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نام و نام خانوادگی

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است؛ به جز:1

عّناب فتاده است ز بادام دو چشمم                  تا دیده ام آن پستۀ خندان که تو داری (تشبیه - استعاره) (1

ز شور عشق تو در کام جان خستۀ من               جواب تلخ تو شیرین تر از شکر می گشت (حس آمیزی - ایهام تناسب) (2

از تنّزل می توان آسان ترّقی یافتن                       بی رسن از َچه برآرد عکس را افتادگی (پارادوکس - ایهام) (3

چون در این مجلس به یاد نی برآید کارها                       ما زمانی بیت خوانیم و زمانی نی زنیم (واج آرایی - مجاز) (4

ویژگی حماسه در کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟2

ـار            کـه او هـسـت رویـیـن تـن و نامـدار چـرا رزم ُجـسـتـی ز اســفــنــدیـ (1

ـا وی نـبــرد آزمــود ـارسـت ب ـالـه شـد در زمین کس نبود            کـه ی چـو ده س (2

ـار ـار آمـدش خـواسـت ـام ک بر او [ضحاک] سال بگذشت مانا هـزار            بـه فـرج (3

ـا ســوار            شتر خواسـت از دشـت جـهـرم هـزار ـاد مــوبــد بــدان ه فــرسـت (4

در متِن زیر چند "غلط امالیی" وجود دارد؟3

"چون دندان قهر و غدر تیز کرد، زبان به کام چرْب   نرمی بازنهاد و گردن آذرم پیچیده و گره مخاصمت بر ابروی معاندت زد، لب به

خندۀ مسالمت بگشاد بر رأی سلطانی مسطور نبَود که عداوت با غزای گردنده وزر و وبال است."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3
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چند خانه در جدول زیر با واژۀ مناسبی کامل نشده است؟4

هم معنامتضادمتضّمنواژه

ناوردصلححربغزا

تیرماهُمردادسالتموز

اژدهاَکَهرَنَوندُکَرند

 

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

در کدام عبارت، واژه ای وجود دارد که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به این دوره منتقل شده است؟5

در دل سنگ کثیف، جواهر معادن و فلزات بیافریند. (1

فیل در زیر برگستوان، مانند حصار پوالدین پو�دن گرفت. (2

اگر خواهی که جان از تو دریغ ندارند، تو نان از ایشان دریغ مدار. (3

بهرام تیری به میاِن دو چشمش اندر زد چنان که تا سوفار در سر فیل شد. (4

زمینۀ حماسه در کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟6

همان زال کاو مرغ پرورده بود                    چنان پیرسر بود و پژمرده بود (1

جهاندار هوشنگ با رای و داد                   به جای نیا تاج بر سر نهاد (2

سواران لشکر برانگیختند                         همه دشت پیشش درم ریختند (3

چو بشنید گفتار اخترشناس                       بخندید و پذرفت از ایشان سپاس (4
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در کدام عبارت، "غلط امالیی یا رسم الخطی" وجود دارد؟7

عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملحدان و حجت با او بس نیامد، سپر بیانداخت و برگشت. (1

چندان که مالطفت کرد و پرسیدش از کجایی، در قعر بحر موّدت چنان غریق بود که مجال نفس نداشت. (2

درویشی را شنیدم که در به روی از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم هّمت او شوکت و هیبت نمانده. (3

جوانی خردمند از فنون فضایل، حّظی وافر داشت و طبعی نافر. چندان که در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن ببستی. (4

در کدام عبارت، واژه ای یافت می شود که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به این دوره منتقل شده است؟8

اگر چنان بود که به وزارت افتی، محاسبت و معاملت شناس باش. (1

در وقت پیری، جوانی نزیبد چنان که جوانان را پیری کردن نزیبد. (2

پیر رعنا مباش که گفته اند که پیر رعنا بتر و بپرهیز از پیران ناباک. (3

گفت دستاری دامغانی در قبا باید نهاد، چون من از اسب فرود آیم بر صفحۀ زین پوشید. (4

زمینه های حماسۀ همۀ ابیات به جز بیت ............ در کمانک مقابل آن ها درست آمده است.9

کشانی بدو گفت بی بارگی            به کشتن دهی سر به یک بارگی (داستانی) (1

مرا خوار شد جنگ دیو سپید        ز مردی شد امروز دل ناامید (خرق عادت) (2

بدان بی بها ناسزاوار پوست            پدید آمد آوای دشمن ز دوست (مّلی و میهنی) (3

خروشید کای فرخ اسفندیار          هماوردت آمد برآرای کار (قهرمانی) (4

در کدام بیت غلط امالیی یافت می  شود؟10

چون درآمد عّلتی اندر قضا                   تیغ را دیدم نهان کردن سزا (1

صلتش بزم خوان هشت بهشت              صولتش رزم هفت  خوان ملوک (2

شب همه شب انتظار صبح  رویی می  رود              کان صباحت نیست این صبح جهان  افروز را (3

نادان که از قضای خدا می  کند حذر                   غافل که رو به تیر قضا جلوه می  کند (4
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مفهوم کدام بیت در مقابل آن نادرست بیان شده است؟11

