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 .1چ ٝوسي دس ٔٛسد ٟ٘جاِجالغٔ ٝطّت صيش سا ثيبٖ وشد ٜاست؟
« ٔب ثبيذ اػتشاف وٙيٓ و ٝثب ٟ٘حاِجالغ ٝثيٍب٘ٝايٓ ،د٘يبي سٚحياي و ٝثشاي خٛد سبختٝايٓ د٘يبي ديٍشي است غيش اص د٘يبي
ٟ٘حاِجالغ»ٝ
 )1سيذسضي

 )2ضٟيذ ٔغٟشي

 )3اثٗ اثي اِحذيذ

 )4خشج خشداق

ٟٓٔ .2تشيٗ ػُّ جزاثيت ٟ٘جاِجالغ ٝػجبست است اص:
 )1پبييٗتش اص والْ خذا  ٚثشتش اص والْ ٔشدْ دس صٔبٖ خٛد است
ٛٔ )2سد تٛخ ٝػّٕب  ٚدا٘طٕٙذاٖ ٔسّٕبٖ  ٚغيشٔسّٕبٖ ثٛد ٜاست
 )3ضخػيت ثشخستٚ ٚ ٝاالي أيشٔؤٔٙبٖ(ع)  ٚفػبحت ،ثالغت  ٚخبٔؼيت والْ ايطبٖ
 )4تشسيٓ  ٚتطشيح ثسيبس خٛة ٚلبيغ اختٕبػي  ٚسيبسي صٔبٖ ،تٛسظ حضشت ػّي(ع)

ٔ .3ؼبسف ٟ٘جاِجالغ ٝث ٝس ٝدست ٝػٕٔٛي ،تخصصي  ٚفٛق تخصصي تمسيٓ ٔيشٛد ٔ ٚؼبسف فٛق تخصصي:
 )1آٖ دست ٝاص ٔجبحج ٔ ٚؼبسف است و ٝث ٝػّ ٚ ْٛف ٖٛٙضشٚسي احتيبج داسد
 )2ثخطي اص خغجٞٝب٘ ،بٔٞٝب  ٚحىٕتٞبست و ٝثب ػّٔ ْٛختّف  ٚسضتٞٝبي تخػػي ٌ٘ٛبٌ ٖٛاستجبط داسد
 )3ثشخي اص ٔجبحج ٔ ٚؼبسف ثّٙذ ٌ ٚشاٖ سٟ٘ ًٙحاِجالغ ٝاست ،ضبُٔ لسٕتٞبي فٙئ ،تطبثٟبت ٔ ٚغبِجي و ٝث ٝظبٞش،
ثب آيبت لشآٖ تضبد داس٘ذ
ٔ )4جبحثي اص ٟ٘حاِجالغ ٝاست و ٝثشاي دسن  ٚف ٟٓآٖ ثبيذ ث ٝػّ ٚ ْٛف ٚ ٖٛٙاثضاس  ٚضيٜٞٛبي تحميك ٕٞبٖ سضت ٝآٌبٞي
داضت
 .4اٌش تٕبْ حىٕتٞبي حضشت ػّي(ع) جٕغآٚسي شٛد حذٚد  ..................والْ ٌٟشثبس خٛاٞذ ثٛد.
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 .5وذاْ ٘بٔ ٝأبْ ػّي(ع) ث ٝػٛٙاٖ تٟٙب ٔشجغ ػذاِت ٌستش تبسيخ ،دس سبصٔبٖ ُّٔ ث ٝثجت سسيذ ٜاست؟
 )1ػٟذ٘بٔ ٝأبْ ثٔ ٝبِه اضتش (٘بٔ ٝضٕبس)53 ٜ
٘ )2بٔ ٝحضشت ث ٝػثٕبٖ ثٗ حٙيف ا٘ػبسي فشٔب٘ذاس ثػش٘( ٜبٔ ٝضٕبس)45 ٜ
٘ )3بٔ ٝثٔ ٝبٔٛساٖ ٔبِيبت دس خػٛظ حمٛق حيٛا٘بت (٘بٔ ٝضٕبس)25 ٜ
٘ )4بٔ ٝث ٝحبسث ٕٞذا٘ي اص يبساٖ ٔخّع أبْ دسثبس ٜثش٘بٔٞٝبي حىٔٛتي (٘بٔ ٝضٕبس)69 ٜ
ل سِوَايَحٍ» استفادٍ هيشىد؟
ال عَقْ َ
ل ِسعَايَ ٍح َ
 .6مذام ادب علنآهىصي اص ايي فشهايش اهام علي(ع)ِ« :اعِ ِقلُىا الْ َخثَشَ إِرَا سَ ِو ِعتُوُى ٍُ عَقْ َ

