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  ***دین و زندگی ***
  

  شاخصه اصلی مجموعه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چیست؟. 1
  برنامه  )4    طرح و نقشه )3    هدف و غایت )2    پیوستگی ) 1

  ؟کدام دسته موجودات خدارا تسبیح می کنند» یسبح هللا ما فی السموات و ما فی االرض«مطابق آیه شریفه . 2
   هر که در آسمان و زمین است )4    همه مؤمنان  )3    جن و انس )2    فرشتگان) 1

  کدام بعد وجودي انسان دچار تجزیه و تحلیل می شود و سرانجام فرسوده و متالشی می گردد؟. 3
  بعد غیر مادي )4      نفس )3    روحانی) 2    جسمانی) 1

  کدام آیه شریفه به مسئله اختیار در انسان اشاره دارد؟. 4
  ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدي )2      ا لنهدینهم سبلناوالذین جاهدوا فین) 1
  الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي )4    انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اماکفوراً )3

  اولین پیامد دیدگاه پیروان پیامبران الهی درباره مرگ چیست؟. 5
  فاع از مظلوم و فداکاري در راه خداد )2        نهراسیدن از مرگ و آمادگی براي فداکاري در راه خدا) 1
  شهادت طلبی )4    بیرون آمدن زندگی از بن بست و ایجاد شور و نشاط و کار در زندگی )3

  دارد؟ عالمی که میان زندگی دنیایی و حیات اخروي انسان قرار گرفته و آدمیان پس از مرگ وارد آن می شوند چه نام. 6
  امتقی )4     اعراف )3      دوزخ )2    برزخ) 1

  باالترین مرتبه نعمت هاي بهشت چیست؟. 7
  جنۀ عالیه )4    دارالسالم )3    لقاء و دیدار پروردگار )2    فردوس) 1

  :مفهوم آن، اعتماد به خداوند در پیمودن راه  حق است. 8
  توکل )4      عزم )3        توسل )2    صبر) 1

  است ............. دوران اتخاذ تصمیم هاي بزرگ، دوران. 9
  نوجوانی و جوانی )4    کودکی و نوجوانی )3      جوانی )2    سالیمیان) 1

  :آفرینش با آن آغاز شد. 10
  رحمت و عدالت )4      رحمت و معرفت )3    رحمت و محبت )2  قدرت و عدالت ) 1

  ؟در منظومه عاشقان و دوستان الهی که بر گرد کعبه وجود او حلقه زده اند نزدیک ترین افراد چه کسانی هستند. 11
      موحدین مجاهد راه خدا )2                  پرچمداران مبارزه با زشتیها) 1
  .کسانی که دوستی با خدا را با پیروي عملی از او ثابت کرده اند )4           و اهل بیت گرامی ایشان) ص(رسول خدا )3

  دینداري بر چه پایه هایی استوار است؟. 12
  خمس و زکوة )4      و تبرّي تولّی )3    نماز و روزه )2      حج و جهاد) 1

  آراستگی در چه هنگام مهم تر است؟. 13
  هنگام معاشرت )4    حضور در خانواده )3    هنگام عبادت )2   حضور در اجتماعات) 1

  مطابق رهنمود قرآن کریم راه درست افزایش سرمایه چیست؟. 14
  کسب روزي حالل )4        کار )3    تجارت )2      انفاق) 1

  بیانگر کدام صفت الهی است؟» هیچ موجودي را بیهوده و عبث خلق نمی کند خداوند«عبارت .  15
  حکیم )4        علیم )3      رحیم )2      کریم) 1

  ن براي آوردن سوره یا آیه اي مانند قرآن چه گفته می شود؟لفابه دعوت قرآن کریم از مخا. 16
تحدي )4        آیه  )3      اعجاز )2        بینّه)1
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  الهی و دوري از حکومت طاغوت چیست؟الزمه پذیرش والیت . 17
  بیزاري از باطل )4    تشکیل حکومت اسالمی )3    دوستی با خدا )2  دعوت مردم به یکتاپرستی) 1