خون ریزی ضّحاک در این ملک فزون گشت                     کو کاوه که چرمی به سر چوب نماید (مبارزطلبی) (1

کریم ازبهر ریزش می نهد رنج طلب بر خود                     ز دریا هرچه گیرد، ابر گوهربار می ریزد (سخاوت و بخشندگی) (2

در قدمگاه محّبت پا منه، بردار دست                یا اگر می گذاری ترک سر باید نمود (وارستگی در راه عشق) (3

طّی صحرا و بیابان نبود شرط سلوک                   رهرو آن است که در خویش سفرها دارد (توصیه به خودشناسی) (4

کاربرد "را" در کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟12

ـان به لب رسید            تـو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری ـادیـه را ج گـر تـشنـگان ب (1

ـاد بـر بـوی نـسـیـم زلف سنبل در ختن            نافه را چندان دهد دم تا جگر پرخون کند ب (2

ـار از قـدم بـرآیــد ـا رهــروان غــم را، خ ـان عاشقان ِنْه            ت گـلـدسـتۀ امـیـدی، بـر ج (3

ماه روزه است و مرا شربت هجران روزی            روز توبـه است و تو را نرگس جادو سرمست (4

در کدام عبارت، واژه  ای یافت می  شود که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران بعد منتقل شده است؟13

مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت. (1

پس چون یک چند برآمد ملک روم خراج بازگرفت. (2

صحرا را دریایی دریافت در جوش و هوایی از بانگ اسبان با برگستوان (3

گروهی را گفت به دکان و بازار باشید و کار کنید و دبیران را گفت به دیوان نشینند. (4
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در کدام بیت، "غلط امالیی" وجود دارد؟14

سخرۀ عقلم چو صوفی در کنشت            شهرۀ شهرم چو قاضی در رسن (1

گردش چرخه، رسن را عّلت است            چرخه  گردان را ندیدن زّلت است (2

طاعن و بدگوی اندر سخنش بی  سخن  اند            ور چه باشد سخن طاعن و بدگوی ذمیم (3

گر فکنده است او مرا در ذّل غربت گو فکن            غربت اندر خدمت خواجه مرا واال کند (4

متن زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟15

(ضحاک، به کیفر کارهای زشت خود گرفتار بود؛ هرچه بیشتر مردم را از میان می برد، بیشتر در لّجۀ بدنامی و بغض و نفرت همگان

فرومی رفت تا سرانجام از پا درآمد و در بند شد.)

شاه باز غمت از صید دل مسکینان               هیچ نگذاشت که بر عزم شکار آید باز (1

شهباز غمت راست کبوتر دل سلمان            دریاب که بر صید کبوتر زده  ای باز (2

شهپر زاغ و زغن زیبای صید و قید نیست               این کرامت همره شهباز و شاهین کرده  اند (3

کبک، موری خورد و باز آمد قصاص از کبک خواست            پس عقابی رفت و با باز آن عمل بنیاد کرد (4

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟16

نهان گشت آ�ن فرزانگان               پراکنده شد نام دیوانگان (1

اهل فضل و هنر گرفته کران             کار دنیا به کام بی هنران (2

تو خوش خفته در هودج کاروان                   مهار شتر در کف ساروان (3

آفتاب اوفتاد در زندان           شب پره در میان َعَلم گردان (4
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در کدام بیت زمینۀ میهنی حماسه دیده می شود؟17

بجنبید رّهام زان رزمگاه                 برون تاخت اسب از میان سپاه (1

بزرگان ایران گشاده دل اند              تو گویی که آهن همی بگسلند (2

بدو داد شاه اختر کاویان                 بر آن سان که بودی به رسم کیان (3

به رزم اندرون کشته شد اشکبوس              وزو شادمان شد دل گیو و طوس (4

مطابق با داستان "کاوۀ آهنگر" کدام بیت زمانۀ حکمرانی "ضّحاک" را به یاد می  آورد؟18

از شرم روسیاهی اعمال زشت خویش                  بر رخ کشیده  ایم ز دست دعا نقاب (1

مباش ایمن ازین گردنده پرگار           دمی  ست این عمر، از این دم بهره  بردار (2

ملک آسوده در خلوت  سرا و دادخواهان را                       دریغا خون کند در دل تغافل  های دربانان (3

سبزی دمید و خشک شد و گل شکفت و ریخت               بلبل ضرورت است که نوبت دهد به زاغ (4

قافیۀ کدام بیت نادرست است؟19

این جهان دام است و دانه  اش آرزو            در گریز از دام ها روی آر زو (1

بهر تحریک هوای سودمند            پر تو باد بیزن می کنند (2

بس که ظلمت بود و تاریکی ز پیش                می ندید آتش کشی را پیش خویش (3

گرچه بر آتش زنه دل می زند         آن ستاره اش را کف حق می کشد (4



7لرنیتو 1400 /24

در کدام بیت زمینه حماسه (ویژگی حماسه) با بقیه یکسان نیست؟20

ببردند خوالیگران خوان زر                   شهنشاه بنشست با زال زر (1

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال                      به مردی بی اندازه پیموده سال (2

اگر بازگردی بود سودمند                    نیازی به سیمرغ و کوه بلند (3

بدو گفت سیمرغ کای پهلوان              مباش اندرین کار خسته روان (4

ُث َعّما َنخاُف تکذيَبه":21 َهِم و ال ُنَحدِّ ُض َأنُفَسنا للتُّ ُل في موضوعاٍت ُتَعرِّ " ال نَتَدخَّ

در موضوعاتی که در معرض تهمت قرارمان می دهند وارد نمی شويم و سخن نمی گو�م در مورد آنچه احتمال دروغ بودنش (1

هست!

