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تست آزمون عمومـی 4
 22- مفهوم بیت »زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت/ حیثّیت مرگ را به بازی نگرفت« با مفهوم کدام گزینه تناسب ندارد؟

ع��ب��رت ن��م��ای هستی ک���ار  آخ���ر  اس���ت  1( م����رگ 
مست کبک  چون  ما  و  می ترسند  مرگ  از  2( بیدالن 
وح��ش��ت ان��د در  ازو  ج��م��ل��ه  ک��ای��ن  3( م�����رگ 
را آزاده ای  م����رگ  از  ت��رس��ان��ی  4( چ�����ه 

سیمرغ(؟  =( عنقا  روزگ��ار  بر  خندد  که  عدم  از  غیر 
کرده ایم شاهین  راه  راهنما(   =( دلیل  را  خود  خندءه 
ری��ش��خ��ن��د وی  ب���ر  ق����وم  ای����ن  م��ی ک��ن��ن��د 
ک����ه ط���ب���ل رح���ی���ل���ش ب�����ود ش���ادی���ان���ه

 25- همءه گزینه ها، به استثنای گزینءه ............... مفهوم بیت »چنین است سوگند چرخ بلند/ که بر بی گناهان نیاید گزند« را نقض می کنند.
فلک دارد  ت��ی��غ ه��ا  ب��ی گ��ن��اه��ان  ق��ت��ل  1( ب��ه��ر 
ب��ت��رس م��ک��اف��ات  دور  از  راه�����زن  2( ای 
کان جا مپیچ  دل  ای  کمندش  چ��ون  زل��ف  3( در 
پروایی نیست  را  او  تیغ  بی  گناهان  خ��ون  4( ز 

گرفت م��ی ب��ای��د  د  ج����اّ ای��ن  دس��ت  از  کین  تیغ 
زن��د راه  ه���م���ان  را  ت���و  زن����ی  ک���ه  راه�����ی 
ب��ی ج��ن��ای��ت و  ب���ی ج���رم  ب��ی��ن��ی  ب���ری���ده  س��ره��ا 
ن��گ��ی��رد پ��ن��ج��ء خ��ون��ی��ن م��رج��ان دام����ن دری��ا

 71- مخاطب هر یک از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
 رِّ َو الَخیِر فِتنًَة ج( ！نَبُلَوکُم بِالشَّ  سول ب( ！ِاسَتجیبوا لِّلِٰه َو لِلرَّ  مَت اَیدیَکُم الف( ！ذلَِک بِما َقدَّ

4( دوزخیان � مسلمانان � ایمان آورندگان 3( بهشتیان � مسلمانان � ناس   2( بهشتیان � مؤمنان � ایمان آورندگان   1( دوزخیان � مؤمنان � ناس 

 72- یکی از اسامی پروردگار جهانیان که در دعای جوشن کبیر به آن اشاره شده ！مَن َسَبَقت َرحَمُتُه َغَضَبه است. این توصیف از خداوند در مفهوم 
کدام آیءه قرآن کریم تجلی دارد؟

هُ لََمَع الُمحِسنین ُهم ُسبُلَنا َو اِنَّ اللاّٰ 2( ！َو الَّذین جاهَدوا فینا لََنهدیَّنَّ   ً1( ！ُک�َّ نُِمدُّ هُٰؤالِء و هُٰؤالِء مِن عَطاِء َربِّك َو ما کاَن عَطاُء َربِّك َمحظورا
بوا بِآیاتِنا َسنَستَدرِجُُهم من حَیُث ال یَعلَمون َو اُملی لَُهم اِنَّ کیدی مَتین 4( ！َو الَّذیَن کَذَّ  ئَِة فَ� یُجزٰی ااِلاّ مِثلُها یِّ 3( ！َمن جاَء بِالحََسَنِة فَلَهُ عَشُر اَمثالِها َو َمن جاء بالسَّ

ء
شمارٔه 2

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

71، 2272، 25شماره تست های حذف شده

ءاصالحیه کتاب چند کنکور به دلیل حذفیات کرونایی پایه دوازدهم در کنکور ء

تست های جایگـزین پیشنهادی همراه با پاسخ نامه تشریحیء
+

ماجرا از این جا شروع شد که سازمان سنجش قسمت هایی از چند کتاب پایٔه دوازدهم رو از کنکور سراسری سال 99 حذف 

کرد. ما )یعنی خیلی سبز( تست های حذفی مجموعٔه چند کنکور رو مشخص و تست های استاندارد جایگزین اونا کردیم. 

