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توضيحات:

 -1گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد

(كد )1002
زمانپاسخگويي80:دقيقه

 -2براي پاسخ غلط ،يک سوم نمره منفي منظور ميشود.

* گسينه صحيح را انتخاب كنيد

 .1آهٌَٙا ،هٔصٓذِّق
 )1ايوبى آٍسدًذ ،تصذيك ضذُ

 )2ايوبى ثيبٍسيذ ،تصذيك وٌٌذُ

 )3ايوبى داضتٌذ ،ساست گفتبس

 )4هَهي ثبضيذ ،ثسيبس ساستگَ

 .2لطؼبً ،ايي كِ
 )1اَى ،اٙى

 )2لَذ ،هب

 )3اٙىَّ ،اَىَّ

 )4لَ ،اٙى

 .3يٌٓصٔزُ ،تََٓكَّلَُا
 )1يبسي هيوٌذ ،تَول وٌيذ

 )2يبسي وشد ،تَول وشدًذ

 )3يبسي هيوٌي ،تَول هيوٌيذ

 )4يبسي هيخَاّذ ،تَول هيوٌٌذ

 .4گٌبُ ،خٙزَدّب
 )1اٙثن ،اَلجبة

 )2رًَت ،لُت٘

 )3رًَُة ،ثٓصبئش

 )4سٓيِّئبت ،اَلجبة

 .5يٓتَةٔ ،ه '
ٓإٍي

 )1تَثِ وشد ،پٌبّگبُ

 )2تَثِ هيپزيشد ،جبيگبُ

 )3تَثِ هيوٌذ ،هحل اجتوبع

 )4تَثِ وٌيذ ،هحل ثبصگطت

 .6ثَاة ،رٍي گزداًذ
 )1ثََاة ،يٓشجِؼَىَ

 )2جٓضاء ،يٓجؼٓلُ

 )3ثََاة ،يٓذػَ

 )4مَثوبَت ،تََٓل '
ّي

 .7ي '
ٓزي ،ئشَكِّي

 )1ديذ ،پبويضُ ضذ

ً )2طبى هيدّذ ،هتزوش هيضَد

 )3هيخَاّذ ،يبد هيوٌذ

 )4هيثيٌذ ،پبن هيگشداًَذ
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 .8ثخَاى ،هٌشُّ است
 )1اَػٓذ،ٛ

تَؼبلي'

 )2لُل ،سٔجحبًَِٔ

 )3اُدعٔ ،سٔجحبىَ

 )4اُدػَا ،ثبسِيء

 .9ئضيغٔ ،جٌَٔد
 )1تجبُ هيضَد ،ثبؽّب

 )2پيشٍي هيوٌذ ،ديَاًِ  )3تجبُ هيوٌذ ،لطىشّب

 )4سشپيچي هيوٌذ ،گشسٌِ

 .10تزجوِ ػجبرت لزآًي سيز ثب كذام گشيٌِ كبهل هيضَد؟
ت ال ّلهِ»
ال طَِّيبّا وَا ِشكُرُوْا نِ ِعمَ َ
« َف ُكلُواْ مِمَّا رَزَ َقكُ ُم ال ّل ُه حَال ً
پس  ......اس آًچِ خذاًٍذ ضوب را  ...........حالل ٍ پبكيشُ ٍ ً ...............ؼوت خذا را
 )1هيخَسيذ ،سٍصي هيدّذ ،ضىش هيوٌيذ

 )2خَسديذ ،سٍصي داد ،ضىش وشديذ

 )3ثخَسيذ ،سٍصي داد ،ضىش وٌيذ

 )4هيخَسيذ ،سٍصي داد ،ضىشگضاس ّستيذ

* ترجمه صحيح عبارات قرآني را مشخص كنيد.