در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت ها قرار می دهد دخالت نمی کنيم و درباره آنچه از باور نکردنش می ترسيم سخن (2

نمی گو�م!

نبايد در موضوعاتی دخالت کنيم که ما را در معرض تهمت قرار می دهد و بايد درباره چيزی حرف نزنيم که از دروغ بودنش (3

بيم داريم!

از دخالت کردن در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت قرار می دهد، پرهيز می کنيم و از چيزی که احتماًال دروغ است (4

حرفی نمی زنيم!

د لساَنه علی الکالم الّلّین حّتی ال یخاَف الّناُس منه بل ُیقبلون علیه!":22 "طوبی ِلمن ُیعوِّ

خوشا به حال کسی که زبان خود را به کالم نرم عادت دهد تا مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند! (1

خّرم آن کس که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمانی که مردم از او نترسند و او را قبول داشته باشند! (2

خوشا آن کس که زبانش را به کالمی لطیف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند! (3

خوش به حال آن کسی که زبانش به سخن نرم عادت کند تا اینکه مردم از او نترسند و نیز او را بپذیرند! (4
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ن الجملَة الوصفّیَة:23 عیِّ

ه مصدُر نعمٍة عظیمٍة. َمن َعَرَف البحَر معرفًة عمیقًة َیعَلم َأنَّ (1

ُم بالعربّیِة. جاَء طالٌب إلی المدرسِة یتکلَّ (2

ذَهَب محّمٌد َیضحُک ِبَصوٍت عاٍل. (3

ُث ِباإلنجلیزّیِة. جاَء المعّلُم إلی صفٍّ َیَتَحدَّ (4

عّین العبارة واصفة المفعول:24

رأیُت فی الشارع شرطّیًا فجادلُته عن اإلجرائّیات! (2 من یعمل مثقال ذّرة خیرًا یره! (1

قامت لألذان طفلة تؤّذن بصوت جمیل! (4 واّتقوا یومًا التجزی نفس عن نفس شیئًا! (3

عّین المبتدأ نکرة:25

أهواز مدینٌة جّوها حارٌّ جّدًا! (2 اإلخالُص في العمِل محموٌد! (1

في مزرعتنا فّالٌح یعجبنا کثیرًا! (4 م العلَم من رسول اهللا (ص)! عليٌّ تسلَّ (3

ن الجملة التی فعلها ُیَترَجُم الماضی البعید:26 َعیِّ

َرَأْیُت َوَلدًا یمشی بسرعٍة! (2 شاَهْدنا سنجابًا َیْقِفُز ِمن شجرٍة إلی شجرٍة! (1

ِاشتریُت الیوَم کتابًا قد رأیُتُه ِمن َقبل! (4 ُش عن ُمعَجم ُیساِعُدني في َفهم الّنصوِص! ُأَفتِّ (3
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عّین عبارًة تصف نکرًة:27

وقَف الُحّراُس أمام مبنی یمنعون الّناس عن الّدخول فیه! (1

قد حدث في فتراٍت من الّزمِن أن تختفي الّشمس عّنا! (2

جاءني رجٌل فقیٌر طلب مّني أن أدفع إلیه قلیًال من الماِل! (3

م زمالئي أشیاَء مفیدًة جّدًا! قد کتبُت مقالًة علمّیًة تعلِّ (4

"الوفاء بالوعد أدائه صعب ولکن یختارک أصدقاء لهذه الخصلة سوف تأخذ منهم المساعدة للحصول علی األهداف الجّیدة!":28

به جا آوردن وفای به وعده سخت است ولی دوستانی تو را برای این خصلت برمی گزینند که جهت دست یافتن به هدف های (1

نیک از تو کمک خواهند گرفت!

وفا کردن به پیمان دشوار است لکن دوستان به خاطر این خویت انتخابت می کنند تا برای به دست آوردن اهداف پسندیده (2

کمکشان کنی!

وفای به عهد و انجام آن دشوار است اما دوستانی این ویژگی تو را انتخاب می کنند که از آن ها کمک می گیری تا به (3

هدف های خوبت دست یابی!

وفای به عهد انجامش سخت است ولی به خاطر این خوی دوستانی تو را برمی گزینند که از آن ها برای دستیابی به اهداف (4

خیر کمک خواهی گرفت!