)راستی گزینٔه درست تست های جایگزین شده همون گزینٔه درست تست های حذف شده است.( 
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ء
شمارٔه 3

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

75ـشماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1
 75- کدام گزینه به درستی پاسخ سؤاالت زیر را می دهد؟

الف( زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان چیست؟
ب( امکان بهره مندی از نیروی اختیار و قدرت انتخاب در انسان مشروط به چیست؟

ج( برای انتخاب راه رستگاری عالوه بر اختیار نیازمند چه هستیم؟
1( ارادءه الهی � استمداد از نیروی عقل � سرمایء عقل

2( تقدیرات الهی � استمداد از نیروی عقل � راهنمایان الهی
3( تقدیرات الهی � قانونمندی های موجود در جهان � سرمایء عقل
4( ارادءه الهی � قانونمندی های موجود در جهان � راهنمایان الهی

ء
شمارٔه 4

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ21، 22شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 2
 21- مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟

اب���ت���دا ز  آت�����ش  ب�����ود  ای����ش����ان  1( اص�������ل 
آم���ده  است ب��اال  ز  زی���را  رود  زان  ب��اال  2( ش���اخ 
نبَود عجب  بس  گرایی  دوزخ  سوی  گر  اکنون  3( پس 
نمی کند ص��ح��را  ب���ه  ب��ازگ��ش��ت  4( س���ی����ب 

س�����وی اص�����ل خ���وی���ش رف���ت���ن���د ان��ت��ه��ا
بشناختم را  ک��اص��ل  ی���ازم  خ��وی��ش  اص��ل  س��وی 
اج��زا جنبش  همیشه  باشد  خ��ود  ک��ِلاّ  س��وی  ک��ه 
کنی پ��س  ب���از  رو  ک��ه  ع��ش��ق  نیست  راه  آن 

 22- مفهوم کدام گزینه از مفهوم مشترک سایر ابیات دور است؟
نگذشتم ظ��اه��رپ��رس��ت  زاه����د  ه��ی��چ  1( ب����ه 
نیست آگ���اه  م��ا  ح��ال  از  ظ��اه��رپ��رس��ت  2( زاه����د 
پ��رس م��س��ت  رن����دان  ز  پ����رده  درون  3( راز 
نهانی س���وز  ای���ن  در  بپختیم  ک��ه  4( دردا 

پنهانی داش����ت  زناّ�����ار  ن���ه  خ��رق��ه  زی���ر  ک���ه 
نیست اک��راه  هیچ  ج��ای  گوید  چه  هر  ما  حق  در 
ک��ای��ن ح����ال ن��ی��س��ت زاه����د ع��ال��ی م��ق��ام را
است خ��ام  ک��ه  نیست  م��ا  آت��ش  از  خبر  را  وآن 
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ء
شمارٔه 6

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ25شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1
 25- مفهوم بیت »آیین طریق از نفس پیر مغان یافت/ آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند« از مفهوم کدام بیت دور است؟

گوید  مغان  پیر  گرت  کن  رنگین  اده  سجاّ می  1( ب��ه 

2( ط����یاّ ای���ن م��رح��ل��ه ب��ی ه��م��ره��ی خ��ض��ر مکن

ن��رف��ت��م خ����راب����ات  پ��ی��ر  ع��ق��ب  در  3( ت�����ا 

راه��ن��م��اس��ت  م���را  خ���راب���ات  ب��ه  دل  4( ک��ش��ش 

منزل ها رس��م  و  راه  ز  ن��ب��ود  بی خبر  س��ال��ک  ک��ه 

گ��م��راه��ی خ��ط��ر  از  ب��ت��رس  اس����ت  ظ��ل��م��ات 

ب��َن��َرس��ت��م »خ���واج���و«  م��ح��ن��ت  و  دردس�����ر  از 

دارد ق��ب��ل��ه ن��م��ای��ی  اگ�����ر  ک��ع��ب��ه  خ���ان���ء 

ء
شمارٔه 9

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ19شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1

 19- مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟
1( گ����ل اگ���رچ���ه ه��س��ت ب���س ص��اح��ب ج��م��ال

اس��ت ب��اق��ی  ک���او  گ��زی��ن  زن����ده  آن  2( ع��ش��ق 

اس��ت س��ر  زان  گ��ر  و  س��ر  زی���ن  گ��ر  3( ع��اش��ق��ی 

پ��دی��د آرد  زوال  ک����ان  چ���ی���زی  4( ع���ش���ق 

زوال گ���ی���رد  ه���ف���ت���ه ای  در  او  ح���س���ن 

ک����ز ش������راب ج����ان ف����زای����ت س���اق���ی اس���ت

اس��ت ره���ب���ر  س���ر  ب�����دان  را  م���ا  ع��اق��ب��ت 

پ��دی��د آرد  م�������ل  آن  را  ک����ام�����ن 
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ء
شمارٔه 10