  چه کسانی هستند؟»اولی االمر«انصاري منظوراز  ...به جابربن عبدا) ص(پاسخ رسول خدابر اساس . 18
  ولی فقیه )4    حاکمان مسلمان )3  ه گانهامامان دوازد )2  رسول خدا و اهل بیت گرامی ایشان) 1

  دو امانتی که پیامبر گرامی اسالم به امت خود سپرده است کدام است؟. 19
  )ع(عترت و امامان )4    )ع(سنت و امامان )3    قرآن و سنت )2    قرآن و عترت) 1

  تبریک و شادباش گفتندو باوي بیعت کردند؟) ع(پس از کدام واقعه مردم به حضرت علی. 20
  واقعه دعوت خویشاوندان )4    فتح مکه )3    واقعه غدیر )2    بعداز نزول آیه والیت) 1

  نام مبارك هر یک از امامان دوازده گانه به طور صریح و دقیق در کدام حدیث آمده است؟ .21
  جابر )4    سفنیه نوح )3      ثقلین )2    کسا) 1

  چیست؟ در اسالم تنها مالك کرامت و گرامی بودن انسان نزد خدا. 22
  جهاد )4      تقوي )3      ایمان )2    عمل) 1

  رسول گرامی اسالم، نظام حکومت اسالمی را بر چه مبنایی طراحی کرده بودند؟. 23
  امامت )4      رسالت )3      نبوت )2    خالفت) 1

  ود؟با شروع یک اقدام علمی و فرهنگی مهم مدرسه علمی بزرگی در مدینه پایه گذاري نم) ع(کدامیک از امامان. 24
  )ع(امام رضا )4    )ع(امام باقر )3    )ع(امام سجاد )2      )ع(امام علی) 1

  معارف دین را از طریق دعا تبیین و تفسیر فرموده است؟) ع(کدامیک از امامان. 25
  )ع(امام جواد) 4    )ع(امام کاظم) 3    )ع(امام صادق) 2    )ع(امام سجاد) 1

  فرموده اند که ما از اخبار و احوال شما آگاهیم؟ در نامه خود به چه کسی اعالم) عج(امام عصر. 26
  مقدس اردبیلی) 4    شیخ طوسی) 3    شیخ صدوق) 2    شیخ مفید) 1

  در روایات اسالمی از آن به عنوان بهترین اعمال یاد شده است. 27
  انتظار فرج) 4     احسان) 3    انفاق) 2    امر به معروف و نهی از منکر) 1

  در برابر تهدیدهاي دشمن کدام صفت حاکم اسالمی را بیان می کند؟قدرت ایستادگی و مقاومت . 28
  زمان شناس بودن) 4    عدالت) 3    شجاعت) 2    کفایت و تدبیر) 1

  یکی از راههاي مبارزه با کژي ها و زشتی ها در جامعه چه نوع رفتاري با انسان ها است؟. 29
      افزایش دانش انسانها) 2      ایجاد ارتباط اجتماعی) 1
  محدود نمودن ارتباطات اجتماعی) 4    فزایش عزت نفس انسان هاا) 3

  کدامیک از موارد زیر بستر رشد و بالندگی فرزندان بوده و هیچ نهاد دیگري نمی تواند جایگزین آن شود؟. 30
  خانواده) 4    محیط دوستی و رفاقت) 3    جامعه) 2  مدرسه) 1
  

  

  ***عــربی***
  

 کدام گز ینه جزء معارف نیست؟. 31

                                     معلم)4            هذا   )3نَحن                          ) 2       اَلَذّي       ) 1
 کدام گز ینه است؟) قَرع(معنا ي کلمه }فرَجع و قَرع الباب{در جمله . 32

 را نیمه باز گذاشت     درب )4     درب را بست   )3         درب را کوفت) 2درب را گشود            )1
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 کدام گز ینه است؟) ظَبی(معناي کلمه . 33

    آهو )4       پرنده                       )3  روباه                             )2گربه                      ) 1
 کدام گزینه ذیل اسم منقوص است ؟.34

  قاضی  )4    فَتی                             )3                   دنیا           )2هدي                        ) 1
 کدام گز ینه است؟} خُلقَ االنسانُ ضَعیفا{در جمله ) االنسان(نقش . 35