عّین ما ال یصف نکرة:29

رأیُت الیوَم فی صّفنا طالبًا مشاغبًا ال یستمع إلی الّدرس جّیدًا! (1

کثر من کیلوین! سأصید في هذا الّنهر سمکًة یزید وزُنها أ (2

! ُاعِطَیِت الّطالباُت المثالّیاُت في حفلة المدرسة جائزًة ال ُتنَسی ِذکراُهنَّ (3

دئ َأَلم رأسي! وصَف الّطبیُب لي حبوبًا ُتهِّ (4
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"إّن المواّد الغذائّیة تؤّثر في قدرة الجسم و العقل، و ُتبعدنا عن کثير من األمراض!":30

مواد غذایی در قدرت بخشیدن به بدن و فکر تأثیرگذار است، و ما را از بسیاری امراض دور خواهد کرد! (1

مواد مغّذی در توانمندسازی بدن و فکر مؤّثر است، و ما را از بیماری های کثیری دور نگه می دارد! (2

مواد غذایی بر توانمندی جسم و عقل تأثیر می گذارد، و ما را از بسیاری از بیماری ها دور می کند! (3

مواد مغّذی در توانایی جسم و عقل اثرهایی دارد، و ما را از مریضی های متعّددی دور می کند! (4

عّین الّصحیح:31

ّیِن: معلمی به کالس ما آمد تا ما را با سخن نرمش قانع کند! جاء معّلٌم إلی صّفنا ُیقنعنا بکالِمِه اللَّ (1

یجب أن یوافق کالمک عمَلک لجذب اآلخرین: برای جذب دیگران، واجب است که عملت با سخنت همراهی کند! (2

طوبی لإلنسان اّلذی یدور لسانه فیما یجلب له الخیر: خوشا به حال انسانی که زبانش را در آنچه برایش خوبی می آورد (3

می چرخاند!

رّب کالٍم ُتعّرضنا لمشاکل ال نستطیع حّلها: چه بسا سخنی که ما را در معرض مشکالتی قرار می دهد که نمی توانیم حلش (4

کنیم!

عّین العبارة الخالیة من الّصفة:32

مظاهر وحده المسلمین کثیره فتظهر واحده منها فی الحّج! (1

هؤالء تالمیذ مؤّدبون یحترمون األساتذه فی کّل مکان! (2

تلوت آیات من القرآن أّثرْت فی روحی! (3

أعوذ بک یا ربِّ من نفس التشبع! (4
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عّین الخطأ فی الترجمة:33

م الناس علی قدر عقولهم: با مردم به اندازۀ عقل هایشان صحبت کن! کلِّ (1

وجدت کتابًا یساعدنی علی تعّلم العربیة: کتابی را یافتم که به من در یادگیری عربی کمک می کرد! (2

إرضاء الّناس غایٌة التدرک: راضی کردن مردم هدفی است که به آن نمی رسی! (3

﴿ِلَم تقولون ما ال تفعلون﴾: برای چه چیزی را می گو�د که انجام نمی دهید؟ (4

عّین ال  خطأ:34

نا البیاَن": خداوند قرآن را به ما آموخت و سخن گفتن را به ما یاد داد! َم اُهللا القرآَن لنا و َعلمَّ "َعلَّ (1

﴿فاصِبروا حَتی َیحُکم اُهللا َبیَننا﴾: پس صبور باشید تا خداوند بین ما داور باشد! (2

﴿ما ُیریُد اُهللا ِلَیجَعَل َعَلیُکم ِمن َحَرٍج﴾: اهللا نمیخواهد تا شما را در تنگنا قرار دهد! (3

لوا کالَم اِهللا: می خواهند که کالم پروردگار را تغ�ر دهند! ُیریدوَن أن ُیَبدِّ (4

عّین جملًة َتِصُف نکرًة َقبلها:35

الشهداُء هم الّرجال الّذیَن جاَهدوا کاُأل سود و ما خافوا ِمن الموت! (1

األمُّ مدرسة َنَتَعّلم منها َنهَج الحیاِة والَمعرَفة! (2

المعّلمون المشِفقون کاألنبیاء فی هدایتنا إلی الفوز و الفالح! (3

المطرنعمٌة من نعماِت اهللا فنرجوا نزوله من السماء فی الخریف والشتاء! (4

تی هی َأحَسُن إّن رّبَک هو أعَلُم ِبَمن َضلَّ عن َسبیله﴾:36 عّین الّصحیح: ﴿و جاِدْلُهم ِبالَّ

نسبت به کسی که از راهش گمراه شده است داناتر روشی که نیکوتر است بحث کن، بی  گمان پروردگارت  و با آن  ها با  (1

است!

و آن  ها را با نیکوترین روش مورد خطاب قرار بده که قطعًا پروردگارت هرکس را که از راهش گمراه شده است می  شناسد! (2

کامل دارد! گاهی  و با آن  ها با بهترین روش ستیز کن، بی  شک پروردگار تو همان است که نسبت به افراد گمراه، آ (3

گاه  تر است به کسی که از راه خدا کسی است که آ روشی که بهتر است جدال کن، حقیقتًا پروردگار تو همان  و با آن  ها با  (4

گمراه شد!