ٍٓ .11استَغفٙزٍا رٓثَّكُن
 ٍ )1آهشصش ثخَاّيذ اص پشٍسدگبستبى

 ٍ )2آهشصش خَاستٌذ اص پشٍسدگبسضبى

 ٍ )3آهشصش ثخَاّيذ اص پشٍسدگبسضبى

 ٍ )4آهشصش خَاستٌذ اص پشٍسدگبستبى

 .12أًَّْٙوب هٙي ػٙجبدًَٙب الؤاهٌٙييَ
 )1آًْب اص ثٌذگبى هَهي هب (ثِ ضوبس هيآيٌذ)

 )2لطؼبً آى دٍ اص ثٌذگبى هَهي هب ّستٌذ

 )3لطؼبً آى دٍ ثٌذُ هَهي هب ضذًذ

 )4لطؼبً آًْب اص سَي ثٌذگبى هَهي هب آهذًذ

 ٍٓ .13هب لَكُن هٙي دٍى اهللِ هٙي ٍٓليٍّ ٍٓال ًَصيزٍ
 ٍ )1آًچِ داسيذ اص طشف خذاّ ،وشاُ ٍ يبٍس ضوبست.
ً ٍ )2يست ثشاي ضوب غيش اص خذاّ ،يچ سشپشستي ٍ ًِ يبٍسي
 ٍ )3چِ چيضي غيش اص خذا ،سشپشست ٍ يبٍس ضوبست؟
 ٍ )4وسي ثشاي ضوب غيش اص خذا ،سشپشست ٍ يبٍس ضوب ًيست.
 .14اَهللُ ئحييكُن ثُنَّ ئويتُكُن
 )1خذاًٍذ صًذُ وشد ضوب سا ٍ سپس هيشاًذ ضوب سا

 )2خذاًٍذي وِ صًذُ وشد ضوب سا پس هيهيشاًذ ضوب سا

 )3خذا صًذُ هيوٌذ ضوب سا ٍ ،سپس هيهيشاًذ ضوب سا

 )4خذاًٍذي وِ ثِ ضوب حيبت داد ،پس هيهيشاًذ ضوب سا
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 .15لٌَُذخٙلٌََّْٔن فٙي الص٘بلٙحييَ
 )1لطؼبً ضبيستگبى سا دس هيبى آًْب داخل هيوٌين

 )2لطؼبً داخل وشدين ضبيستگبى سا دس ثيي آًْب

 )3لطؼبً داخل هيوٌين آًْب سا دس هيبى ضبيستگبى

 )4لطؼب داخل هيضًَذ آًْب دس هيبى ضبيستگبى

ٍٓ .16الَّذٙييَ كَفَزٍُاْ ؤٍَٕلٙيٓأئُّٔنٔ الطَّبغَُتٔ ئخْزِجًََْٔٔن هِّيَ الٌَُّرِ بِلَى الظُّلُوٓبتٙ
 ٍ )1وسبًي وِ وفش هيٍسصًذ دٍستبى طبغَتّب ّستٌذ وِ خبسج هيضًَذ اص ًَس ثِ سَي تبسيىيّب
 ٍ )2وسبًي وِ وفش هيٍسصًذ دٍستبى آًْب طبغَت ّب ّستٌذ وِ خبسج هيوٌٌذ آًْب سا اص ًَس ثِ سَي تبسيىيّب
 ٍ )3وسبًي وِ وفش ٍسصيذًذ ،سشپشستبى آًْب طغيبًگشًذ وِ خبسج وشدًذ آًْب سا اص ًَس ثِ سَي تبسيىيّب
 ٍ )4وسبًي وِ وفش ٍسصيذًذ ،سشپشستبى آًْب طغيبًگشاًٌذ وِ خبسج هيوٌٌذ آًْب سا اص ًَس ثِ سَي تبسيىيّب
 .17لَبلَُا ؤًَُاْهٙيُ كَوٓب آهٓيَ السُّفَِآءٔ
 )1هيگَيٌذ :آيب ايوبى آٍسين ّوچٌبى وِ ًبداًبى ايوبى آٍسدًذ؟
 )2گفتٌذ :آيب ايوبى آٍسين ّوچٌبى وِ ايوبى هيآٍسًذ جبّالى؟
 )3هيگَيٌذ :چشا ايوبى آٍسين ّوچٌبى وِ جبّالى ايوبى آٍسدًذ؟
 )4گفتٌذ :آيب ايوبى آٍسين ّوچٌبى وِ ايوبى آٍسدًذ ون خشداى؟
 .18اتَّمَُا اللَِّٓ ٍٓلَُلَُا لََٕلًب سٓذٙيذٖا
 )1تمَاي خذا سا پيطِ وشدًذ ٍ گفتبسي ساست گفتٌذ