 )1اػتشاف ث ٝخُٟ

 )2دس آٔٛختٗ ،حيب ٕٔٛٙع

 )3پشسص ث ٝلػذ فٟٓ

 )4اسصيبثي  ٚتحّيُ

 .7ثب تٛج ٝث ٝفشٔبيشبت أبْ ػّي(ع) دس صٔي ٝٙشٙبخت د٘يب ،وذاْ ٌضي ٝٙثشاي تىٕيُ ػجبست صيش ٔٙبستتش است؟
«خٛثي  ٚثذي د٘يب ث .................................. ٝثستٍي داسد»
 )1اػتٕبد ٘ىشدٖ ث ٝد٘يب

٘ )2ح ٜٛػّٕىشد ٔب

 )3ضيشيٙي  ٚتّخي د٘يب

 )4س ٚآٚسدٖ  ٚپطت وشدٖ ث ٝد٘يب

 .8يىي اص ٌبْٞبي ٔ ٟٓثشاي دسٔبٖ سرايُ اخاللي...... ،
 )1ضٙبخت آٟ٘بست

 )2افضٚدٖ فضبيُ اخاللي است

 )3ضيفتٍي  ٚخطٛٙدي اص ػجبدت پشٚسدٌبس است

 )4وٙبس وطيذٖ  ٚدس حبضي ٝثٛدٖ اص اختٕبع است

 .9تفبٚت ثٙذٌبٖ ٔمشة خذا ثب ػٕٔ ْٛشدْ دس چيست؟ ثٙذٌبٖ ٔمشة خذا .........
 )1د٘يب ٌشيض٘ذ ِٚي اوثش ٔشدْ ،عبِت د٘يب ٞستٙذ
 )2ث ٝثبعٗ د٘يب ٔيٍ٘ش٘ذ آٖ صٔبٖ ؤ ٝشدْ ث ٝظبٞش آٖ ٔيٍ٘ش٘ذ
 )3ا ُٞسخب ٞستٙذ يؼٙي ث ٝسفتٗ ث ٝثٟطت أيذ داس٘ذ  ٚسبيش ٔشدْ ا ُٞخٛف ،يؼٙي اص سفتٗ ث ٝخٔ ٟٓٙيتشسٙذ
 )4ث ٝخبٔؼ ٝخٛد تٛخ٘ ٝذاس٘ذ ِٚي ٔشدْ اص خبٔؼ ٝسً٘ ٔيپزيش٘ذ.
 .10ثب تٛج ٝث ٝفشٔبيشبت حضشت ػّي(ع) دس صٔي ٝٙدػب ،ػجبست صيش ثب وذاْ ٌضي ٝٙوبُٔ ٔيشٛد؟ تشن دػب ٍٙٞبْ
آسبيش٘ ،شب٘ة  .........................است.
 )1غفّت

 )2غشٚس

 )3ػذْ أيذ اخبثت

 )4ايٕٙي اص ثال
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 .11أبْ ػّي(ع) دس ٔزّٔت ثخُ  ٚت٘ ًٙظشي دس حىٕت « 378ثخُ سا ٌشدآٚس٘ذ ٜصشتيٞبي ػيٛة» ٔيدا٘ٙذ ٚ .دس
ادأ ٝثخُ سا ايٗ ٌٔ ٝ٘ٛؼشفي ٔيوٙٙذ:
َٔ )1شوت سا ٛٞاسي است و ٝا٘سبٖ سا ثٞ ٝالوت ٔيوطب٘ذ
ٛٔ )2خت ت ًٙدستي  ٚخٛاسي دس د٘يب  ٚآخشت است
 ٚ )3آٖ افسبسي است و( ٝا٘سبٖ) ثٚ ٝسيّ ٝآٖ ثٞ ٝش وبس ثذي وطب٘ذٔ ٜيضٛد
 )4ػبلجت ثخُ دٚستي ثب د٘يب  ٚدضٕٙي ثب خذاست
 .12ثب تٛج ٝث ٝحىٕت  374وذاْ ٌضي ٝٙفشٔبيش أبْ ػّي(ع) سا وبُٔ ٔيوٙذ؟
 ٚاػٕبَ خيش ثب  ٕٝٞا٘ٛاع آٖ ٓٞ ٚچٙيٗ جٟبد دس سا ٜخذا ،دس ثشاثش ٕٞ ، .....................چ ٖٛآة دٞبٖ ا٘ذاختٗ دس ثشاثش
دسيبيي ثضسي است.
 )1ػّٓآٔٛصي

