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 استاد مهدی باجالن

 یسداستان  0411سال های آسمان(  م)قرآن و پیاآزمون نمونه دولتی 

اًذ؟ّاتوامولواتلزآًٖدرستتزخوِشذُدروذامگشٌِٗ-1

)گشاى(َثقیل)پیاهثش(/ُزُطل)استشاحت(/ُطتاخ(2)لطف(َزحَهح)یىساى(/َطىاء)ّوَاسضذ(/ُطِطَحر(1

)یاٍس(يَصیسوٌیذ(/)حىنهییَحکُهىىَُذ(/)هاًغضَصّدوا(4)هجاصات(ِعقاب)گواى(/َحیُثُ)آییي(/نلح(3

(وذاماست؟و ال َیظِلُم َرةَُّک اََحداًتزخوِػثاراتلزآًٖ)-2

وستِپشٍسدگاست.وٌذّیچٍظلنًوی(2وٌیتَتِپشٍسدگاست.ٍظلنًوی(1

وس.وٌذپشٍسدگاستِّیچ(ٍظلنًوی4وسوٌذپشٍسدگاستتِّیچ(ٍظلنًوی3

؟طح٘حً٘ستتزخوِوذامػثارتلزآًٖ-3

:پسٍلتیوِتوامضذًواصپشاوٌذُضَیذدسصهیي.فَِاذاُقُِضیَِرُالّصلىاجُفَايَذِشسواُفیُاالزض(1

ُالّصازعىىَُ(2 ٌُ وٌین.سٍیاًیذآىسایاهاصساػتهی:آیاضواهیَءاَيُذوُدَصَزعىيَُهُاَمُيَح

3)ُ: ٌَ ُةَِهتعىثی ٌُ ضَین.ٍهاتشاًگیختًِویوُناُيَح

:َزةُِ(4 ٌَ ُءاةاِئکُُوُاالَولی پشٍسدگاسضواٍپشٍسدگاسپیصاصپذساىضوا.کُوُوَُزبُّ

ػثارتدادُشذُتاوذامٗهاسػثاراتلزآًٖسٗزارتثاطهفَْهٖت٘شتزٕدارد؟-4

ًذارًیذٍاسرحویتٍُسزوشیٖدسیتتیزاٍهداساتوٌٌذًُ٘شّستٍوساًٖوِتِهثارسُتاحكتزخ٘شًذٍاسگٌا»

«وٌذ.خَٗشهحزٍمٍتِػذاتٖدردًانگزفتارهٖ

ُاَيُفَظُهوُیَظِلهىَى.(1 ٌَّ ُهللاُالُیَظِلُوُالًّاَضَُشیئاًَُوُلک ُ(2ِاىَّ ُهللَاَُشدیُدُالِعقاب.َُوَُنٌُیُشاقَّ ُُُهللَاُفَِاىَّ

ُ(ُاَفََحِظتُذوُاَيَّهاَُخلَقًاُکوَُعَتثا.4ُُ.ُُ(ُناُیُسیُدُهللَاُِلیَخَعَلَُعلَیکُوُِنٌَُحَسج2ُِ

ّإسٗزًادرستاست؟ٗهاسگشٌِٗوذام-5

خذاًٍذگَشسپشدىتِآیاتلشآًیسااصػَاهلافضایصایواىتشضوشدُاست.(1

ّایخَیصایواىداضتِتاضذػولًیضتِّوشاُآىخَاّذآهذ.(اگشوسیتِداًست2ِ

ّادسهسیشصًذگیّست.ّایهؤهيٍسشهطكلشاسدادىآىّایتمَیتایواىهطالؼٍِتفىشدسصًذگیاًساى(یىیاصسا3ُ

تَاىّشصفتیوِدسهخلَلاتاستساتِخالكًسثتداد.ضَدتِصفاتخالكپیتشد،ٍهیاصطشیكهخلَلاتهی(4
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٘اماٗشاىطح٘حاست؟چٌذهَرداسهَاردسٗزدرهَردحضزتهْذٕ)ػح(ٍل-6