][][

][

][][
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عّین الصحیح فی الترجمًه: (علی حسب ما درسناه)37

"أعوذ بک من نفٍس التشبع": "به تو پناه می برم از نفسی که سیر نمی شود"، (1

"و ِمن قلٍب الیخشع": "و از قلبی که فروتنی نمی کند"، (2

"و ِمن علٍم الینفع": "و از دانشی که سود نبخشد"، (3

"و من صالٍه الُترَفع": "و از نمازی که باال برده نمی شود!" (4

عّین مفعوًال نکرًة صفته جملة فعلیة:38

حاَوَل ُمدّرسوا مدرسِتنا في تعلیِم الّطالِب بطریَقٍة َتنفُع لهم کثیرًا! (1

شاهدُت فی المجلس طفًال مؤّدبًا فاقتربُت منه و سألت عن اسمه! (2

وجدُت شاّبًا کثیَر المعاصی و هو کان نادمًا ألجل ارتکاب الذنوب! (3

رأیُت سّیارًة فی الّطریِق تسیُر بسرعٍة لتوصَل نفَسها إلی مکان الحادثة! (4

عّین الّصحیح:39

بالکالِم اللّین تْکسُب َموّدُة اآلَخریَن: با سخن نرم، دوستی دیگران را به دست می آوری! (1

ل شأَنك: در آنچه به تو ارتباط ندارد، دخالت نکن، چه شأنت کم می شود! ْل فیما ال َیرتبُط بك َفُتقلِّ ال َتَتدخَّ (2

مي بشکٍل ال َیکوُن فهمه صعبًا: به شکلی صحبت کن که فهمیدنش دشوار نباشد! َتَکلَّ (3

ُش عن أحٍد ُیساِعدني لحمل البضائع: به دنبال کسی می گشتم که در حمل کاالها کمکم کند! أفتِّ (4



13/24لرنیتو 1400

"کان رجٌل یفتخر بمالبسه فقلت له: تکّلْم حّتی أراک":40

یک مرد به لباس هایش فخر می فروشد پس به او گفتم: صحبت کنی تو را خواهم دید! (1

مردی به لباسش افتخار می کرد پس به او گفته بودم: حرف بزن تا تو را ببینم! (2

مردی به لباس هایش فخر می ورزید پس به او گفتم: سخن بگو تا تو را ببینم! (3

یک مرد به لباس هایش افتخار کرده بود پس به او گفتم: حرف بزن تا دیده شوی! (4

در فرمایش رسول خدا (ص) که می فرماید: "خوشا به حال کسی که به حضور"قائم" برسد، درحالی که پیش از قیام او نیز پیرو او41

باشد." منظور از "پیروی پیش از قیام" چیست و منظور از "آیندۀ سبز" کدام است؟

آماده کردن خود و جامعه و دعای خالصانه برای ظهور امام - آماده بودن برای شهادت و ایثار (1

مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردی و اجتماعی دین - آماده بودن برای شهادت و ایثار (2

مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردی و اجتماعی دین - انتظار سرنگونی برای ظالمان (3

آماده کردن خود و جامعه و دعای خالصانه برای ظهور امام - انتظار سرنگونی برای ظالمان (4

مطابق با تعالیم قرآنی، استقرار اندیشه و دین مرضّی رضای الهی، آیندۀ وعده داده شده به کدام گروه از بندگان الهی است؟42

﴿ علی اّلذین استضعفوا فی االرض﴾  (2 ﴿ اّن االرض یرثها عبادی الّصالحون﴾  (1

﴿ کما استخلف اّلذین من قبلکم﴾  (4 ﴿ اّلذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات﴾  (3

نامۀ امام زمان (عج) به شیخ مفید (ره) در چه دورانی است و پیش از قیام پیرو امام زمان (عج) بودن به چه معنایی است؟43

غیبت صغری - بیعت کردن با امام زمان (عج) (2 غیبت صغری - مراجعه به عالمان دین (1

غیبت کبری - مراجعه به عالمان دین (4 غیبت کبری - بیعت کردن با امام زمان (عج) (3
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با امعان نظر به آیۀ شریفۀ ﴿وعد اهللا اّلذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات...﴾ آینده چگونه ترسیم گردیده است و کدام عبارت قرآنی44

یادآور "موعود و منجی در ادیان" است؟

﴿یعبدوننی ال یشـرکون بی شـیئًا﴾ - ﴿َلُیمّکننَّ لهم دینهم اّلذی ارتضی لهم﴾ (1

﴿یعبدوننی ال یشـرکون بی شـیئًا﴾ - ﴿َانَّ االرض یرثها عبادی الّصالحون﴾ (2

﴿نجعلهم ائّمًة و نجعلهم الوارثین﴾ - ﴿َانَّ االرض یرثها عبادی الّصالحون﴾ (3

﴿نجعلهم ائّمًة و نجعلهم الوارثین﴾ - ﴿َلُیمّکننَّ لهم دینهم اّلذی ارتضی لهم﴾ (4

در کالم پیامبر اسالم (ص)، مالقات امام زمان (عج) در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت الهی معلول چیست و نشانگر45