 )2تمَاي خذا سا پيطِ وٌيذ ٍ ثگَييذ گفتبسي استَاس

 )3تمَاي خذا سا پيطِ وشدًذ ٍ هيگَيٌذ گفتبسي هحىن

 )4تمَاي خذا سا پيطِ هيوٌٌذ ٍ گفتبسي هحىن داسًذ

 .19بِىْ ؤٍَٕلٙيٓأئُُٔ بِالَّ الْؤتَّمَُىَ ٍٓلَـكٙيَّ ؤَكْثَزَّٔنٕ الَ يٓؼٕلَؤَىَ
ً )1يستٌذ سشپشستبى اٍ جض افشاد ثبتمَا ٍلي ثيطتش آًبى ًويداًٌذ
 )2لطؼبً سشپشستبى اٍ جض افشاد ثبتمَا ًيستٌذ ٍلي ثيطتش ضوب ًويداًيذ
 )3لطؼبً اٍ اص دٍستبى افشاد ثبتمَا ًيست ٍلي ثيطتش آًبى ًويداًٌذ
ً )4يستٌذ دٍستبى اٍ جض افشاد ثبتمَا ٍلي ثيطتش ضوب ًويداًيذ
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ٍٓ .20هٙيْ آيٓبت ِٙٙؤَىْ خَلَكَ لَكُن هِّيْ ؤًَفُسٙكُنٕ ؤَسٍٕٓاجٖب
 ٍ )1اص ًطبًِّبي اٍست ايي وِ ،آفشيذ ثشاي ضوب اص خَدتبى ّوسشاًي
 ٍ )2اص ًطبًِّبي اٍست ايي وِ ،هيآفشيٌذ ثشاي ضوب اص ثيي خَدتبى ّوسشاًي
 ٍ )3اص ًطبًِّبي اٍست ايي وِ ،لشاس داد ثشاي ضوب اص ثيي خَدتبى ّوسشاًي
ً ٍ )4طبًِاي اص سَي اٍست وِ آفشيذ ثشاي ضوب اص ثيي خَدتبى ّوسشاًي
 .21الَّذٙييَ ّٔنٕ فٙي صٓلَبتِْٙنٕ خَبضٙؼَٔىَ
 )1آًْب وسبًي ّستٌذ وِ دس ًوبصّبيطبى اص خذا هيتشسٌذ

 )2وسبًي دس ًوبصّبيطبى اص خذا تشسيذًذ

 )3وسبًي وِ آًبى دس ًوبصّبيطبى فشٍتٌبًٌذ

 )4وسبًي وِ آًبى ًوبصّبيطبى سا ثِ پب هيداسًذ ثب فشٍتٌي

ٍٓ .22الَّذٙييَ آٍٍٓاْ ًٍََّصٓزٍُاْ ؤٍُلَـئٙكٓ ّٔنٔ الْؤاْهٌَُٙىَ حٓمِّب
 ٍ )1وسبًي وِ پٌبُ دٌّذ ٍ يبسي وٌٌذ حميمتبً هؤهٌٌذ
 ٍ )2وسبًي وِ پٌبُ هيدٌّذ ٍ يبسي هيوٌٌذ ،آًبىّ ،وبى هؤهٌبى حميمياًذ
 ٍ )3وسبًي وِ پٌبُ دادًذ ٍ يبسي وشدًذ ،آًبىّ ،وبى هؤهٌبى حميمياًذ
 )4هؤهٌبى حميمي وسبًي ّستٌذ وِ ثِ ايطبى پٌبُ دادًذ ٍ يبسي وشدًذ