وٌٌذ.الف(ػوزاهام)ػح(دردٍراىغ٘ثتعَالًٖگشتٍِسپساٗشاىدرچْزُخَاًٖووتزاسچْلسالظَْرهٖ

ٍاٗيوارهختضّسهاىظَْرً٘ست.ب(ٗارٕاهامسهاى)ػح(ٗؼٌٖٗارٕدٗيخذا

گزدًذ.زإطذلِدادىتِدًثالفزدهستوٌذهٖتٌذدٍهزدمتاًذٍسٕاسخاهؼِرختتزهٖج(حزصٍعوغٍثزٍت

وٌٌذ.ّااٍراٗارٕهًٖفزاستْتزٗياًساى313د(پساسظَْراهامسهاى)ػح(فمظ

(چْاسهَسد4(سِهَسد3(دٍهَسد2یههَسد(1

اًذ..تشثِ٘وزدُوٌٌذراتِ.........حضزتاهامطادق)ع(هزدهٖوِاسػالواىگٌاّىارپ٘زٍرٕهٖ-7

وشدًذ،اًذٍتشطثكَّایًفسخَدسفتاسهییَْدیاًیوِهطیغدستَسخذاًثَدُ(1

(یَْدیاًیوِتِدلیلپیشٍیاصػالواىِتذواسضاىهَسدسشصًصخذاًٍذلشاسگشفتٌذ،2

وٌٌذ.اًذٍخالفدستَسخذاػولهیآٍسیاهَالِحشامحشیص(هشدهیوِدسجوغ3

اًذ،(هشدهیوِتِدلیلاطاػتًىشدىاصپیاهثشضاىهَسدخطنخذالشاسگشفت4ِ

در»هحثتخَدراًثاردٍستويدرػ٘يحیالتیِعیَرهغلیكتیِاٍاػتویادًىیي»اٗيفزهاٗشحضزتػلٖ)ع(-8

تزگ٘زًذُچِپ٘اهٖاست؟

دٍستیتِػٌَاىسػایتحذٍددٍستی.سٍیدسهیاًِ(1

.ًسثتتِدٍستتِػٌَاىٍظایفدٍستی(خیشخَاّی2

(پشّیضاصػاللِافشاطیتِدٍستتِػٌَاىسػایتحذٍددٍستی.3

ای.اػتوادیتِدٍستدسّشصهیٌِ(تی4

؟ّواٌّگًٖذاردوذامخولِتاػثارتهماتلآى-9

جٌگًشمتشیيسالحاستىثاسدستشاتشهلتایشاىآخشیيٍهخشب(1

جٌگتحویلی(گاماٍلغاستگشاىتشایتِصاًَدسآٍسدىهلتایشاى2

صواتّاّاٍآلَدگی(دساصلتِهؼٌیپانضذىاصدلثستگی3

حىوتاًفاقاصًظشخذاًٍذ(تَصیغثشٍتهیاىفمشاٍجلَگیشیاصاًحصاسآىدسدستثشٍتوٌذاى4
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دروذامگشًٌِٗواسًواسگشارطح٘حاست؟-11

ًواصگضاسدسحالًواصسَْاًصَستخَدسااصلثلِتگشداًذ.(1

لًواصتاصذایتلٌذتخٌذدچِػوذی،چِسَْی.(ًواصگضاسدسحا2

یىیاصضشایطًواصاصتیيسفتِاست.(ًواصگضاسدستیيًواصهتَجِضَد3

گشوِدسدّاىداسدسالَستدّذ.(ًواصگضاسدستیيًواصرساتسیضغزایاّشچیضدی4



 تهراناستان  0411سال های آسمان(  م)قرآن و پیاآزمون نمونه دولتی 

اًذ؟السالم(دٍتزادرّوزاٍُدٍدٍستخذاًٖٗاپذٗزوذامػلٖ)ػلِ٘تاتَخِتِسخيحضزت(1

ػول-(ػلن4ػول-(ایواى3ایواى-(ضٌاخت2ایواى-ػلن(1

ٍج َو ِمى ِرةاِط الَخیِل .......... ةِ »ٕٕشزٗفِآِٗ-2 ّیإتاوذامٗهاسگشٌِٗ«ِه َعُدَوّ هللِا َو َعُدوَُّکمَو اَِعّدوا لَهم .......... ِمى ُقىَّ

