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 شماره سؤاالت تعداد عنوان ردیف

 13-1 13 ( ویژه دختران1احکام ) 1
 23-14 10 )ره(( شهید مطهری 1آشنایی با قرآن ) 2
 38-24 15 (1عربی، زبان قرآن ) 3
 50-39 12 (2عربی، زبان قرآن ) 4

ذ *  کرات:ت
 گردد.نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترلمشخصات مندرج در سربرگ پاسخ -1
 نامه، مشخص گردد.پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخ -2
 نامه، با مداد نرم پررنگ تکمیل شود.پاسخ صحیح در پاسخ -3
 منفی دارد.هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز  -4
 .گرددکه در هر سؤال، بیش از یک خانه پرشود، امتیاز آن سؤال حذف میدر صورتی -5
 گردد.یآوری مدقیقه به صورت همزمان جمع 60ها در پایان نامهها و پاسخکلیه دفترچه -6
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 «( ویژه دختران1احکام )»
  های زیر است؟نتیجه کدام یک از گزینه)پوچ گرایی( هویتی دوری از بی -1

 عقاید صحیح و باور شناخت الف. 

 عمل به تعالیم اخالقی ب. 

 فراگیری احکام دین ج. 

 دین  فروععمل به د. 

  شده کدام است؟گردآوری  آندر  منابع اصیل دین بر اساسقوانین  ها ودستورالعملنام کتابی که  -2

 صحیفه سجادیه الف. 

    توضیح المسائلب. 

  نهج البالغهج. 

 قرآن د. 

  اسالم داللت دارد؟ احکامبر کدام ویژگی  «قوانین اسالمبودن نمحدود به زمان یا مکان »و  «تعطیل ناپذیری» -3

 منطقی بودن الف. 

 علمی بودن ب. 

 جاودانگی ج. 

 جامعیت د. 

 شود؟ عملی که خداوند انجام یا ترک آن را به اختیار مکلف قرار داده چه نامیده می -4

 الف. مستحب 

 ب. مباح  

 ج. مکروه 

 د. واجب 

  است؟از اقسام کدام نوع واجب  «معروف و نهی از منکر امر به» -5

 واجب کفایی  –واجب تخییری الف. 

  واجب تعیینی –واجب کفایی ب. 

 واجب عینی  –واجب تخییری  ج.

   واجب عینی  –واجب عینی د. 

 حکم نجاست تمام اجزاء بدن حتی مو و استخوان از ویژگی کدام گزینه است؟  -6
  سگ و خوک خشکیالف. 
 سگ دریایی ب. 
 خوک دریایی  ج.
  االغ و قاطرد. 
 باشد؟  اقسام مطهرات میاز تبدیل شراب به سرکه از کدام یک  -7

 الف. برطرف شدن نجاست 

   ب. استحاله 

 ج. تبعیت 

 د. انتقال 
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 به ترتیب چه حکمی دارد؟ « رفتن به مسجد»و « لمس خطوط قرآن»داشتن وضوء برای  -8

 مستحب  -الف. مستحب 
 مستحب  -ب. واجب 

 واجب  -ج. مستحب 
 واجب  –د. واجب 

 

 وظیفه کسی که ظرف آب وضوی او غصبی است و ظرفی غیر آن ندارد، چیست؟  -9
 الف. وضوی جبیره 

 ب. وضو و تیمّم 
 ج. وضو 
 د. تیمّم 

 چه حکمی دارد؟  ،به ترتیب بانواندوران عادت « روزه»و « نماز» ایقضبه جای آوردن  -10

 واجب است  –الف. واجب نیست 

 واجب نیست  –ب. واجب نیست 

 واجب نیست  –ج. واجب است 

 واجب است  –د. واجب است 

  باشند یا خیر؟به ترتیب رکن می« ایستادن بعد از رکوع»و « ایستادن قبل از رکوع» -11

 خیر  –خیر الف. 

 بله  –بله ب. 

  بله  –خیر  ج.

  خیر -بله د. 

 برای اقامه نماز به ترتیب کدام است؟« بهترین کیفیت»و « بهترین زمان» -12

 فرادی با حضور قلب  –در وقت مشترک الف. 

 فرادی با حضور قلب  –اول وقت ب. 

    به جماعت –در وقت مشترک ج. 

  به جماعت –اول وقت د. 