ُمتٌ يٓذٕػَٔىَ بِلَى الْخَيٕزِ
ٍٓ .23لْتَكُي هٌِّكُنٕ أ َّ
 ٍ )1هيثبضذ اص ضوب افشادي وِ دػَت ثِ خيش وشدًذ

 ٍ )2اص ضوب افشادي ثَدًذ وِ ثِ خيش دػَت وشدًذ

 ٍ )3ثبيذ ثبضذ اص ضوب گشٍّي وِ هيخَاًٌذ ثِ سَي خَثي

 ٍ )4ثبيذ اص ضوب گشٍّي دػَت وٌٌذُ ثِ خيش ثبضٌذ

 .24بى تَتَّمَُاْ اللِّٓ يٓجٕؼٓل لَّكُنٕ فُزْلَبًبً
 )1اگش تمَاي خذا سا پيطِ وٌيذ ،ثشاي ضوب فشلبى سا ايجبد هيوٌذ
 )2اگش تمَاي خذا سا پيطِ وٌيذ ،لشاس هيدّذ ثشاي ضوب ٍسيلِ جذا سبختي حك اص ثبطل سا
 )3تمَاي خذا سا پيطِ ًىشديذ هگش ايي وِ لشاسداد ثشاي ضوب ٍسيلِ جذا سبختي حك اص ثبطل سا
 )4لطؼبً پيطِ سبختي تمَاي خذاست وِ لشاس هيدّذ ثشاي ضوب ٍسيلِ جذا سبختي حك اص ثبطل سا
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 .25بِىَّ اللَِّٓ لَب يْٕٓذٙي هٓيْ َّٔٓ هٔسٕزِفٗ كَذَّاةٗ
 )1لطؼبً خذاًٍذ ّذايتگش ّش اسشاف وبس دسٍؽپشداص ًيست
 )2لطؼبً خذاًٍذ ّذايت ًويوٌذ وسي سا وِ اسشاف هيوٌذ ٍ دسٍؽپشداصي هيوٌذ
 )3لطؼبً خذاًٍذ ّذايت ًىشد وسي سا وِ اٍ اسشاف وبس ٍ ثسيبس دسٍغگَ است
 )4لطؼبً خذاًٍذ ّذايت ًويوٌذ وسي سا وِ اٍ اسشاف وٌٌذُ ٍ ثسيبس دسٍغگَ است
* كدام عبارت صحيح است؟

 .26پس ثِ پب داريذ ًوبس را ٍ ثذّيذ سكبت را
 )1فَأَقِيوُىا الصَّلَاةَ وَآتُىا الزَّكَاةَ

الةَ َوُي ِؤتُىىَ الزَّكَاةَ
الص َ
ُ )2يقِيوُىىَ َّ

الةَ وَأًَ َفقُىْا هِوَّا َرزَقٌَْاهُنِ
الص َ
 )3أَقَاهُىاْ َّ

 )4أَقَاهُىا الصَّلَاةَ وَآَتىُا الزَّكَاةَ

 .27اي هزدم ،ثٌذگي كٌيذ پزٍردگبرتبى را
اللهَ
 )1يَا َقىِمِ اعِبُدُوا َّ

اللهَ
 )2يَا َأيُّهَا الَّذِييَ آهٌَُىا َّاتقُىا َّ

 )3يَا َأيُّهَا الٌَّاسُ اعِبُدُواْ رَبَّكُن

 )4يَا َأيُّهَا الَّذِييَ آهٌَُىاْ اسِتَجِيبُىاْ لِ ّلهِ

 .28اهز هيكٌٌذ ثِ كبر خَة ٍ ثبس هيدارًذ اس كبر ثذ
 )1يٓإْهٔشٍُىَ ثِبلْؤٌىَشِ ٍٓيٌَْْٕٓٓىَ ػٓيِ الْوٓؼٕشٍُفٙ