شَد؟سٗزتىو٘لهٖ

یَقُذلىىَُ-ةَِتیعکُو(4یَحصَيىىَُ-ةَعِضکُوِنٌ(3دُسِهتىىَُ-اطَذطَعُذو(هَا2یُقاِدلىى-اَنىالَُهو(1

؟گ٘زدًوٖٗهاسهَاردسٗزسواتتؼلكتِوذام-3

اسة-(هشؽ4گاٍ-(وطوص3ًمشُ-(خشها2طال-گَسفٌذ(1

؟رٍدًوٖرٍٕدردٍستٖتِشوارٗهاسهَاردسٗزاسه٘اًِوذام-4

جااصدٍست(ًذاضتيتَلغتی2پشّیضاصگفتيتواهیاسشاستِدٍست(1

(احتشامتِدٍست4ّایافشاطی(پشّیضاصػالل3ِ

خذاًٍذٍخَددارد؟ّإسٗزتوامطفاتدرٗهاسگشٌِٗدروذام-5

ًیاص-ػضت-سحین-اهیذ(2تین-سًج-دسد-ػلن(1

جالل-خطا-ػیة-(تَّاب4سصاق-وشین-یمیي-(فضل3
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ٗهاسوارّإسٗزٍضَگزفتيٍاخةاست؟تزإوذام-6

(دستصدىتًِامخذاًٍذ2ّوشاُداضتيلشآى(1

(خَاتیذى4(سفتيتِهسجذ3

تِتزت٘ةوذاماست؟«َیتلى -َیسَتغِفزونَ  -َهسىا»ّإوِهؼٌٖول-7

ضًَذاهتحاىهی-وٌٌذاستغفاسهی-(خَاستٌذ2وٌیذضشٍعهی-ضًَذآصهایصهی-هسلحوشدًذ(1

هیآصهایذ-خَاٌّذآهشصشهی-(فشاهَشوشدًذ3آصهایصضًَذُ-ضًٌَذُ-(ًصیحتوشدًذ3

هؼٌإوذامگشٌِٗدرستاست؟-8

:هحىنَحدید(4ّا:گًَِِنهاد(3:وافیاستَحظُثُ(2:دیشٍصَغد(1

«َطىیلً سَثحاً»ٕخظوش٘ذُشذُراهشخضوٌ٘ذ.هؼٌإولوِ-9

(آساهص4(هذتی3(روشٍتسثیح2واسٍتالش(1

ویذامٗیهاسولویات«ىراهگیز)تیزإ(ّالویتٍلزارًذُستوگزاَو ال َتِزِد الّظاِلمیَى ِااّل َتتااًرا»درتزو٘ةلزآًٖ-11

است؟ًشذُدرستهؼٌا

1)ٌَُ دَتاًزا(4دَِصدَواُل(3ِااّلُ(2الظّالهی

 اصفهاناستان  0411سال های آسمان(  م)قرآن و پیاآزمون نمونه دولتی 

است؟هتفاٍتدروذامػثارتلزآًٖ«لَى»تزخؤ-1

ُدَعلهىىَُُُکًُذو(ُلَى4ُُ(ُلَىُُکًّاُيَظَهُع3ُُ(ُفَلَىُالدَشکُسوَى2ُُلَىُيَشاءُُُُ(1

تزخؤوذامػثارتلزآًٖطح٘حاست؟-2

ُوَکیاًل:(ُفَاد2َُّدّین.آیاصهیيسالشاسًوی:اَلَوُيَخَعِلُاالَزَضُ(1 ٍُ پساٍساهذافغٍپطتیثاىتگیشیذ.ِخر