   نائب فاعل )4                 خبر         )3مبتدا                              )2فاعل                       )1
 کیب بین دو اسم، مضاف و مضاف الیه است؟کدام تر.36

   اشجار الغابه )4رجل بدوي                      )3الوردة الحمراء              )2العطش الشد ید               ) 1
 دهد؟  کدام گزینه فعل مضارع را نصب نمی.37

  حتّی   )4                     کی )3                              لم )2  لن                      ) 1
 کدام گز ینه صحیح است؟} العباده... ، ... انَّ {با توجه به جمله . 38

  االسالم ، دینِ  )4االسالم ، دینَ                         )3االسالم ، دینَ                  )2                            االسالم، دینُ)1
 زء افعال ناقصه نیست؟کدام گزینه ج.39

   لیت)4کانَ                           )3       صار                  )2لیس               ) 1
 نیست؟عل الفکدام گزینه جزء حروف مشبهه ب. 40

  اَنَّ  )4                           کانَ)3                     کَاَنَّ     )2      انَّ             ) 1
 است؟) مفعول فیه( کدام  یکی از گز ینه هاي ذیل .41

  اَ یضاً  )4                جِداً        )3                        تحت )2     حقاً       ) 1
 کدام گز ینه است؟) قَول(فعل مضارع صیغه ششم از ماده .42

  تَقُلنَ  )4                    یقُلنَ )3     تَقولون   )2           یقولون       )  1
 کدام است؟  )دوع(از ماده ) صیغه اول امر حاضر(فعل امر  معلوم صیغه هفتم .43

1 (د2          ع(     د3       ع(       د4    ع( دتَعل  
 اسمهایی که بر وزن  یاحجم  یامساحت  یا عدد داللت می کندچه نام دارد؟.44

  مفعول مطلق تاکیدي  )4       حال                       )3                ل     نائب فاع)2               تمیز)1
 کدام گز ینه است؟ } صل میقاتَهم اَجمعینالفَانَّ یوم {مفعول فیه در جمله .45

  اجمعین  )4          میقاتهم                )3صل                         الف)2               یوم)  1
 چه نقشی دارد؟) دینکم(کلمه } الیوم اکملت لَکم دینکم{در جمله .46

   مفعول)4      خبر         )3              تمیز     )2حال                 ) 1
 چه نقشی دارد؟) خاشعاً(کلمه } صلِّی الوالد فی المسجد خاشعاًی{ در جمله .47

  تمیز  )4                خبر        )3    مفعول    )2        حال) 1
 کدام گز ینه صحیح است؟} ... وعداهللاُ المؤمنینَ و {با توجه به جمله .48

1 (                     2المؤمنات( 3                       المؤمنات(               4       المؤمنات(  المؤمنات  
 ؟نام دارد.... برخی از اسماء استفهام و شرط در عربی .49

  تمیز  )4            مفعول فیه )3                 نائب فاعل     )2     مبتدا      ) 1
 کدام گز ینه صحیح است ؟} ....انَّ االرض  یرِثُها عباد ي{با توجه به جمله  . 50

  الحونُ الص )4         الصالحونِ        )3                  الصالحونَ        )2   الصالحینَ           ) 1
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   )منَ الجهلِ.......... ال بلیۀَ( گزینه صحیح را انتخاب کنید . 51
1( 2     أصعب( 3       أصعب( أصعبِ )4          أصعب  

  کدام گزینه صحیح نیست؟. 52
  نَظَرت إلی الغَزالَتَینِ )4         رسمت الغزالَۀَ )3    رأیت المعلّم )2    شَرِبت الغَزالۀُ )1

  باشند می............ جزء) اگر= انْ ) (هرچه= ما(  )هرکس= منْ(ادواتی از قبیل « زینه صحیح کدام است؟گ. 53
  ادوات شرط )4    ضمایر اشاره )3    موصول )2    اداوات استفهام )1

  است.............) و غالباً............... اسم الي نفی جنس(گزینه صحیح را درجاي خالی انتخاب کنید . 54
  مبنی بر ضم –معرفه ) 4  مبنی بر فتح –معرفه ) 3    مبنی بر ضم –نکره ) 2     مبنی بر فتح –نکره ) 1