 )2اخالق ٘يىٛ

 )3أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚياص ٔٙىش

 )4ضىش ٘ؼٕتٞبي اِٟي

 .13اص ٘ظش أبْ ػّي(ع) «احٕك ٚالؼي» چ ٝوسي است؟
 )1وسي و ٝچيضي سا ٕ٘يدا٘ذ  ٚاص آٔٛختٗ آٖ خجبِت ٔيوشذ.
 )2وسي و٘ ٝيىبٖ سا دٚست ٔيداسدِٚ ،ي ٔب٘ٙذ آ٘بٖ ػُٕ ٕ٘يوٙذ.
ٞ )3ش وس ث ٝػيٛة ٔشدْ ثٍٙشد  ٚآٖٞب سا صضت ثطٕشد  ٚثؼذ ٕٞبٖٞب سا ثشاي خٛد ثپسٙذ٘ذ.
٘ )4ىٙٞٛذ ٜد٘يب و ٝخٛد فشيت ٚػذٜٞبي دسٚؽ آٖ سا ٔيخٛسد  ٚثٛ٘ ٝيذٞبي ثبعُ آٖ ٌشفتبس ٔيضٛد.
 .14ايٗ سخٗ سؼذي« :د ٚچيض طيش ٜػمُ است؛ دْ فش ٚثستٗ ثٚ ٝلت ٌفتٗ ٌ ٚفتٗ ثٚ ٝلت خبٔٛشي» اص وذاْ ػجبست
حىيٕب٘ ٝأبْ ػّي(ع) ثشداشت ٔيشٛد؟
 )1اِرا تََّٓ اِؼَمُُ َ٘مَعَ اِىَالْ
 )2التَمُُ ٔب ال تَؼَُّٓ ثَُ ال تَمُُ وَُُّ ٔب تَؼَِّٓ
 )3فَبخضُٖ ِِسبَ٘هَ وَٕب تَخضُُٖ رََٞجَهَ َٚ َٚسِلَهَ
 )4ال خَيشَ فِي اِػَّٕتِ ػَِٗ اِحُىِٓ وَٕب اََّ٘ ُٝال خَيشَ فِي اِمَ َِٛثِبِدَُِٟ
 .15اٌش ٔذح  ٚرّْ  ٚستبيش ٘ ٚىٞٛش ثيش اص ا٘ذاص ٜثبشذ ....
 )1چبپّٛسي  ٚيب ٔٛخت ثشٚص حسذ است

ٛٔ )2خت خٛد ثضسيثيٙي  ٚخٛدپسٙذي است

 )3تػٕيٌٓيشي ٘بثدب  ٚسستي دس اساد ٜسا ٔٛخت ٔيضٛد

 )4غشٚس ٔيآٚسد  ٚدضٕٙي تِٛيذ ٔيوٙذ
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 .16وذاْ فشاص اص حىٕت  289ثب ٔف ْٟٛآيبت صيش ٘ضديهتش است؟
س َعيِ اهلَىي ٰ * فَإِىَّ اجلٌََّ َح ُِيَ املَأوي ٰ » (سىسٍ ًاصعاخ  40و )41
«وَ اَهّا هَي خافَ هَقامَ سَِّت َِ َو ًَهَي الٌَّف َ
 )1وبَٖ ِِي فيٕب َٔضي ٰ اَخٌ فِي اهللِ  َٚوبَٖ يُؼظُِٕ ُٝفي ػَيٙي غِغَشُاِذُّ٘يب في ػَيِِٝٙ
 َٚ )2وبَٖ اَوثَشَ دَٞشِ ِٜغبِٔتبً
 َٚ )3وبَٖ اِرا ثَذَ َُٝٞأَشاِٖ يَٙظُشُ اَيُُّٕٟب اَلشَةُ اَِِي اَِٟٛي ٰ فَيُخبِِفُُٝ
 َٚ )4وبَٖ ػَّي ٔب يَسَٕغُ اَحشَظَ ِٔ ُٝٙػَّي ٰ اَٖ يَتَىَََّّٓ