لىُج:(3 اّطذاسدُ.وِگشٍّتس:اَىُاَيِرزُقَىَنکَُ(4پسٍلتیوًِواصتِپاضذ.فَِاذاُقُِضیَِرُالصَّ
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؟ً٘ستٌذهؼٌّٖإلزآًّٖندروذامگشٌٍِٗاصُ-3

ِکس(3َعظی،ُلَُعلَُّ(2َنحیا،َُنعاش(1 َل،ُاُيِصلَُ(4ِذکس،ُُندَّ يُصِّ

؟ًذاردوذامػثارتلزآًٖاسًظزهفَْمتاتمِ٘ارتثاطٍّواٌّگٖ-4

ُ(2َصّدواَُعٌَُطتیِلُهللاُِ(1 ُاَعهالَُهو(3ِادََّتُعىاُالَحقَّ َُکَفسوااَلَُّ(4اَضَلَّ ٌَ ری

شَد؟ػولًىزدىتِوذامػثارتلزآًٖ،هَخةسستشذىراتغٔدٍستٖهٖ-5

سيَاُالُقسءاىَُُُ(1 سُقَىٌمُِنٌُقَىمُِالُیَظخَُ(4دؤِنًىَىُةِاهلِلَُوَُزطىِلهُِ(3َوُاذُکُسواُهللَاَُکثیّسا(2َوُلََقدُیَظَّ

تاوذامگشٌِٗارتثاطدارد؟«لَقٍهحذٍدً٘ست.خذاًٍذهخ»ػثارت-6

اَلَغفىُزُالَىدودُُ(4ُطتحاَىُهللاُِ(3َشدیُدُالِعقاِبُ(2ِللّهُِاَلَحهدُُ(1

ىُّ القلىُب »دل٘لػثارتلزآًٖ:-7
چ٘ست؟«اَال ِةِذکِز هللِا َتطَمئِ

تِخذاست،تگیشد.تَاًذجایخَاستۀٍالؼیللةسا،وِسسیذىایًویّیچخَاستِ(1

ّایهٌاسثیتشایسشهطكگشفتيهاّستٌذ.ّایهؤهيتِدلیلایواىتاالًوًَِ(اًساى2

ّایهؤهيتشخاستِاصاػتمادتِخذاست.(ّذفصًذگیاًساى3

(هیاىایواىٍػولساتطِدٍسَیِدستمَیتایواىتشلشاساست.4

تاشذ؟سزتاسٕتزإهزداىخاىدرهْ٘ياسالهٖهٖوذامػثارتلزآًٖت٘اًگزدل٘لخذهت-8

ُهللِاَُوَُعُدوَُّکو(1 َوُالُدَِهًىاَُوُالدَحصَيىاَُوُاَيُذُوُاالَعلَىىَُ(2دُسِهتىَىُةِِهَُعُدوَّ

یُقاِدلىَىُفیَُطتیِلُهللاُِ(4ُذاِلَکُُهَىُالَفىُشُالَعظیوُُ(3

؟ًذاردتثاطَموذامگشٌِٗتاػثارتداخلپزاًتش،ارهفْ-9

تشاصسَاسواسیاست.)آهادگیًظاهی(سَاسواسیٍتیشاًذاصیوٌیذ.اگشتیشاًذاصیوٌیذًضدهيدٍستداضتٌی(1

ّاضَد.)ساُهماتلِتاجٌگًشم(ایاصفشضتِ(اًساىپاوذاهٌیوِهاًٌذهجاّذضْیذساُخذاست،ًضدیهاستفشضت2ِ

ّاتِّنگرشُخرَسدُاسرت.)گزضرتاصاًذوِسشًَضتآىآىّوچَىسشًطیٌاىوطتی(جاهؼِهاًٌذوطتیاستٍهشدم3