  ...............) کَتَب اهللاُ الصیام علی( گزینه صحیح کدام است؟ . 55
  المسلمونِ) 4      المسلمینِ) 3    المسلمینَ )2    المسلمونَ )1

  گویند می).... متی، أین، اذا، أینما: به برخی از اسماء استفهام و شرط مانند( گزینه صحیح را در جاي خالی انتخاب کنید . 56
  مفعول مطلق نوعی) 4    مفعول مطلق تأکیدي) 3    مفعول فیه) 2    مفعول به) 1

   .....)یلْعب الطّفلُ فی الغُرفَۀ( گزینه صحیح کدام است؟ .57
1( 3      صامتاً) 2      صامت (4      صامت (صامت  

  چیست؟) لَیست عندي ذَرةٌ حسداً(در جمله ) حسداً(نقش . 58
  حال) 4      تمیز) 3    مفعول به )2    مفعول مطلق تاکیدي )1

  ها است؟ جزء کدام قسم از اقسام مفعول  فتحاً مبیناً) انّا فَتَحنا لَک فَتْحاً مبیناً(در جمله .59
  مفعول مطلق نوعی) 4    مفعول مطلق تأکیدي) 3    مفعول به) 2    همفعول فی) 1

  کدام است؟) انّی دعوت قَومی لیالً و نَهاراً(مفعولٌ فیه در جمله .60
 و نهاراً لیالً) 4        نهاراً) 3      قومی) 2      لیالً )1
  

  ***ادبیات فارسی***
  

 نامند؟ شاعر به خمالفان و بدگويان است چه مي اشعاري که شاعردرزندان سروده است ودربردارنده ي اعتراض. ٦١
     گاليه نامه)٤                  حبسيه)٣          اسلوب معادله)٢       شکوائيه) ١

   چيست ؟} به خود{منظور از }ي مي آلود حافظ به خود نپوشيد اين خرقه{در مصراع. ٦٢
    به عالقه خود )٤       ترين خويش )٣         براي خود) ٢           به اختيار خود)١

 عارف قرن پنجم نيست ؟}خواجه عبداله انصاري {کدام کتاب  ذيل از آثار . ٦٣
   اهلي نامه) ٤                   خاوران نامه) ٣              مناجات نامه  ) ٢               زادالعارفني) ١

  نيست ؟} ادبيات محاسي{کدام کتاب  ذيل موضوع آن درباره .٦٤
    ارستان جامي)٤         خاوران نامه  )٣               محله حيدري  )٢           شاهنامه فردوسي )١

  مهسرجالل آل امحد کدام است؟} سيمني دانشور{مشهورترين اثر.٦٥
   کلبه عمو مت  )٤        ازيک انسان  )٣             طرحي از يک زندگي )٢                     سووشون) ١

 نيست؟   } ادبيات پايداري{کدام شاعر اشعارش درباره . ٦٦
    ويکتور هوگو )٤        پابلو نرودا  )٣            ابراهيم جربا  )٢           حممود درويش ) ١

 ؟ استچه آرايه اديب به کاررفته » اميد هست که روي مالل درنکشد      از اين سخن که گلستان نه جاي دلتنگي است«:دربيت. ٦٧
 اسلوب معادله  )٤           جناس   )٣              ايهام )٢                تلميح  ) ١
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  ؟استشروع مي شودسروده کدام شاعر » قايقي خواهم ساخت      خواهم انداخت به آب« :ه بامصراعك)شت درياهاپ(شعر . ٦٨
   نيما يوشيج )٤                      پورقيصرامني )٣            علي اکربدهخدا )٢         سهراب سپهري) ١

 سروده کدام شاعراست؟} درکوچه باغ هاي نيشابور،ازبودن وسرودن،مثل درخت در شب باران{آثاري مهچون . ٦٩
   مهدي اخوان ثالث  )٤   حممدرضا شفيعي کدکين)٣      عطار نيشابوري )٢        عمر خيام نيشابوري) ١

 چه مي گويند؟}پاکردن،شکم راصابون زدن،مساق مکيدندست و{به مجاليت مثل . ٧٠
    کنايه )٤            لطيفه وطرت  )٣                        کلمات قصار)٢            ضرب املثل ) ١