 )2يٓإْهٔشٍُىَ ثِبلْوٓؼٕشٍُفٍٓ ٙيٌَْْٕٓٓىَ ػٓيِ الْؤٌىَشِ

ُمتٌ يٓذٕػَٔىَ إِلَى الْخَيٕشِ ٍٓيٓإْهٔشٍُىَ ثِبلْوٓؼٕشٍُفٙ
 )3أ َّ

 )4تَإْهٔشٍُىَ ثِبلْوٓؼٕشٍُفٍٓ ٙتٌََْْٕٓىَ ػٓيِ الْؤٌىَشِ

 .29لطؼبً سيبى كبراى كسبًي ّستٌذ كِ سيبى رسبًذًذ ثِ خَدضبى
 )1ؤَلَب رَلٙهٓ َّٔٓ الْخُسٕشَاىُ الْؤجِييُ

 )2إِىَّ الْخَبسٙشِييَ الَّزٙييَ خَسٙشٍُا ؤًَفُسْٓٔنٕ

 )3الَّزٙييَ خَسٙشٍُا ؤًَفُسْٓٔنٕ ٍٓؤَّٕلٙيِْنٕ يَٕٓمٓ اْلقِيَا َمتِ

 )4الَّزييَ خَسٙشٍُاْ ؤًَفُسْٓٔنٕ فَْٔنٕ الَ ئؤْهٌَُٙىَ

 .30آهبدُ ضذُ است ثزاي كسبًي كِ ايوبى آٍردًذ
ٍٓ )1ػٓذٓ اللِّٔ الْؤؤْهٌٙٙييَ

 )2ؤُػٙذٛتٕ لٙلْؤتَّمٙييَ

 )3ؤُػٙذٛتٕ لٙلَّزٙييَ آهٌَُٓا

ٍٓ )4ثٓطِّشِ الَّزٙيي آهٌَُٓاْ

 .31پس داد ثِ آىّب خذاًٍذ ،پبداش دًيب ٍ پبداش خَة آخزت را
 )1إِىَّ اللِّٓ يٓإْهٔشُ ثِبلْؼٓذٕلِ ٍٓاإلِحٕسٓبىِ

 )2فَأتَبّٔنٔ اللِّٔ ثََٓاةٓ الذًْٜيٓب ٍٓحٔسٕيَ ثََٓاةِ اآلخٙشَ ِة

ٓلى هٓيْ ؤَسٕلَنٓ ٍٓجِْٕٓٔ لٙلِّ ٍَّٓٔٓ ٙهٔحٕسٙيٌ
 )3ث '

ّٓ )4لْ جٓضَاءٔ الْئِحٕسٓبىِ إِلَّب الْئِحٕسٓبىُ
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ً .32طبى هيدّذ ثِ ضوب ًطبًِّبيص را ،ثِ اهيذ ايي كِ ضوب ثيٌذيطيذ
ٍٓ )1ئشِيىُنٕ آيٓبت ِٙٙلَؼٓلَّىُنٕ تَؼٕمٙلَُىَ

 )2لَذٕ ثٓيٌَّٛب لَىُنٔ الْأيٓبت ٙلَؼٓلَّىُنٕ تَؼٕمٙلَُىَ

 )3تَصٕشِيف ٙالشِّيٓبحِ آيٓبتٗ لِّمََٕمٍ يٓؼٕمٙلَُىَ

 )4فٙي رَلٙهٓ لَأيٓبت ٚلِّمََٕمٍ يٓؼٕمٙلَُىَ

 ٍ .33خذاًٍذ هيداًذ آًچِ را كِ در دلّبي ضوبست
 )1يٓؼٕلَنٔ هٓب ثٓيٕيَ ؤَيٕذٙيِْنٕ

ٍٓ )2اللَِّٔ يٓؼٕلَنٔ هٓب فٙي لُلَُثِىُنٕ

 )3إًَِِّٔ ػٓلٙينٗ ثِزَات ٙالصٜذٍٔسِ

 )4ؤَىَّ اللِّٓ يٓؼٕلَنٔ هٓب فٙي ؤًَفُسٙىُنٕ

 ٍ .34خذا هيخَاّذ كِ تَثِ ضوب را ثپذيزد
 )1فَإٍُٕلَـئٙهٓ يٓتَُةٔ اللِّٔ ػٓلَيِْٕنٕ