 .17ثب تٛج ٝث ٝوذاْ حىٕت اص ٟ٘جاِجالغٔ ٝيتٛاٖ فٕٟيذ و:ٝ
«اص صٚد لضبٚت وشدٖ دس ٔٛسد ٔشدْ ثبيذ پشٞيض وشد»
 )1ال تَظُ ََّّٗٙتِ َنلِوَحٍ خَشَخَت ِٔٗ اَحَذٍ سُٛءاً  َٚاَ٘تَ تَدِذُ َِٟب فِي اِخَيشِ ُٔحتََٕالً
 َٗٔ )2الَٖ ػُٛدُ ُٜوَثُفَت اَغػبُُ٘ٝ
 )3خبِِغٛا اِّٙبسَ اِٖ ِٔتُّٓ َٔؼَٟب ثَىَٛا ػََّيىُٓ  َٚاِٖ ػِطتُٓ حَّٛٙا اَِِيىُٓ
 )4وُٗ سَٕحبً  َٚالتَىُٗ ُٔجَزِّساً َٚوُٗ ُٔمّذِّساً َٚال تَىُٗ ُٔمَتِّشاً
 .18وذاْ يه اص حىٕتٞبي ٟ٘جاِجالغ ٝحبٚي ايٗ پيبْ است؟
«ٞش ا٘ذاص ٜو ٝدس تٛاٖ داسي تمٛا پيش ٝوٗ»
 )1اَيَُّٟب اِّٙبسُ اتَّمُٛا اهللَ اَِّزي اِٖ لُّتُٓ سَِٕغَ  َٚاِٖ اَضَٕشتُٓ ػََِّٓ
 )2اِتَّكِ اهللَ ثَؼضَ اِتُّمَي  َٚاِٖ لََُّ  َٚاخؼَُ ثَيَٙهَ  َٚثَيَٗاهللِ سِتشاً  َٚاِٖ سَقَّ
 )3اَِتُّمي سَئيسُ االَخالقِ
 )4اِفؼَُّٛا اِخَيشَ َٚال تَحمِشٚا ِٔ ُٝٙضَيئبً
 .19ثب تٛج ٝث ٝوذاْ حىٕت اص ٟ٘جاِجالغٔ ٝيتٛاٖ فٕٟيذ و« :ٝػبلُتشيٗ ا٘سبٖ ،وسي است و ٝػبلجت ا٘ذيش ثبشذ»
 )1صَ ِدرُالْعَاقِلِ صُنِدُوقُ سِرِّهِ
ل مِن رُشدِكَ
ضحَ لَلَ سُبُلَ غَيِّ َ
ل ما اَو َ
ك مِن عَقلِ َ
 )3مَفا َ

 )2العَقلَ ماَلتَّدبِريِ
 )4لِسانُ العاقِلَ وَراءَ قَلِبوِ
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ٙٔ .20ظٛس اص «شىست ثب ظبٞش پيشٚصي» چيست؟
 )1وسي و ٝثشاي سسيذٖ ث ٝپيشٚصي ٔشتىت خالف ٌٙ ٚبٔ ٜيضٛد ،ضىست خٛسد ٜاست.
 )2وسي و ٝثٌٙ ٝب ٜديٍشاٖ ساضي ثبضذ ٕٞب٘ٙذ آ٘بٖ است  ٚدس حميمت ضىست خٛسد ٜاست.
 )3وسي وٌٙ ٝبٞي سا ٔشتىت ضٛد  ٚآٖ سا سجه ثطٕبسد ،فشد ضىست خٛسدٜاي است.
 )4ثخيُ فشد ضىست خٛسدٜاي است و ٝدس د٘يبٔ ،ب٘ٙذ فمشا ص٘ذٌي ٔيوٙذ  ٚدس آخشتٕٞ ،چ ٖٛاغٙيب اص ا ٚحسبة وطيذٜ
ٔيضٛد.
 .21ثشاسبس ششح حىٕت «ٟ٘ »149جاِجالغََّٞ« ٝهَ أشُؤٌ َِٓ يَؼشِف لَذسَ »ُٜوذاْ ٌضيٙٔ ٝٙبستتش است؟
 )1ثسيبسي اص ا٘سبٖٞب اص ٌٞٛش ٚخٛدي خٛيص ثيخجش٘ذ ٕٞ ٚيٗ ثبػج ٔيضٛد و ٝدس داْ ضٟٛتٞب اسيش ض٘ٛذ
 )2اٌش يه فشد يب يه خبٔؼ ،ٝاص أىب٘بت  ٚاستؼذادٞبي خٛد ضٙبخت غحيحي ٘ذاضت ٝثبضذ٘ ،بثٛدي  ٚاضٕحالَ آٖ
حتٕي است
 )3حست ٘ ٚستٔ ،مبْ ٔ ٚبَ  ٚپستٞبي اختٕبػي  ٚسسٕي ٞيچ وذاْ دِيُ ثش ليٕت ا٘سبٖ ٘يست
ٞ )4شيه اص خبرثٞٝبي ٘فسب٘ي  ٚتٕبيالت حيٛا٘ي ،حّمٝاي اص ص٘ديش اسبست ا٘سبٖ ث ٝحسبة ٔيآيذ
ٔ .22ف ْٟٛد ٚثيتي صيش ،ث ٝوذاْ فشاص اص حىٕت «ٟ٘ »38جاِجالغ٘ ٝضديهتش است؟
دٚستي ثب ٔشدْ دا٘ب ٘ىٛست دشٕٗ دا٘ب ث ٝاص ٘بداٖ دٚست
دشٕٗ دا٘ب ثّٙذت ٔيوٙذ ثش صٔيٙت ٔيص٘ذ ٘بداٖ دٚست
ل فَيَضُشَّكَ
ق فَاًَِّ َُ يُشي ُذ اَى يٌَفَ َع َ
ك َو هُصادَقَحَ االَمحَ ِ
 )1اِيّا َ
ل اَحىَجَ ها تَنُى ُى اِلَي َِ
ل فَاًَِّ َُ يَقعُ ُذ عٌَ َ
ك َو هُصادَقَ َح الثَخي ِ
 )2اِيّا َ
ل تِالتّافَِِ
ك َو هُصادَّقَ َح الفاجِش فَاًَِّ َُ يَثي ُع ُ
 )3اِيّا َ
ل القَشيةَ
ل الثَعي َذ َو ُيثَعِّ ُذ َعلَي َ
ب َعلَي َ
ب يُقَشِّ ُ
ب فَاًَِّ َُ مَالسَّشا ِ
ك َو هُصادَقَ َح النَزّا ِ
 )4اِيّا َ