 کدام گزينه از موارد ذيل از اقسام  نثرهاي قدمي نيست ؟.٧١
    نثرمشوش )٤                     ثرمصنوعن )٣                    نثرساده  )٢            نثرمسجع) ١

 جزء کدام زمينه هاي محاسه است؟} سيمرغ ،اسفنديارروئني تن{ موجودايت مثل. ٧٢
    زمينه خرقِ عادت )٤         زمينه ملي )٣             زمينه قهرماين  )٢        زمينه داستاين) ١

 . است.........ستانيکي از شاخص ترين داستان هاي محاسي شاهنامه دا. ٧٣
   شريين وفرهاد )٤             رستم واسفنديار )٣      ليلي وجمنون  )٢          ويس ورامني) ١

حمـال يـا    صـفيت بـه رسـتم نسـبت داده شـده کـه      }که گفت برو دسـت رسـتم ببنـد؟         نبنـدد مرادسـت چـرخِ بلنـد       {:  دربيت . ٧٤
 .مي گويند.........به اين گونه صفات .بيش از حدمعمول است

   قهرمان )٤                           محاسه  )٣         اغراق )٢                 افراط ) ١
 چه مي گويند؟ }سووشون،بينوايان{به داستااي بلند مثل . ٧٥

   خاطره  )٤                            قصه  )٣                  رمان )٢                افسانه ) ١
 به چه معنائي است ؟) چه باشدگر خورم صدسال تيمار          چوبينم دوست رايک روز ديدار(در شعر }تيمار{کلمه . ٧٦

   نياز  )٤                 انتظار  )٣               غبطه  )٢                غم) ١
 .است........ادبيات عاشورائي يکي از جلوه هاي ادبيات . ٧٧

   داستاين )٤           پايداري   )٣             عرفاين   )٢                    محاسي) ١
 .است......پرنده اي است افسانه اي واسطوره اي که مناد } ققنوس{.٧٨

   هويت وموجوديت يک ملّت )٤         تولدومرگ  )٣               عشق  )٢زيبائي           ) ١
 نيست؟} الب اسالميادبيات انق{کدام شاعر ازشاعران . ٧٩

  فاطمه راکعي  )٤         )شهريار(سيدحممدحسني جت تربيزي )٣          علي مؤذّين )٢     قيصر امني پور ) ١
 شعري که ازچهار مصراع تشکيل شده ومصراع يک ودو وچهار آن هم قافيه اندچه نام دارد؟. ٨٠

    قصيده )٤             رباعي )٣               غزل  )٢          دوبييت ) ١
  

  ***تاریخ معاصر *** 
  

  بنیانگذار سلسله قاجار چه کسی بود؟. 81
  محمدعلی شاه) 4    آقا محمدخان) 3    محمدشاه) 2    فتحعلی شاه) 1

  انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو به دولت استعماري انگلیس در زمان کدام شاه قاجار واگذار شد؟. 82
  محمدشاه) 4    مظفر الدین شاه) 3    شاهناصرالدین ) 2    احمدشاه) 1

  یکی از حوادث شتاب دهنده جنبش مشروطیت چه بود؟. 83
  ماجراي بانک استقراضی روس) 2    سفرهاي مکرر شاهان قاجار به اروپا) 1
  ماجراي نوز بلژیکی) 4      خودکامکی محمدعلی شاه) 3

  شوراي ملی تمکین کند؟کدام پادشاه قاجار حاضر نبود در مقابل قانون اساسی و مجلس . 84
  مظفر الدین شاه) 4    محمدشاه) 3    احمدشاه) 2    محمدعلی شاه) 1
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  کدام یک از علماي بزرگ به علت انحراف مشروطیت از صف مشروطه خواهان جدا شد؟.85
  شیخ فضل اله نوري) 4  سیدعبداله بهبهانی) 3   عالمه نائینی) 2    آخوند مال محمدکاظم خراسانی) 1