کدام یک از مسئولیت های منتظران است؟

پذیرفتن والیت و محبت امام عصر (عج) - ایجاد آمادگی در خود و جامعه (1

پذیرفتن والیت و محبت امام عصر (عج) - تقویت معرفت و محبت نسبت به امام (2

دعا و پیروی خالصانه از آن حضرت - تقویت معرفت و محبت نسبت به امام (3

دعا و پیروی خالصانه از آن حضرت - ایجاد آمادگی در خود و جامعه (4

هریک از عبارات "با ظهور امام عصر (ع) خداوند زمین را از قسط پر خواهد کرد" و "هیچ نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او زکات46

داده شود" و "از دزدی اموال و ثروت دیگران خبری نیست" به ترتیب به کدام یک از اهداف محقق شده با ظهور امام عصر (ع) اشاره

دارد؟

عدالت گستری - عدالت گستری - امنیت کامل (2 امنیت کامل - عدالت گستری - امنیت کامل (1

امنیت کامل - امنیت کامل - عدالت گستری (4 عدالت گستری - امنیت کامل - عدالت گستری (3

باتوجه به روایات معصومین (ع) و نامه امام زمان به شیخ مفید، ارتباط ایشان با جامعه چگونه است؟47

مشکالت و مصیبت ها موجب قطع شدن ریشۀ مسلمین شده است و امام زمان با والیت ظاهری آن را می سازد. (1

امام زمان والیت ظاهری و والیت معنوی را به عالمان دین واگذار کرده و خود سرپرست علمی جامعه است. (2

رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون با امام زمان است و ایشان سرپرست، حافظ و یاور مسلمین است. (3

افراد مستعد و به ویژه شیعیان از راه های خاص تحت هدایت هستند و مرجعیت علمی ایشان ادامه دارد. (4
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در کالم علوی، ریشۀ بی بهرگی مردم از حجت الهی یعنی امام (ع) چیست و کدام آیۀ شریفه حاکی از آن است؟48

قدرنشناسی و ناسپاسی و کفران مردم -﴿... و لیبدلّنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئًا﴾ (1

ستمگری انسان ها و زیاده روی شان در گناه -﴿... و لیبدلّنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئًا﴾ (2

ستمگری انسان ها و زیاده روی شان در گناه - ﴿ذلک بان اهللا لم یک مغیرًا نعمة انعمها...﴾ (3

قدرنشناسی و ناسپاسی و کفران مردم - ﴿ذلک بان اهللا لم یک مغیرًا نعمة انعمها...﴾ (4

عبارت "بشروطها و َاَنا من شروطها" که در ادامه حدیث ُقدسی سلسلة الذهب آمده، تداعی گر چه موضوعی است؟49

مرجعیت دینی، اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر(ص) (1

والیت ظاهری، اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر(ص) (2

والیت ظاهری، معرفی خویش به عنوان امام بر حق (3

مرجعیت دینی، معرفی خویش به عنوان امام بر حق (4

کتب "نهج البالغه" و "صحیفه سجادیه" پس از رحلت پیامبر (ص) مرهون توجه امامان معصوم به چه موردی است و نمونه ای از آن50

چگونه به ظهور می رسد؟

مرجعیت دینی ـ ناتوانی انسان ها در مشاهده خورشید تابناک حقیقت (1

والیت معنوی ـ ناتوانی انسان ها در مشاهده خورشید تابناک حقیقت (2

والیت معنوی ـ تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو (3

مرجعیت دینی ـ تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو (4

بخش اصلی امامت و رهبری آخرین حّجت برحق خداوند مربوط به قلمرو والیت ........... او است كه انوار هدایت را از مشتاقان51

هدایت دریغ ندارد و تحّول و تغ�ر در امور مربوط به جامعه درگرو روح ........... جامعه است كه آیۀ شریفۀ: ........... حاكی از آن

است.

معنوی ـ جمعی ـ ﴿اّن اهللا الیغیر ما بقوم حّتی یغیروا ما بانفسهم﴾ (1

ظاهری ـ جمعی ـ ﴿اّن اهللا الیغیر ما بقوم حّتی یغیروا ما بانفسهم﴾ (2

ظاهری ـ فردی ـ ﴿ذلك اّلذی یبّشر اهللا عباده اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات﴾ (3

معنوی ـ فردی ـ ﴿ذلك اّلذی یبّشر اهللا عباده اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات﴾ (4
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درک صحیح از رهبری امام زمان (عج) در عصر غیبت و علت آن در کدام گزینه بیان شده است؟52

ایشان غایب است. - ایشان در بین مردم نیست ولی از اوضاع مردم با خبر است. (1

ایشان حاضر است. - ایشان در بین مردم نیست ولی از اوضاع مردم با خبر است. (2

ایشان غایب است. - ایشان از نظرها غایب است نه این که در جامعه حضور ندارد. (3

ایشان حاضر است. - ایشان از نظرها غایب است نه این که در جامعه حضور ندارد. (4

فرمایش پیامبر اکرم (ص): "من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلّیة" به کدام دلیل بوده است؟53

ضروری است که بعد از پیامبر (ص) کسانی به عنوان "امام" از جانب خداوند همۀ مسئولیت های در قلمرو رسالت ایشان را (1

ادامه دهند.