گٌاٍُصضتی(

(یهتاغذاسًطٌضیهالىیتتاغصسااصاختیاسخَدخاسجوشدٍدسآهذآىسادساختیاساهاهضادُآلاػلیػثاسلشاسداد.صذلِجاسی4ِ
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وذامگشٌِٗطح٘حاست؟-11

ضَد.السالمتشآٍسدُهیثشاىٍهؤهٌاى،پساصظَْسحضشتهْذیػلیِآسصٍیتوامپیاه(1

است.ٍجاًطیياهامصهاىػلیِالسالمّشوسدستاسُهسائلدیٌیاظْاسًظشوٌذ،ًایة(2

ایوِخشیذاسآىسالهالیًذاسد،اضىالداسدٍتاطلًیست.(ًواصخَاًذىدسخا3ًِ

سلآبهثاحدسدستشساستٍتایذتِجایٍضَیاغسل،تیونوٌین.(ٌّگامٍاجةضذىٍضَیاغ4



 

لرستاناستان  0411سال های آسمان(  م)قرآن و پیاآزمون نمونه دولتی 

دٍشزطهْناسشزاٗظظَْرحضزتهْذٕ)ػح(وذاماست؟-1

 ًسدیک ضذى قیبهت –( فراگیر ضذى ظلن در ػبلن 2 ضکست ظلن –جٌگ ٍ خًَریسی فراٍاى ( 1

 از ثیي رفتي ػذالت –( کطتِ ضذى خیلی از هردم 4 ٍجَد یبراى ثب ٍفب –( آهبدگی هردم جْبى 3

ًٍْٖاسهٌىز،هشخضوٌ٘ذ.رادرهَرداهزتِهؼزٍفًادرستخولِ-2

 ّذف هب در ًْی از هٌکر ایي است کِ اًسبى خطبکبر ثِ اضتجبّبتص اداهِ ًذّذ.( 1

 ( هؤهٌبى درثبرُ اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر هسئَلیت ثیطتری دارًذ.2

 ضًَذ.ّبی فبسذ ثر هردم هسلط هی( در صَرت ترک اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر اًسبى3

 ّر اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکری را، یک هَفقیت داًست. تَاى( ًوی4

وٌذ؟وذامهَردًواسراتاعلهٖ-3

 لجخٌذ زدى یب خٌذُ ثب صذا کِ ػوذی ًجبضذ.( 1

 ( ضک در دٍ رکؼت اٍل ًوبزّبی چْبر رکؼتی.2

 ( گفتي چیسی ثذٍى تَجِ ٍ از رٍی فراهَضی ثیي ًوبز3

 س ارکبى، ثِ صَرت غیر ػوذ.( کن یب زیبد کردى ٍاججبت ًوبز، ثِ ج4
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 استاد مهدی باجالن