 .23ثشاسبس حىٕت «ٟ٘ »422جاِجالغ« ٝاِفؼَُّٛا اِخَيشَ َٚال تَحمِشٚا ِٔ ُٝٙشَيئبً فَبَِّٖ صَغِيشَ ٜوَجيشٌ  َٚلَّيَّ ُٝوَثيشٌ» ثشاي ا٘جبْ وبس
خيش چٛٔ ٝضؼي ثبيذ داشت؟
 )1اص ثخطص وٓ ٘جبيذ خدبِت وطيذ  ٚثبيذ اص ٔحش ْٚوشدٖ سبئُ ضشْ داضت
 )2دس ا٘دبْ وبس خيش ثبيذ اص وبسٞبي وٛچه  ٚوٓ ضشٚع وشد تب ا٘دبْ وبسٞبي ثضسي  ٚصيبد آسبٖ ضٛد
 )3ثبيذ دس ا٘دبْ وبس خيش ضتبة وشد چ ٝوٛچه ثبضذ ،چ ٝثضسي  ٚچ ٝوٓ ثبضذ ،چ ٝثسيبس
 )4ا٘دبْ وبس خيش سا ٘جبيذ ٘بچيض دا٘ست  ٚثبيذ وٛچه آٖ سا ثضسي  ٚوٓ آٖ سا ثسيبس دا٘ست
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ٔ .24فبد ايٗ سخٗ سؼذي٘« :بثشد ٜس٘جٌٙ ،ج ٔيسش ٕ٘يشٛد» اص وذاْ ػجبست حىيٕب٘ ٝأبْ ػّي(ع) ثشداشت ٔيشٛد؟
 )1ال تَىُٗ َِّٕٔٗ يَشخُ ٛاآلخ َِشجَ ثِغَيشِ ػٍََُٕ

 )2ال تَىُٗ َِّٕٔٗ  ...يُشَخِيّ التَّىَتحَ ثِغُ َِٛاألََُِٔ

 )3اَِؼُِّٓ َٔمشُ ٌٖٚثِبِؼََُِٕ فََٕٗ ػََِّٓ ػََُِٕ َٚاِؼُِّٓ يَٟتِفُ ثِبِؼََُِٕ

 َٗٔ )4لَػَّشَ فِي اِؼََُِٕ اثتُِّيَ ثِبَِِّٟٓ

 .25ثب تٛج ٝث ٝششح حىٕت «ٟ٘ »391جاِجالغ« :ٝاِصَٞذ فيِ اِذُّ٘يب يُجَصِّشنَ اهللُ ػَٛساتِٟب» وذاْ ٌضيٙٔ ٝٙبستتش است؟
 )1خذا٘ٚذ سٞ ٟٓشوس سا اص د٘يب ثٔ ٝيضاٖ ثػيشت ا ٚلشاس داد ٜاست
 )2دس د٘يب صاٞذ ثبش تب خذا٘ٚذ فشخبْ وبس ت ٛسا ث ٝت ٛثٕٙبيذ
 )3ثيسغجتي ث ٝد٘يب ،ا٘سبٖ سا اص  ٚ ٓٞغٓٞبي د٘يب ٔيسٞب٘ذ  ٚصضتيٞب  ٚثذيٞبي آٖ سا ٔيٕ٘بيب٘ذ
 )4وسب٘ي و ٝتٕبْ  ٚ ٓٞغٕطبٖ د٘يبست  ٚغجح  ٚضبْ ايطبٖ ثش ٔذاس د٘يب ٔيٌزسد ،اص آخشت غبفُا٘ذ
* با كذام گسينه ،عبارات زير تكميل ميشود