انسان هایی که قلب و جان خود را الیق پذیرش هدایت معنوی کرده اند برای برخورداری از این هدایت الزم است امام زمان (2

را بشناسند.

دو قلمرو "تعلیم و تب�ن دین" و "والیت و سرپرستی جامعه" در زمان حیات ایشان ضروری بود؛ پس از ایشان نیز ضروری (3

است و باید ادامه یابد.

با "گذشت زمان" و "گسترش سرزمین اسالمی"، ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف و پیدایش مشکالت پیچیدۀ اجتماعی، (4

شناخت امام زمان ضروری است.

"جانشینی ناتوان شدگان" و "تبدیل خوف و ترس به امنیت" به ترتیب برگرفته از کدام آیات قرآنی است؟54

﴿... نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین﴾ - ﴿... لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم...﴾ (1

﴿... نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین﴾ - ﴿ان االرض یرثها عبادی الصالحون﴾ (2

﴿... حتی یغیروا ما بانفسهم و ان اهللا سمیع علیم﴾ - ﴿ان االرض یرثها عبادی الصالحون﴾ (3

﴿... حتی یغیروا ما بانفسهم و ان اهللا سمیع علیم﴾ - ﴿... لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم...﴾ (4



17لرنیتو 1400 /24

استقرار جامعه اسالمی در معرض تندباد بی عدالتی حاکمان غاصب، کدام وظیفه را بر ائمۀ اطهار علیهم السالم ایجاب می نمود؟55

برای انجام وظیفه رهبری الهی خود به پا خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات با تشکیل حکومت اسالمی، عدالت را (1

برقرار سازند.

گاهی بخشی به مردم از جانشین بر حق رسول خدا صلی اهللا  علیه  و آله، هیچ یک از حاکمان زمان خود را تأ�د ننمایند. برای آ (2

شیوۀ مبارزه با حکام جور نامتناسب با تفاوت های اخالقی و رفتاری آنان به طور یکسان در پیش گیرند. (3

بر اساس اصل مشارکت در نظارت همگانی، با خلفای ستمگر مقابله و از حقوق مردم دفاع نمایند. (4

وقتی آیه ﴿ذلک بان اهللا لم یک مغیرًا نعمة...﴾ را مدنظر بگیریم، علت اصلی غیبت امام عصر (عج) چیست و امیرالمؤمنین (ع) علت56

بی بهره بودن از حجت الهی را چه چیزی بیان می دارند؟

هالکت یا عزت و سربلندی جامعه تابع رفتار مردم جامعه است. ـ ستمگری انسان و افراط در گناه (1

هالکت یا عزت و سربلندی جامعه متبوع رفتار مردم جامعه است. ـ ستمگری انسان و افراط در گناه (2

هالکت یا عزت و سربلندی جامعه تابع رفتار مردم جامعه است. ـ عدم آمادگی و شایستگی درک حضور (3

هالکت یا عزت و سربلندی جامعه متبوع رفتار مردم جامعه است. ـ عدم آمادگی و شایستگی درک حضور (4

اگر از محضر مضامین عالی قرآن کریم، جویای علت بی بهره شدن از وجود حجت در میان امت شویم، کدام عبارت شریفه رهگشای57

ما خواهد بود و ارادۀ الهی مبنی بر منت گذاری بر مستضعفان در کدام آیه مشهود است؟

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف﴾ ُهْم ِفي اْألَ ًرا ِنْعَمًة﴾ - ﴿َلَيْسَتْخِلَفنَّ ﴿َلْم َيُك ُمَغيِّ (1

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن﴾ ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ - ﴿َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ﴿ُيَغيِّ (2

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف﴾ ُهْم ِفي اْألَ ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ - ﴿َلَيْسَتْخِلَفنَّ ﴿ُيَغيِّ (3

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن﴾ ًرا ِنْعَمًة﴾ - ﴿َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ﴿َلْم َيُك ُمَغيِّ (4
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آیۀ شریفۀ: ﴿ذلک بان اهللا لم یک مغیرا نعمه﴾، کدام موضوع را یادآوری و چه مفهومی را تب�ن می کند؟58

ظهور امام زمان (عج) - مردم اگر نعمتی را که خدا به آن ها داده است درست استفاده نکنند، خدا از آن ها می گیرد. (1

غیبت امام زمان (عج) - مردم اگر نعمتی را که خدا به آن ها داده است درست استفاده نکنند، خدا از آن ها می گیرد. (2

ظهور امام زمان (عج) - زمینه سازی برای هالکت یا سربلندی یک جامعه، توسط حاکمان مردم تع�ن می شود. (3

غیبت امام زمان (عج) - زمینه سازی برای هالکت یا سربلندی یک جامعه، توسط حاکمان مردم تع�ن می شود. (4

"فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیره اهل بیت علیهم السالم" و "سست شدن بنای ظلم و جور"، به ترتیب معلول59

کدام یک از اقدامات امامان است؟

اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر (ص) ـ معرفی خویش به عنوان امام بر حق (1

اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر (ص) ـ انتخاب شیوه های درست مبارزه (2

تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو ـ انتخاب شیوه های درست مبارزه (3

تب�ن معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو ـ معرفی خویش به عنوان امام بر حق (4

اگر از ما بپرسند: "اسکان جبری امام هادی و امام عسگری (علیهما الّسالم)، در محّلۀ نظامی به وسیلۀ خلفای ستم پیشه" باز تاب چه60

امری بوده است؟ پاسخ می دهیم "بازتاب ............ بوده است."