تِچِهؼٌاست؟«تسث٘ح»ٍ«حوذ»-4

 تطکر از خذاًٍذ ثِ ػٌَاى سرچطوِ کوبالت –ستبیص خذاًٍذ ( 1

 ستبیص خذاًٍذ ثی ػیت ٍ ًقص –( سپبسگساری از خذاًٍذ 2

 ّبیصضٌبخت خذا ثب آفریذُ –ّبیص ( ضکر خذاًٍذ ثِ خبطر ًؼوت3

 ذاًٍذ از ّر ػیت ٍ ًقصیهٌسُ داًستي خ –( ستبیص خذاًٍذ 4

وذامگشٌِٗدرهَردٍضَطح٘حاست؟-5

 هَاالت یؼٌی پطت سر ّن اًجبم دادى کبرّبی ٍضَ ٍ فبصلِ ًیٌذاختي ثیي آًْب.( 1

 ( اگر ثؼذ از ٍضَ ثفْوین آة ٍضَ ًجس ثَدُ، ٍضَی هب صحیح است.2

 ( استفبدُ از آة هطلق ٍ هضبف در ٍضَ گرفتي تفبٍتی ثب ّن ًذارًذ.3

 ّبی ػوَهی قرار دارًذ، صحیح ًیست.ّبیی کِ در هکبى( ٍضَ گرفتي ثب آة4

؟ً٘ستوذامگشٌِٗطح٘ح-6

 تَاى خوس را صرف ترثیت داًطوٌذاى ػلَم دیٌی کرد.هی( 1

 تَاى چیسی خریذ.( ثب پَلی کِ خوس آى پرداخت ًطذُ است، ًوی2

 ( ثَاة صذقِ دادى ثیطتر از قرض دادى است.3

 ّبست.ّب ٍ آلَدگیثستگی ؼٌبی پبک ضذى از دل( زکبت ثِ ه4

«ّذفاطلٖدشوٌاى،ًاتَدٕتاٍرّإدٌٖٗهزدمٍدٍروزدىآًْااساسالماست؟»وذامآِٗت٘اًگزاٗياستوِ،-7

ًٌَُُِؤنُِوُنًُُذُُإىُکُُُىىَُوُاألعلَُأيذُُُىاُوَُيُُحَصُُدَُاَلًُُىاُوَُهُُِدُُاَلُُوَُ( 1 ُی

 اعىاطَُاطذَُُوُإىُِکُُیًٌُُِدُِوُعَُوکُُیُیسدُُذُّوُحَُکُُلىيَُیقادُُِصالىىَُُیَُاَلُُوَُ( 2

 یالتَُِطُُىلُُِطُالسَُُّعَُنَُُرُخُخَُادًَُُّیُِیذَُیاُلَُُىلُُیقُُُیهُِیُیدَُلَُعَُُوُُالظالُُِعُضُةَُُیىمَُُوَُ( 3

ُوکُُدوَُّعَُُوَُُهللاُُِوُ دُُعَُُهُِةُُِىىَُتُُهُُِصدُُُیلُِالخَُُةاِطٌُُزُِنُُِوَُُىجٌٍُُقُُوُنُِعذُُطَُااطذَُوُنَُهُُواُلَُدُُاعُُِوَُ( 4

ُ
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«مکُ َى تلُیَ لِ  – ىنَ لُعمَ ىا یَ اهُ کَ  – اللهُ  مَ علَیَ لِ »ّإلزآًٖرٍتزٍتِتزت٘ةدروذامگشٌِٗآهذُاست؟تزخوِػثارت-8

 تب ثیبزهبیذ ضوب را –دادًذ اًجبم هی –تب هطخص کٌذ خذا ( 1

 تب ضوب اهتحبى ضَیذ. –دّیذ اًجبم هی –( تب ثطٌبسذ خذاًٍذ 2

 تب ضوب اهتحبى کٌیذ. –دادیذ اًجبم هی –( تب ثطٌبسذ خذا را 3

 تب ضوب را آزهبیص کٌذ. –دٌّذ اًجبم هی –( تب ػلن پیذا کٌذ ثِ خذا 4

ِکز»ترجمه کلمات قرآنی  -9  ؟به ترتیب کدام گزینه است« َهجم – َسعیز – َستحاً – ُمذَّ

 ػلف –دٍزخ  –کبر ٍ تالش  –( پٌذ گیرًذُ 2 ستبرُ –خَضجخت  –طَالًی  –اًذرزگَ ( 1

 ستبرُ -کیفر  –آسبیص  –( خَار کٌٌذُ 4 ػلف –آتص فرٍزاى  –زًذگی  –( جبٍداى 3

«َو اتََّتُعىا الوُّىَر الِذی اُهِزَل َمَعهُ »تزخوِطح٘حػثارتلزآًٖراهشخضوٌ٘ذ-11

 ( ٍ پیرٍی کٌیذ از ًَری کِ ًبزل کردین ثب ا2ٍ کٌیذ.ٍ از ًَر ًبزل ضذُ ّوراُ اٍ تجؼیت هی( 1