 )2فَتَُثَٔاْ إِلَى ثٓبسِئٙىُنٕ

التوَِبتَ
 )3ؤَىَّ اللِّٓ َّٔٓ يٓمْجٓلُ َّ

ٍٓ )4اللِّٔ ئشِيذٔ ؤَى يٓتَُةٓ ػٓلَيٕىُنٕ

ّ ٍ .35زآًچِ اس پيص فزستيذ ثزاي خَدتبى اس خَثي
ٍٓ )1هٓب تُمَذِّهَٔا لٙإًَفُسٙىُن هِّيْ خَيٕشٍ

ٍٓ )2لَذاسٔ االخٙشَةِ خَيشٌ ٍٓلٌَٙؼنٓ داسٔالؤتَّمييَ

سنَتِ
 )3ادٕعٔ إِلٙى سٓجِيلِ سٓثِّهٓ بِالْحِكْمَ ِت وَالْ َم ِوعِظَ ِت الْحَ َ

 ٍٓ )4لَذاسٔ االخٙشَة خَيشُ لٙلَّزييَ اتَّمَا

* گسينه صحيح را انتخاب كنيد.

 .36كلوبت كذام گشيٌِ «ّن خبًَادُ» است؟
 )1ػٓجذ ،اُػجٔذٍا ،ثٓؼيذ ،يٓؼجٔذٍىَ

 )2اٙسالم ،هٔسلٙوبً ،اَسسٓلٌب ،سِسبلَة

 )3سٓحين ،تُشحٓوَىََ ،رحَمت ،حٓشَّمٓ

 )4يٓخلُمَىَ ،خبلٙك ،خَلك ،خَلَمٌب

 .37جوغ كلوبت «هٓيِّت ،سٍٓج ،رٓسَل» كذام است؟
 )1اَهَات ،صٍٓجبت ،سٔسٔل

َٓتي ،اَصٍاج ،هٔشسٓلييَ
 )2ه '

 )3اَهَات ،زَوجَت ،هٔشسٓل

َٓتي ،اَصٍاج ،سٔسٔل
 )4ه '

 .38كذام گشيٌِ صحيح است؟
 )1دس تشويت «فَبتَّجِؼَُٔٔ» »ُٔ« ،ضويش هٌفصل هفؼَلي است.
 )2دس تشويت «اَلّب تَؼجٔذٍا اٙلّب اٙي٘بُٔ» »ُٔ« ،ضويش هتصل هفؼَلي است.
 )3دس تشويت «لَذ جبءٓون»« ،وُن» ضويش هٌفصل هفؼَلي است.
 )4دس تشويت «اٙي٘بنٓ ًَؼجٔذٔ»« ،اٙي٘بنٓ» ضويش هٌفصل هفؼَلي است.
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 .39اس فؼل هبضي «دٓخَلَ» جوغ هذكز غبيت ٍ هتكلن هفزد كذام است؟
 )1دٓخَلَاٍ :اسد ضذًذ ،دٓخَلتٍٔ :اسد ضذم