حدوث فاصله بین معارف حیات بخش قرآن و غوطه ورشدن در اندیشه های متضاّد کالمی (1

گاهی آنان از رسالتی که بر عهدۀ مهدی موعود (عج)، از سوی خدا نهاده شده آ (2

رخدادهای پرفرازوفرود و جهل فراگیر اّمت اسالمی که فاقد قدرت تشخیص حّق از باطل شده بودند. (3

حوادث و رویدادهای عبرت آمیز امامان در زمان خالفت غاصبان مقام خالفت در آماده کردن شرایط فرهنگی (4

61 After the earthquake, Nicki chose ---------- to Kermanshah and work with Hilal Ahmar.

1) to go 2) go

3) going 4) goes
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62 We can then use these cultures to ---------- differences between the normal and cancer stem cells.

1) identify 2) decorate

3) sell 4) differ

63 I've ---------- three bags with enough clothes to last more than two months because I'm not sure when I'll
be home again.

1) contained 2) created

3) packed 4) remembered

64 The hospital is very crowded and some patients may be forgotten. I think we --------- to a
better hospital.

1)  have to moving 2)  have to move 

3) has to move  4)  had moved 

65 There is only one thing that makes a dream impossible to ----------: the fear of failure.

1) depend 2) reflect

3) include 4) achieve
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66 If inflation increases at the present rate it will lead to upward movement prices and finally, it will ----------
the country's economy.

1) fasten 2) risk

3) expect 4) include

67 Fred Allen once said that a celebrity is a person who works hard all his life to become well-
known and then wears dark glasses to avoid being ---------- .

1) reflected 2) satisfied

3) recognized 4) included
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Passage
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best

choice (1), (2), (3), or (4).

Carbohydrates, which are sugars, are an essential parts of a healthy diet. They provide the
main source of energy for the body, and they also function to flavor and sweeten foods.
Carbohydrates range from simple sugars like glucose to complex sugars such as amylase and
amylopectin. Nutritionists estimate that carbohydrates should make up about one-fourth to
one-fifth of a person's diet. This translates to about 75-100 grams of carbohydrates per day.
A diet that is deficient in carbohydrates can have an adverse effect on person's health, when
the body lacks a sufficient amount of carbohydrates it must then use its protein supplies for
energy, a process called gluconeogenesis. This, however, results in a lack of necessary protein,
and future health difficulties may occur. A lack of carbohydrates can also lead to ketosis, a
build-up of ketones in the body that causes fatigue, lethargy and bad breath.

68 According to the passage, what do most nutritionists suggest?

1) Carbohydrates should be eaten in very quantities

2) Sufficient carbohydrates will prevent gluconeogenesis.

3) Carbohydrates are simple sugars called glucose

4) Carbohydrates should make up about a quarters of person's daily diet.
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69 Which of the following do carbohydrates not do?

1) Prevent ketosis 2) Provide energy for the body

3) Flavor and sweeten food 4) Cause gluconeogenesis

70 Early ---------- to teach chimpanzees to speak were unsuccessful because the animals lack the
necessary vocal equipment.

1) customs 2) instances

3) results 4) attempts

71 The teacher was not ---------- with his student's homework, so he asked him to do it again.

1) recognized 2) appreciated

3) satisfied 4) achieved

72 The rules of this school are very strict, if you ---------- them, will ask you leave.

1) will break 2) won't break

3) break 4) don't break
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73 I told the kids not to ---------- so much noise because I was distracted.

1) make 2) involve

3) separate 4) communicate

74 I ---------- you if you ---------- me a photo.

1) remember / will give 2) would remember / give

3) will remember / give 4) remember / would give

75 He was taken by ambulance to Milad Hospital, where his condition was described as ---------- .

1) creative 2) satisfactory

3) truthful 4) medical

76 The brave soldiers defended their ---------- against the enemy.

1) location 2) society

3) economy 4) homeland
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77 The man thought that it was absolutely important for everyone in the hotel ---------- the lobby as quickly
as possible.

1) leave 2) to leave

3) who leave 4) is leaving

78 Everyone is anxious to know what has happened to the ---------- Olympic champion.

1) former 2) opposite

3) common 4) nearby

79 These chain restaurants offer different dishes in its restaurants throughout the world to ---------- the tastes
of the local culture.

1) prefer 2) store

3) reflect 4) compile

80 Jack is a wonderfully ---------- painter but he doesn't have the technique of a truly great painter.

1) creative 2) collective

3) decorative 4) relative