 نماز خود را به نحو تخییر کامل یا شکسته بخواند؟  تواندنمیهای ذیل مسافر یک از مکاندر کدام -13

)ع( الف. حرم امام حسین
 

  )ع(ب. حرم امام علی

 ج. مسجد الحرام 

 د. مسجد النبی 

 «1آشنایی با قرآن »
  است؟کدام وجه ضرورت شناخت قرآن برای یک جامعه شناس  -14

  با جهش اجتماعیالف. علم و آشنایی 

 رمزگشایی از نظامات اجتماعی ب. 

 تاثیرگذاری در سرنوشت بشر ج. 

 آشنایی با تاریخ د. 
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  ؟مسلمانان چیستمقیاس همه منابع  معیار و -15

 اتفاق آراء الف. 

  ب. حدیث

 قرآن ج. 

 عقل د. 

 نیاز است؟ قرآن از کدام شناخت بی -16

 ریشه ای الف. 

 سندی ب. 

 تحلیلی ج. 

  د. تاریخی

  ویژگی کدام گروه است؟« روایات»در معیار شناخت مسائل اسالمیمنحصر دانستن  -17

  نوالف. اخباری

  ب. اشعریون

 متصوفه ج. 

 معتزله د. 

های از اندیشه «کردن آن را دارندتنها حق تالوت دیگران  بوده و )ع( در قرآن منحصر به معصومین غور»: این استدالل که -18

  کدام گروه است؟

  الف. اخباریون

  ب. متصوفه

  ج. باطنیه

  د. اشاعره

کدام  مربوط به «داشت آننباید کاری به باطن  شود حجت است وقرآن فهمیده میآیات آنچه از ظاهر »: کهبه اینعقیده  -19
 گروه است؟ 

 اخباریون الف. 

  ب. متصوفه
 اشاعره ج. 

  د. معتزله
 چیست؟ «اسماعیلیه»نام دیگر  -20

  الف. متصوفه
  ب. معتزله
  ج. اشاعره
  د. باطنیه

 ؟ باشدنمی «طبیعت» و «قرآن»کدام گزینه وجه شباهت   )ره( از منظر شهید مطهری -21
  الف. عدم ضرورت حل تمام مسائل آن

  با آن ب. لزوم مطابقت دادن اندیشه
  یک زمانه ج. عدم اختصاص ب

  جذاب بودن د. زیبا و
 



آزمون ورودی سطح دو   4

12/10/1398                                                          

 است؟  کدام ،را برشمرده پرهیزگاراناوصاف در آن  )ع(ای که امام علی کتاب و خطبه نام -22

 شقشقیه  -الف. نهج البالغه

 شقشقیه  -ب. نهج الفصاحه

 متقین  -ج. نهج الفصاحه

 متقین  -د. نهج البالغه

 ؟ باشدنمیاز ادله قرآنی بر اصالت عقل کدام گزینه  -23

 الف. مبارزه با لغزش های عقل 

  ب. بیان سرگذشت انبیاء 

 ج. بیان فلسفه احکام 

 د. دعوت به تعقل 

 «1عربی، زبان قرآن »
 کدام است؟ « تفعَلنَ»ضمیر مناسب فعل  -24

   الف. انتنّ

 نحن ب. 

 انتم ج. 

 د. هنّ 

 ؟ هستندهم  مقابلمعنای کدام دو کلمه  -25
 مسرور  -ناجحالف. 

 شراء  -بیعب. 

 ابعد  -بعیدج. 

 قعد  -د. نام

 کدام است؟ « بیست وپنج» ترجمه عربی عدد -26
   عشرون الف. خمسة و

 عشرون و خمسة ب. 

 عاشرین  خمسة وج. 

   خمسة  عاشرین و د.

 کدام است؟ « الیوم الـ...... من ایّام االسبوع یوم االحد» عدد مناسب برای جای خالی در عبارت -27
 احد  الف.

  ثانیب. 

  اثنانج. 

 د. واحد 

 کدام است؟ « مُسِبتَیَ»فعل مستقبل از  -28
  مُ سِبتَیَالف. سَ

 مُ سِبتَمُسَب. 

 سامَ بتِاِج. 

 مَ سَبتَاِد. 
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 معنای کدام کلمه است؟ « عین الماء و نهر کثیر الماء» عبارت -29
 االعصار الف. 
 الینبوع ب. 

 ج. المطار 
 د. المطر 

 کدام است؟ « التعبدوا..... اهلل احداً» عبارت: کلمه مناسب برای جای خالی در -30
  الف. من دون 

 ب. الشعب 
 ج. واحداً 
 د. دائماً 

 کدام است؟ « یحاول»ماضی از فعل  -31
   لَوَّحَالف. تَ

 ة لَحاوَمُب. 
   لَج. حاوَ

  لَوَّحَد. 
 کدام است؟ « ما قسم اهلل للعباد شیئاً افضل من العقل»فاعل در جمله:  -32

   الف. شیئاً
   للعباد ب.
 افضل ج. 
   اهلل د. 