َ .26ثوَشَ ُج  ....الٌَّذا َه ُح َو َثوَشَجُ احلَضمِ السَّال َهحُ
 )1اِدَُِٟ

 )2اِحَسَذِ

 )3اِتَّفشيظِ

 )4اِىِزةِ

 َٗٔ .27اَصَّح  ...اَصَّحَ اهللُ  .....؟
 )1ػالِ٘يتَ ،ُٝسَشيشَتَُٝ

 )2سَشيشَتَ ،ُٝػالِ٘يتَُٝ

 )3أَشَ دُ٘يب ،ُٜأَشَ آخِشَتِِٝ

ٔ )4ب ثَي َٚ َُٝٙثَيَٗاِّٙبسِٔ ،ب ثَي َٚ َُٝٙثيَٗ اهللِ

 .28اِذُّ٘يب داسُ  ....ال داسُ  ...؟
َٔ )1مَشٍََّٕٔ ،شٍّ

ََّٕٔ )2شٍَٔ ،مَشٍّ

 )3حَالٍ َٚجَٔ ،شاسَ ٍج

َٔ )4شاسَ ٍج ،حَالٍ َٚج

* كذام گسينه در مورد واشههاي زير صحيح است؟

ُٔ« .29حتََُٕ»
 )1اسٓ فبػُ  ٚثٔ ٝؼٙبي «احتٕبَ دٙٞذ »ٜاست

ٔ )2ػذس اص ثبة افتؼبَ است

 )3اسٓ ٔفؼ ٚ َٛثٔ ٝؼٙبي «احتٕبَ داد ٜضذ »ٜاست

ٔ )4ػذس ٔيٕي است

ُٔ« .30ضطَشّ»
 )1اسٓ فبػُ اص ثبة افؼبَ است

 )2اسٓ فبػُ اص ثبة افتؼبَ است

 )3اسٓ ٔفؼ َٛاص ثبة افتؼبَ است

 )4غيغٔ ٝجبِغ ٝاست
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* ترجمه صحيح را انتخاب كنيذ