 ( ٍ پیرٍی کردًذ از ًَری کِ ثب اٍ ًبزل ضذ.4 بزل کردین ّوراُ اٍ تجؼیت کردیذ( ٍ از ًَری کِ 3ً

 

 خراساناستان  0411سال های آسمان(  م)قرآن و پیاآزمون نمونه دولتی 

دروذامگشٌِٗتِدرستٖآهذُاست؟«ُهِصَتت، َحسُث ، َعلََّم، ساءَ »هؼٌإولواتلزآًٖ-1

 ( ثرپب ضذ، کبفی است، یبد داد، چِ ثذ است2 کٌذ، آهَخت، یکسبىّوَار ضذ، گوبى هی( 1

 ( ثرپب ضذ، کبفی است، آهَختي، چِ ثذ است4 ( گستردُ ضذ، گوبى کرد، یبد گرفت، ثذی3

وٌذ؟وذامگشٌِٗ،آٗاتسٗزراواهلهٖ-2

 «َو َخلَقواُکم ... َو َجَعلواَهىَمُکم... َو َجَعلوا الَّیَل... َو َجَعلوا الوَّهاَر...» 

 ِلتاطاًُ – اَوداداًُ – َنعاشاًُ – داًُِنها( 2 َنعاشاًُ – ِلتاطاًُ – ُطتاداًُ – اَوداداًُ( 1

 َنعاشاًُ - ِلتاطاًُ – ُطتاداًُ – اَشواحاًُ( 4 ُطتاداًُ – َنعاشاًُ – ِلتاطاًُ – اَشواحاًُ( 3
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وذامتزو٘ةلزآًٖطح٘حهؼٌاشذُاست؟-3

لىجفَِاذاُقُُ( 1  ّب را: پس هجبزات کرد آىفَاََخريُهو( 2 : پس ٌّگبهی کِ ًوبز ثرپب ضذ ِضیَِرُالصَّ

 : خَاّین ًَضت آًچِ گفتٌذ.َطًَکُذُثُناُقالىا( 4 : پبداش آًچِ اًجبم دادیذ.َحصاًءُةُهاُکايىاُیَعَهتىىَُ( 3

وذامػثارتلزآًٖطح٘حهؼٌاشذُاست؟-4

 ّب تب هذت هؼیٌیدّذ ثِ آى: ٍ هْلت هی یًُهَُّظٍُلُنُُحَُلیُاَُوُاُِسکُُخُِّؤَُیُُُوَُ( 1

ٌُُمُيَُاَُُهُُعىيَُصزَُوُدَُيذَُُءاَُ( 2  کبریذ یب هب رٍیبًٌذُ آى ّستین؟: ضوب آى را هیعىىَُازُِالصُُّح

ُزَُُوُوَُکُُةُُّزَُ( 3 ٌَُوَُّااَلُُوُُکُُاةآئُِءُبُّ  پرٍردگبر ضوب ٍ پرٍردگبر پذراى پیطیي ضوب. :لی

 ٍ ایوبى ثیبٍریذ ثِ آًچِ ًبزل ضذ ثر هحوذ. ٍد:هَُّحَُلیُنُُعَُُلَُصُِّهاُيًُُىاُةُِءانَُُوَُ( 4

اتمِ٘هتفاٍتاست؟دروذامتزو٘ةلزآًٖت«وَ »هؼٌإ-5

ُُوَُُحًََُُُظُیُالحَُىُِظذََُوُالُدَُ( 1 ٌُِالهُُُذِثُالکُُِوَُ( 2 حُُئَُیُِّالُالظَّ  تی

ُظآءٌٍُُيُِنُُِظآءٌُالُيُُِوَُ( 4ُُيىىَُحَصُوُیَُالُهُُُوَُ( 3

 :ثِ جساست « حمد»ّبی دادُ ضذُ ّنّ هصرع -6

 از فضل تَ پَین ( ّوِ درگبُ تَ جَین ّو2ِ ًَجُذ ایي خلق ٍ تَ ثَدی، ًجََُد خلق ٍ تَ ثبضی( 1