 )2دٓخَلتُنٍ :اسد ضذيذ ،دٓخَلٌبٍ :اسد ضذين

 )3دٓخَليٍَ :اسد ضذًذ ،دٓخَلتٍٓ :اسد ضذي

 )4دٓخَلتُيٍَّ :اسد ضذيذ ،دٓخَلَتٍ :اسد ضذ

 .40در ػجبرتّبي سيز در هَرد فؼلّبي هطخص ضذُ ،كذام تَضيح صحيح است؟
 )1فَوٓي رَا الَّزي يٌٓصٔشُوُن هٙي ثٓؼذُ :ٙهبضي ،هفشَد هزوش غبيت
 )2يٓب ؤَيْٜٓب الَّزٙييَ آَهٌَُٓا لٙنٓ تَمَُلَُىَ هٓب لَب تَفْؼٓلَُىَ :هضبسع ،جوغ هزوش هخبطت
 )3يٓإْهٔشٍُىَ ثِبلْوٓؼٕشٍُفٍٓ ٙيٌَْْٕٓٓىَ ػٓيِ الْؤٌىَشِ :هبضي ،جوغ هزوش غبيت
 )4جٓؼٓلٌَْب لٙىُلِّ ًَجِيٍّ ػٓذٍٔٝا هِّيَ الْؤجٕشِهٙييَ :هضبسع ،هتىلن جوغ
 .41اهز فؼلّبي سيز ثِ تزتيت كذام است؟
«تَمزَءٍىَ ،تَحذَرٔ ،تَمَلَىَ»
 )1اٙلشَءٍا ،اٙحزَس ،لَلَا

 )2تَمشَءٍا ،اٙحزَس ،تَمَلَا

 )3لَشَءٍا ،تَحزَس ،لَلَا

 )4اٙلشَءٍا ،تَحزَسٍا ،اَلَلَا

 .42اس فؼل هضبرع «يٓؼلَنٔ» كذام گشيٌِ صحيح است؟
 )1وبىَ يٓؼلَنٔ :هيداًست ،فؼل هبضي استوشاسي است

 )2سٓيٓؼلَنٔ :هيداًذ ،فؼل هستمجل (آيٌذُ) است

 )3ال يٓؼلَنًٔ :ويداًست ،فؼل هبضي هٌفي است

 )4لَن يٓؼلَنً :ويداًذ ،فؼل هضبسع هٌفي است

« .43فؼل ًفي» ٍ «فؼل ًْي» اس فؼل «تَتَّخٙذٍىَ» كذام است؟
 )1ال تَتَّخٙزٍا ،ال تَتَّخٙزٍىَ

 )2ال تَتَّخٙزٍىَ ،ال تَتَّخٙزٍا

 )3لَن تَتَّخٙزٍا ،ال تَتَّخٙزٍىَ

 )4لَن تَتَّخٙزٍىَ ،ال تَتَّخٙزٍا

 .44كذام گشيٌِ صحيح است؟
 )1دس ػجبست «هٓي اَسلَنٓ لٙلِّ َّٓٔ ٍٓ ٙهٔحسيِ» ولوِ «هٔحسٙيً :يىَوبس» اسن هفؼَل است
 )2دس ػجبست «فَبٍُلئهٓ ّٔنٔ الخبسٙشٍىَ» ولوِ «خبسٙشٍىَ :صيبًىبساى» اسن هفؼَل است
 )3دس ػجبست «اٍُلئهٓ لَْٔن سِصقٌ هٓؼلَمٗ» ولوِ «هٓؼلَمٗ :ضٌبختِ ضذُ» اسن فبػل است
 )4دس ػجبست «فَبٍُلئهٓ ّٔنٔ الفبسٙمَىَ» ولوِ «فبسٙمَىًَ :بفشهبًبى» اسن فبػل است
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 .45كذام رديف اس جذٍل سيز صحيح است؟
رديف

كلوِ

ٍسى

ريطِ

ًَع اسن

هؼٌب

1

اَحسٓي

اَفؼٓل

حسى

اسن تفضيل هًَث

ثْتش ،ثْتشيي

2

مَعروفَت

مَفعولَت

عسف

اسن فبػل هًَث

ضٌبختِ ضذُ

3

وُجشي'

فُؼلي'