  کدام است؟«کل النار الحطبأکل الحسنات کما تأالحسد ی»مبتدا در جمله:  -33
 الحسنات الف. 

   الحطب ب. 
 الحسد ج. 
  النارد. 

 کدام است؟ « قَغلَاَ»مصدر از فعل  -34
 ق غلَالف. مُ

  غالق اِ ب.
  القنغِج. اِ
  غلیق د. تَ
 باشد؟ « یُفتَحُ البابُ»کدام گزینه می تواند معلوم جمله  -35

    الف. یَفتَحُ االستاذُ البابَ 
 یَفتَحُ البابُ االستاذَ ب. 
 فَتَّحَ االستاذُ البابَ ج. 

   د. فَتَّحَ البابُ االستاذَ 
 چیست؟ « اِجْتَنِبوا کثیراً من الظّنّ»ترجمه صحیح آیه شریفه:  -36
 ها اعتماد نکردند. به بسیاری از گمان الف.

 ها اعتماد نکنید. ب. به بسیاری از گمان

     ها دوری کردند. ج. از بسیاری از گمان

   ها دوری کنید.د. از بسیاری از گمان
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 ؟ نیست کدام یک از حروف زیر، حرف جر -37

   الف. لـ 

 ب. بـ 

    ج. نـ

   د. کـ 

 کدام است؟ « لَرسَاَ» از فعلاسم فاعل  -38

   مُرسِل الف.

  مِرسال ب.

 مُراسِل  ج.

   راسِل د. 

 «2عربی، زبان قرآن »

 معنای کدام کلمه است؟ « هو محاولة قبیحة لکشف اسرار الناس لفضحهم» عبارت -39

 الف. التجسّس 

 ب. سوء الظنّ 

 ج. التهمة 

  د. الحسد 

 کدام است؟ « کانت مکتبة جندی سابور فی خوزستان اکبر مکتبة فی العالم القدیم» در عبارت: «اسم مکان» -40

 الف. مکتبة 

 ب. جندی 

  ج. اکبر 

     القدیمد. 

 کدام است؟ « إن تزرع خیراً تحصد سروراً» ترجمه عبارت -41

  کردی. کاشتی شادی درو میاگر نیکی میالف. 

    کنی.کاشتی شادی درو میب. اگر نیکی می

  کردی. اگر نیکی بکاری شادی درو میج. 

   کنی. اگر نیکی بکاری شادی درو می د.

 کدام است؟ « انقاذ»امر مخاطب از مصدر -42

    ذنقِأَ الف.

     نقوذ أَب. 

 ذ نقَیَج. 

 ذ نقَتَد. 

 کلمات در کدام گزینه مترادف هستند؟ -43
 اموات  -الف. احیاء

  جلس  -ب. فرّ
  مرّة  -ج. تارة
  قرب  -د. قام
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 کدام است؟ « بذور»مفرد کلمه -44

    باذر الف.

  ب. بذور

 ج. بذار 

  د. بذر

 کدام است؟ « کندستیز می»ترجمه عربی -45
   یجادل الف.

  ب. ینادی
  ج. یزارع 

   د. یبایع
 دام فعل، آینده منفی است؟ ک -46

 الف.کی یذهبن 
  ب. ان یحاولوا 

 ج. لن تنالوا 
   د. لیجعل 

 معنای کدام فعل است؟ « ظهر و صار واضحاً»عبارت: -47
  الف. تبیّن 
  ب. ساق 
   ج. فشل 
   د. واجه 

 فعل در کدام گزینه ماضی نقلی است؟  -48
  الف. لم تذهبوا 

 لماذا ذهب ب. 
 ال تذهبوا ج. 

     د. لتذهبوا 
 ؟ نیست متناسبکدام کلمه با کلمات دیگر از حیث معنا  -49

 الف. المدینة 
 ب. القریة 
     ج. البالد 
     د. النیام 

 در کدام جمله فعل ناقصه به کار رفته است؟  -50
 الف. صارت المدرسة النظیفة 
 ب. نظّف الطالب مدرستهم 

 ج. انزل من السماء ماءاً 
 د. لم ینجح بل خسر 

  

 

 

 «باشد.اداره سنجش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی می  50001717214421سامانه پیام کوتاه »

 «باشد.آزمون و شماره سؤال همراه با ذکر دقیق اشکال جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری میدر صورت ارسال پیام کوتاه، ذکر نام »

 با آرزوی موفقیت