 ( ًرٍم جس ثِ ّوبى رُ کِ تَاَم راٌّوبیی4 ( ثری از رًج ٍ گذازی، ثری از درد ٍ ًیبزی3

خذاًٍذاسخلكاًساىّذفٖداشتٍِدراٗيخْاى،تِحیالخیَدرّیا»إتِاٗيًىتِپٖتزدوِحو٘ذتاتالٍتآِٗ-7

ت؟تًِظزشوااٍوذامآِٗراتالٍتوزدُاس«اًذ.ًشذُ

ُ«وکَُُسُهُِّطَُیُُلُُِسیدٌُُُیُُلکُُِوَُُجٍُسٌَُُحَُنُُِویکُُلَُعَُُلَُخعَُیَُلُُِهللاُُُسیدُُناُیُُ»( 1

ٌَُالًَُُّىىَُؤنُِاُالهُُهَُيَُّاُِ»( 2 ُ«وهُُىةُُلُُرُقُُلَُحُُِوَُُهللاُُُسَُکُِذاُُذُاُُِری

ٌَُلَُّاَُ»( 3 ُ«هللاُُِکسُِرُِوُةُِهُُلىةُُقٌَُُُُّئُِطهَُدًَُُىاُوَُءانَُُری

ُ«عىىَُسحُِیًاُالُدُُلَُوُاُِکُُيَُّاَُُاُوَُثًُتَُوُعَُقًاکُُلَُهاُخَُيَُّوُاَُتذُُِظُحَُفَُاَُ»( 4
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:تِخشّإسٗز،تِٗىٖاسحذٍدٍٍظاٗفدٍستٖاشارُداردّوِت٘ت-8

 تب تَاًی هی گریس از یبر ثذ / یبر ثذ، ثذتر ثََُد از هبرِ ثذ( 1

 ( هگَی ٍ هٌِ تب تَاًی قذم / از اًذازُ ثیرٍى ٍ از اًذازُ کن2

 ّب کِ تٌْب ًیست.کبر ثی جبیی است / در ایي ثیَْدگی اهب تَقغ داًن کجب خَاًذم تَقغ( ًوی3

 ( راز دل پیص دٍستبى هگطبی / گر ًخَاّی کِ دضوٌبى داًٌذ4

وٌذ؟وذامگشٌِٗ،ػثارتلزآًٖدادُشذٍُپ٘امآىراواهلهٖ-9

 .................«َو ال َتِهُوىا و ال َتحَزُهىا َو » 

 ّذف جٌگ ًرم«ُىاطاعُُاطذَُُىُِوُاُِکٌُُُدیًُِعَُُوکُُدُُّسُُیُیَُذُّ...ُحَُ( 1

ٌَُؤنُِوُنًُُذُُىُکُُاُُِىىَُعلَُااَلُُوُُيذُُ...ُاَُ( 2  احسبس ػست ٍ ثسرگی «ًی

 آهبدگی ًظبهی «ىاطاعُُاطذَُُىُِوُاُِکٌُُُدیًُِوُعَُوکَُدُُّسُُیُیَُذُّ...ُحَُ( 3

 راُ تقَیت ایوبى «ًیٌؤنُِوُنًُُذُُىُکُُاُُِىىَُعلَُااَلُُوُُيذُُ...ُاَُ( 4

هؼزٍفًٍْٖاسهٌىزتاتمِ٘هتفاٍتاست؟وذامشَ٘ٓاهزتِ-11

 ( ثرای ًطبى دادى ًبراحتی، هحل را ترک کٌین.2 در هقبثل خطبی دیرگبى ثِ سردی رفتبر کٌین( 1

 ( ثب دیذى یک گٌبُ رٍی خَد را ثرگرداًین.4 ( از خطبکبر ثخَاّین کِ دیگر خطبیص را تکرار ًکٌذ.3

 

 