نةس

اسن تفضيل هًَث

ثضسيتش ،ثضسيتشيي

4

ػبلٙوَىَ

فبػٙلَىَ

عمل

اسن فبػل هزوش

داًبيبى

 .46يكي اس ٍيژگيّبي لزآى «ّذايتگز ثِ استَارتزيي راُ» است .كذام ػجبرت لزآًي ايي هطلت را ثْتز ثيبى هيكٌذ؟
 )1إِىَّ ّٓـزَا الْمُشْآىَ يْٕٓذٙي لٙلَّتٙي ّٙيٓ ؤَلَْٓمٔ

ّٔ )2ذٖى ٍٓسٓحٕوٓةٌ لِّمََٕمِ ئَلٌَُٙىَ

 )3يٓب ؤَيْٜٓب الٌَّبسٔ لَذٕ جٓبءٓوُن ثٔشّْٓبىٌ هِّي سٛثِّىُنٕ

 )4يْٕٓذٙي ثِِ ٙاللِّٔ هٓيِ اتَّجٓغٓ سِضَْٓأًَِ

 .47كذام ػجبرت لزآًي ثِ يكي اس ٍيژگيّبي ثبرس هٌبفمبى اضبرُ دارد؟
ٍٓ )1هٓي يٓؼٕصِ اللَِّٓ ٍٓسٓسَٔلَِٔ فَمَذٕ ضَلَّ ضَلَبلًب هٜجِيًٌب

 )2فٙي لُلَُثِِْن هٛشَضٗ فَضَادّٓٔنٔ اللِّٔ هٓشَضبً

 )3فَئِىْ ػٓصَٕٓنٓ فَمُلْ إًِِّي ثٓشِيءٗ هِّوٛب تَؼٕوٓلَُىَ

 )4هٓي ئطْشِنٕ ثِبللِّ ٙفَمَذٕ حٓشَّمٓ اللِّٔ ػٓلَيِ ٙالْجٌَّٓةَ

 .48خذاًٍذ ّوبى گًَِ كِ ثٌذگبًص را ثِ دػب سفبرش هيكٌذ ٍػذُ اجبثت ًيش هيدّذ .كذام ػجبرت ثِ ايي هَضَع
اضبرُ ثْتزي دارد؟
 )1إِىَّ سٓثِّي لَسٓوٙيغٔ الذٜػٓبء

 )2إِىَّ الَّزٙييَ يٓسٕتَىْجِشٍُىَ ػٓيْ ػٙجٓبدٓتٙي سٓيٓذٕخُلَُىَ جٌَّْٓٓنٓ دٓاخٙشِييَ

ٍٓ )3لَبلَ سٓثٜىُنٔ ادٕػًَٔٙي ؤَسٕتَجِتٕ لَىُنٕ

ٍٓ )4لٙلِّ ٙاألَسٕوٓبء الْحٔسٌَٕى فَبدٕػَُٔٔ ثِْٓب

 .49ثزاسبس آيِ ضزيفِ «ٍٓتَشٍََّدٍٔا فَةِىَّ خَيٕزَ الشَّاد ٙالتَّمَْٓى» تمَا چگًَِ تَصيف ضذُ است؟
 )1هؼيبس ثشتشي

 )2گطبيص دس وبسّب ٍ سٍصي

 )3ثْتشيي تَضِ

 )4افضايص ثشوبت الْي

 .50ثزاسبس آيِ « ٍٓاسٕتَؼٙيٌَُاْ ثِبلصَّجٕزِ ٍٓالصَّالَ ِة ٍٓبًَِّْٓب لَكَجِيزَ ٌة بِالَّ ػٓلَى الْخَبضٙؼٙييَ» ًوبسگشاراى راستيي چِ كسبًي ّستٌذ؟
 )1وسبًي وِ ثش البهِ ًوبص استوشاس داسًذ

 )2وسبًي وِ ًوبص ٍ سٍصُ سا ثش خَد ٍاجت هيداًٌذ

 )3آًبى وِ دلْبيطبى دس همبثل ػظوت هؼجَد هتَاضغ است

 )4وسبًي وِ البهِ ًوبص ثشاي آًبى سخت ًيست
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