  گرایی افراطی در دوره رضاشاه با چه هدفی انجام می گرفت؟ ترویج ملی. 86
  ایجاد امنیت ملی )4  بازیابی هویت ملی )3    به حاشیه راندن اسالم )2    حفظ استقالل کشور) 1

  رضا شاه در کدام قیام زنان و مردان بیگناه را به خاك و خون کشید؟. 87
  قیام تبریز )4    گوهرشادقیام مسجد  )3    قیام جنگل )2    قیام مدرسه فیضیه ) 1

  رهبري جمعیت فدائیان اسالم بر عهده چه کسی بود؟. 88
  شهید نواب صفوي )4    سیدضیاء الدین طباطبائی )3    کاشانی... آیت ا )2      شهید مدرس) 1

  داشت؟ 1332مرداد  28کدام کشور نقش مؤثري در کودتاي . 89
  فرانسه )4      شوروي )3      آمریکا )2      انگلستان) 1

  خرداد به دنبال کدام واقعه صورت گرفت؟ 15قیام عظیم . 90
  کشتار کفن پوشان ورامین  )2              و انتقال ایشان به تهران) ره(دستگیري امام خمینی) 1
  یتیبه تصویب انجمن هاي ایالتی و وال) ره(اعتراض امام خمینی )4         )ره(توسط امام خمینی 1341تحریم رفراندوم ششم بهمن  )3

  ي و آشکارتر کرد؟و روحانیت را با رژیم جنایتکار پهلوي جد )ره(امام خمینی هکدام حادثه مبارز.91
  حادثه خونین فیضیه )4    قیام مسجد گوهرشاد )3  )ره(تبعید امام خمینی )2  خرداد 15قیام ) 1

  اجراي سیاست هاي آمریکایی ترور شد؟کدام یک از عامالن ) ره(پس از تصویب الیحه کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی.92
  حسنعلی منصور )4    رزم آرا )3    اسد اله علم )2    امیر عباس هویدا) 1

  الهی خواند؟ خفیهکدام حادثه را از الطاف ) ره(امام خمینی. 93
  بهمن  22زي مردم در پیرو )4       قیام مردم ایران )3      شهریور 17حادثه  )2     )ره(مصطفی خمینی... درگذشت مشکوك آیت ا) 1

  باعث واکنش فوري طالب و روحانیون قم شد؟ 1356کدام اقدام رژیم پهلوي . 94
  حضور کارتر در ایران  )2              اعتراض مردم تبریز) 1
  به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان )4      )ره(مقاله توهین آمیز چاپ شده در روزنامه اطالعات بر علیه امام خمینی )3

  ؟ته تلقی کردندفتحلیل گران مسائل سیاسی عمر حکومت شاهنشاهی را پایان با ،راهپیماییکدام  پس از  .95
  1357عیدفطر )4    1357آبان 13 )3  1357شهریور  17 )2    5713عاشوراي) 1

  النه جاسوسی آمریکا در چه تاریخی تسخیر شد؟.96
  1357هفتم تیر  )4    1357آبان  13 )3    8135آبان  13 )2    1358فروردین  12) 1

  مهم ترین اصل قانون اساسی چیست؟. 97
  والیت فقیه )4    استقالل و حاکمیت ملی )3    قانون شوراها )2  قانون انتخابات) 1

  عمده ترین هدف بیداري اسالمی چیست؟. 98
  مبارزه با زیاده خواهی آمریکا )2                 مبارزه با اسرائیل ) 1
  مبارزه با رژیم هاي مرتجع حاکم بر کشورهاي اسالمی )4          ندگی فردي و اجتماعیبازگرداندن دین به عرصه ز )3

  بهترین ابزار آمریکا براي شکست جمهوري اسالمی ایران پس از پیروزي انقالب چه بود؟. 99
  یم هاي اقتصاديتحر )4     گروههاي سیاسی مختلف )3      حمله نظامی به طبس )2      ترور اندیشمندان و متفکران دینی) 1
  بار مورد اصابت موشک هاي غول پیکر قرار گرفت؟ 200کدام یک از شهرهاي کشور در دوران جنگ تحمیلی بیش از  .100

  دزفول )4    خرمشهر )3    آبادان )2    اهواز) 1
  

  موفق باشید