 .31التَمُُ ٔبال تَؼَُّٓ ثَُ ال تَمُُ وَُُّ ٔب تَؼَُّٓ
ٍٛ٘ )1ييذ آ٘چ ٝسا وٕ٘ ٝيدا٘يذ ،ثّى ٕٝٞ ٝآ٘چ ٝسا ؤ ٝيدا٘يذ ٍ٘ٛييذ
 )2آ٘چ ٝسا ٕ٘يدا٘ي ٍ٘ ،ٛثّى ٕٝٞ ٝآ٘چ ٝسا ؤ ٝيدا٘ي ٘يض ٍ٘ٛ
ٕ٘ )3يٌٛييذ آ٘چ ٝسا وٕ٘ ٝيدا٘يذ ،ثّىٕ٘ ٝيٌٛييذ  ٕٝٞآ٘چ ٝسا ؤ ٝيدا٘يذ
 ٍٛ٘ )4آ٘چ ٝسا و٘ ٝذا٘ستي ،ثّى ٕٝٞ ٍٛ٘ ٝآ٘چ ٝسا و ٝدا٘ستي
 .32ال تَتَّخِزََّٖ ػَذُ َّٚصَذِيمِهَ صَذِيمبً فَتُؼبدِيَ صَذِيمَهَ
 )1ثب دٚست غٕيٕي خٛد دضٕٙي ٘ىٗ تب دٚستت ،ثب ت ٛدٚستي وٙذ
ٞ )2شٌض دضٕٗ سا دٚست غٕيٕي خٛد لشاس ٔذ ٜو ٝثب دٚستي ،ث ٝت ٛدضٕٙي وٙذ
ٞ )3شٌض دضٕٗ دٚستت سا دٚست لشاس ٔذ ٜو ٝثب دٚستت ،دضٕٙي ٔيوٙي
 )4ثب دٚست غٕيٕي خٛد دضٕٙي ٘ىٗ و ٝدٚستت ،ثب ت ٛدضٕٙي ٔيوٙذ
ِوحِ»
« .33اَحلِل ُن وَاالًَاجُ تَىأهاىِ يٌُتِجُهُوا ُعُلىُّ اهل َّ
 )1ثشدثبسي  ٚدسً٘ وشدٖ ثب ٞ ٓٞستٙذ و٘ ٝتيد ٝآٖ دٕٞ ،ٚت ثّٙذ است
 )2ثشدثبسي  ٚأيذ دٕٞ ٚشاٞ ٜستٙذ و٘ ٝتيد ٝآٖ د ،ٚثّٙذي ٕٞت است
 )3غجش  ٚآسأص ثب ٞ ٓٞستٙذ و ٝثّٙذي ٕٞت آٖ د ٚسا ثٚ ٝخٛد ٔيآٚسد
 )4ثشدثبسي  ٚدسً٘ ،دٕٞ ٚضاد ٞستٙذ وٕٞ ٝت ثّٙذ آٖ د ٚسا ثٚ ٝخٛد ٔيآٚسد
 .34فَؼََّيىُٓ ثِٟزِ ِٜاِخَالئِكِ فَبِضَٔٞٛب  َٚتَٙبفَسُٛا فيٟب»
 )1پس ثش ضٕب ثبد ثٕٞ ٝشاٞي ثب ايٗ ٔشدْ پس ثب آٖٞب ٕٞشاٞي وٙيذ  ٚثب آٖٞب ص٘ذٌي وٙيذ
 )2پس ثش ضٕب ثبد ايٗ غفتٞب! آٖٞب سا دسيبثيذ  ٚثشاي [ث ٝدست آٚسدٖ] آٖٞب ثش يىذيٍش سجمت ثٍيشيذ
 )3پس [آٌب ٜثبضيذ] ايٗ غفتٞب ثش ضشس ضٕبست اص آٖٞب دٚسي وٙيذ  ٚاص آٖٞب ثٍشيضيذ
 )4پس ثش ضٕب ثبد ايٗ غفتٞب! پس ثب آٖٞب ٕٞشا ٜثبضيذ  ٚثب آٖٞب ص٘ذٌي وٙيذ
 َٗٔ .35اُػطِيَ اِشُّىشَ َِٓ يُحشَِْ اِضِّيبدَ َج
 )1وسي و ٝاص ديٍشاٖ سپبسٍضاسي وٙذ اص افض ٖٚضذٖ ٘ؼٕت ٔحشٕ٘ ْٚيضٛد
 )2وسي و ٝسپبسٍضاس ديٍشاٖ ثبضذ آٟ٘ب سا اص ٘ؼٕتٞبي صيبد ٔحشٕ٘ ْٚيوٙذ
ٞ )3شوس تٛفيك ضىشٌضاسي ث ٝا ٚػغب ضٛد ،ديٍشاٖ سا اص ٘ؼٕتٞبي صيبد ٔحشٕ٘ ْٚيوٙذ
ٞ )4شوس تٛفيك ضىشٌضاسي ث ٝا ٚػغب ضٛد ،اص افض ٖٚضذٖ ٘ؼٕتٔ ،حشٕ٘ ْٚيضٛد
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 َٗٔ .36صَِٞذَ فِي اِذُّ٘يب استَٟبَٖ ثِبُِٕصِيجبتِ
ٞ )1ش وس ث ٝد٘يب ثيسغجت ضٛد اص ٔػيجتٞب سشيغ ٔيٌزسد
ٞ )2شوس د٘يب سا تشن وٙذ ٔػيجتٞب ا ٚسا تشن وٙٙذ
ٞ )3شوس دس د٘يب پبسسب ثبضذ ثٔ ٝػيجتٞب وٓ تٛخ ٝاست
ٞ )4شوس ث ٝد٘يب ثيػالل ٝضٛدٔ ،ػيجتٞب سا ٘بچيض ٔيضٕشد
َٚ .37ال يَستَحِيََّٗ اَحَذٌ اِرا َِٓ يَؼَِّٓ اِشَّيءَ اَٖ يَتَؼَََُّّٕٝ
ٚ ٚ )1لتي وسي چيضي سا ٔيدا٘ذ اص يبد دادٖ آٖ خدبِت ٘ىطذ
ٚ )2حيب ٘ىٙيذ اص آٔٛختٗ اص وسي و ٝچيضي سا ٔيدا٘ذ
٘ ٚ )3جبيذ وسي حيب وٙذ اص يبد دادٖ آ٘چ ٝو ٝلجالً آٖ سا ٕ٘يدا٘ست ٝاست
ٚ ٚ )4لتي وسي چيضي سا ٕ٘يدا٘ذ ،اص آٔٛختٗ آٖ خدبِت ٘ىطذ
 .38اُحصُذِ اِشَّشَّ ِٔٗ صَذسِ غَيشِنَ ثِمَّؼِ ِٗٔ ِٝصَذسِنَ
 )1سيط ٝثذي سا اص سي ٝٙديٍشاٖ ثسٛصاٖ ثب سٛصا٘ذٖ آٖ دس سي ٝٙخٛد
 )2سيط ٝثذي سا دس سي ٝٙخٛد پيذا وٗ تب آٖ سا دس سي ٝٙديٍشاٖ ثسٛصا٘ي
 )3ضش سا اص سي ٝٙديٍشاٖ دس ٚوٗ ثب وٙذٖ آٖ اص سي ٝٙخٛدت
 )4ضش سا اص سي ٝٙديٍشاٖ وبٞص د ٜثب ٔحذٚد وشدٖ آٖ اص سي ٝٙخٛدت
 .39تشجٕ ٝوذاْ ػجبست صحيح است؟
 َٗٔ )1الَٖ ػُٛدُ ُٜوَثُفَت اَغػبُ٘ :ُٝوسي وٟ٘ ٝبَ ٚخٛدش خطٗ ثبضذ ،ضبخٞٝبيص وثيف ٔيضٛد
 )2فََِٕٗ اضتبقَ اَِِي اجلٌََّحِ سَال ػَِٗ اِطََّٟٛاتِ :پس ٞشوس ٔطتبق ثٟطت ثبضذ ثبيذ اص ضٟٛات دٚس ثبضذ
 َِٓ َٗٔ )3يُٙدِ ِٝاِػَّجشُ اََّٞىَ ُٝاِدَضَع :وسي سا و ٝضىيجبيي ا ٚسا ٘دبت ٘ذٞذ ،ثيتبثي ا ٚسا ٞالن ٔيوٙذ
 َِٗٔ َٚ )4استَمَتَ إَِٛتَ سبسَعَ اَِِي اِخَيشاتِٞ ٚ :ش وس اص ٔشي ٔيتشسذ ث ٝسٛي ٘يىيٞب ٔيضتبثذ
 .40تشجٕ ٝوذاْ ػجبست صحيح است؟
 )1فَ َُٟٛػََّي اِّٙبسِ عبػٌِٗ ََِِٙٚفسُِٔ ِٝذا :ٌِٗٞپس ا ٚثش ٔشدْ ػيت ٌيش  ٚعؼ ٝٙص٘ٙذ٘ ٚ ٜسجت ث ٝخٛيص سُٟاٍ٘بس است
 )2خُز َِٔٗ اِذُّ٘يب ٔب اَتبنَ :آ٘چ ٝسا اص د٘يب ث ٝت ٛداد٘ذ ثٍيش
َِ )3ىبدَ اِؼَفيفُ اَٖ يَىََّٔ َٖٛىبً َِٔٗ املَالئنَح :ػفيف ثشتش اص آٖ است و ٝفشضتٝاي اص فشضتٍبٖ ثبضذ
 )4ال يَشََٔ َٖٚشخُّٛاً فَٛقَ ٔب يَشخُ :َٖٛتشسي ثبالتش اص آ٘چ ٝخٛد اص آٖ ثيٓ داس٘ذٕ٘ ،يثيٙٙذ
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* معناي صحيح لغات زير كذام است؟

