve traveled in Europe a lot, and in 2001  .................. to Africa.

I was going I’ve gone  I went I’ll go
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62  . “How long have you been  .................. Tehran?”                     “For about a year.”

in to at into   

63  .The temperature  .................. drops below freezing here in Bandar Abbas.

simply early rarely only

64  .He disliked it when Helen  .................. badly in front of his mother.

explained ranged imagined behaved  

65  .Smoking and drinking too much over a period of months or years damages the  .................. system.

worried nervous vacuum  scientific  

66  .We discussed the problem in details during our most  .................. visit to the company.

recent careful brave tiny

67  .Doctors agree that a balanced diet and daily physical exercise are the  .................. a healthy lifestyle.

keys to keys of points to points of  

68  .Our country is able to  .................. more than four million barrels of oil per day.

invent discover improve produce 

69  .Which word is different from the other ones?

scarcely hardly barely often

70  .The unfortunate bus accident in Tehran has caused a number of the passengers to ..................

serious injuries.

hurt receive attack cure

71  .They are very strange people. They are always working. They  .................. a trip for 10 years.

don’t have haven’t had hadn’t wasn’t having

72  .Fortunately, father used his relationship with the manager to get me  ..................  in a new project in

a big company.

take part give up attend create

73  .My grandfather does exercise regularly in the morning. Although he is over , he .................. perfect

well being.

prefers improves enjoys prevents

60

74  .This process isn't much different from the way you charge the portable devices you   .................. 

around every day.

create compare  carry contrast 

75  .People generally think that women are more .................. than men, but in my experience that often

isn't the case.

forbidden homeless emotional necessary

76  .Some scientists .................. that the Earth's temperature will rise by as mush as  over the next 20

years.

enjoy imagine accept predict 

 5∘
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77  .Okay, I must admit that the movie was such a masterpiece, ..................

I lost! You won! I changed my mind How boring 

78  .All patients who had used the new drug during data collection time were asked to .................. in the

study.

attend create take part influence

79  .According to the plan, each member is given a special exercise routine that is .................. for his or

her age and needs.

appropriate popular patient probable

80  .Playing football in my free time and .................. what I enjoy a lot.

to surf the Net is surfing the Net is to surf the Net are surfing the Net are
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