 .41اِضبعَح * تََّٓ
 )1اص دست دادٖ * وبُٔ ضذ

 )2ضبيغ وشدٖ * تٕبْ وشد

٘ )3بتٛاٖ ضذٖ * وبُٔ وشد

 )4پٟٙبٖ وشدٖ * ٌزضت

 .42ضَيَّغَ * ًَنثَح
 )1ضبيغ ضذ * صضتي

 )2اص دست سفت * سختي

 )3تجب ٜوشد * ٔػيجت

 )4تٟي ضذ * ٌشفتبسي

 .43اَٚثَك * حَضْ
ٞ )1الن وشد * لغؼي

ٔ )2غٕئٗتش * دٚسا٘ذيطي

ٚ )3ديؼٔ * ٝحشْٚ

 )4تشسبٖ * ثشدثبسي

 .44غِطبء * َٕٟٔب
 )1پٛضب٘ٙذ * ٜآٖ دٚ

 )2ثيط * ٝا٘ذٜٚ

 )3پٟٙبٖ * ٞشٌض

 )4پشدٞ * ٜشٌبٜ

َ٘ .45مَغَ * ثَزَّ
 )1تسىيٗ داد * اسشاف وشد

 )2پٛضيذ ٜضذ * سجمت ٌشفت

 )3خبسج وشد * ثخطيذ

 )4ثشعشف وشد * غبِت ضذ

 .46غَئِّ ،يشاث
 )1پٛضيذ ،ٜثبلي ٔب٘ذٜ

ٌٕ )2شاٞي ،اسث

 )3خ ،ُٟيبد ٌزضتٍبٖ

 )4پٛضب٘ذٖ ،تشن وشدٖ

 .47اَحشَصَ ،سَمَِٓ
ٍٟ٘ )1ذاسي وٗ ،سٌٙٛذ خٛسد

 )2ث ٝدست آٚسد ،ثيٕبس ضذ

 )3حفظ وشد ،تمسيٓ وشد

 )4خبد ٚوشد ،ثيٕبسي
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 .48اَصبةَ ،رَََّ
 )1ثشخٛسد وشدٌ ،شديذ

 )2اغبثت وشدٌٕ ،شا ٜضذ

 )3سسيذٔ ،تٛاضغ ضذ

 )4رٚة ضذ ،تبسيه ضذ

 .49اِخفبء ،يَفتَحُ
 )1تشسيذٌٖ ،طبيص

ٔ )2خفي وشدٖ ،ثبص ٔيوٙذ

 )3اص ثيٗ ثشدٖ ،پيشٚص ٔيضٛد

 )4پٟٙبٖ ضذٔ ،يٌطبيذ

 .50اَحسَََٗٔ ،مبديش
 )1احسبٖ وشد ،لذستٞب

 )2ثٟتشيٗ ،ا٘ذاصٜٞب

 )3ثٟتش ضذ ،تٍٙٙب

٘ )4يى ٛوشد ،تمذيشٞب
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