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ25شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1
 25- مفهوم کدام بیت با مفهوم بیت »بی  عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟/ یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است« متناسب است؟

برگزیدم عشق  غ��م  خ��اط��ر  اخ��ت��ی��اِر  ب��ه  1( چ���و 

آر  دگ���ر  رف��ی��ق��ی  غ��م��م  ب��ه ج��ز  ع��ش��ق  2( ای 

توست ب��ه  زن��ده  جهان  و  جانی  ت��و  ک��ه  3( گ��ی��رم 

4( م����ن ح��اص��ل ع��م��ر خ���ود ن�����دارم ج���ز غم 

ض���روری از  بکشیم  آی���د  آن چ����ه  ه��ر  ج��ف��ا  ز 

ب���رآر پ��ی��ش  از  س���ر  ت��وی��ی  غ���رض  وص���ل  وی 

ت���ا زن����ده ب���ه ج���ان���ان ن���ش���وی، زن����ده ن���ه ای

غم ج���ز  ن�����دارم  ب���د  و  ن��ی��ک  ز  ع��ش��ق  در 

ء
شمارٔه 12

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ18شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1

 18- همءه گزینه ها، به جز بیت ............... با ابیات زیر تناسب مفهومی دارند.
س���ت���وران دم  از  واره�������ی  »ت�����ا 

ب����ا ش���ی���ر س��پ��ه��ر ب��س��ت��ه پ��ی��م��ان

وی�����ن م������ردم ن���ح���س دی��وم��ان��ن��د

ب���ا اخ���ت���ر س��ع��د ک�����رده پ��ی��ون��د«

چشم ب��ه  م��ی آی��د  ی��ار  ده���اِن  کنج  از  1( خ��وش ت��ر 

ای���ن خ��ارس��ت��ان در  ب���ود  اگ���ر  ب��ی خ��ار  2( گ���ل 

آسایش خ��واب  چشم  خ��اک  زی��ر  به  داری  3( اگ��ر 

گرفت عالم  م��ردم  از  گوشه ای  »صائب«  که  4( ه��ر 

گ���وش���ه ای ک��ز دی����دءه م����ردم ن��ه��ان س����ازد م��را 

چیدند م����ردم  ص��ح��ب��ت  از  ک��ه  ب���ود  دام��ن��ی 

خود حساب  عالم  م��ردم  ب��ا  ک��ن  پ��اک  ای��ن ج��ا  ه��م 

م���ی آورد ب���رون  ب��ی پ��ای��ان  دری����ای  از  کشتی 
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ء
شمارٔه 13

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ17شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1
 17- مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت »کاووس کیانی که کی اش نام نهادند/ کی  بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟« متناسب نیست؟

هان  کن  عبر  دی��ده  از  عبرت بین  دل  ای  1( ه��ان 

2( ب���ه���رام ک���ه گ���ور م��ی گ��رف��ت��ی ه��م��ه عمر 

3( خ�����اک ب���غ���داد ب���ه م���رگ خ��ل��ف��ا م��ی گ��ری��د

را »خ��واج��و«  جهان  ز  غم  به جز  نیست  4( حاصلی 

دان ع���ب���رت  آی��ی��ن��ء  را  م���دای���ن  ای������وان 

دی�����دی ک���ه چ��گ��ون��ه گ����ور ب���ه���رام گ��رف��ت؟

است؟ بغداد  در  که  چیست  روان  ش��طاّ  ای��ن  ورن��ه 

اس��ت آزاد  ج��ه��ان  ز  ک���او  ک��س��ی  ج���ان  ش���ادی 

ء
شمارٔه 14

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ23شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1
 23- با توجه به وادی استغنا، همءه گزینه  ها به جز گزینءه ............... با بیت زیر تناسب دارند.

است م����رده ای  ای��ن ج��ا  نیز  ج��نّ��ت  اس��ت«»ه��ش��ت  اف��س��رده ای  ی��خ  همچو  دوزخ  هفت 

کهن ن���ه  ای���ن ج���ا  دارد  ن���و  ن���ه  1( ق������در 

2( گ����ر دری����ن دری����ا ه������زاران ج����ان ف��ت��اد

شوند در  آت���ش  ب��ه  چ���ون  ه��ی��زم  و  3( ع����ود 

تباه ک��لاّ��ی  ک��ل  و  ج���زء  ای��ن ج��ا  ش��د  4( گ����ر 

مکن خ���واه���ی  ک���ن  ه��ی��چ  ای���ن ج���ا  خ�����واه 

ف��ت��اد ب����ی پ����ای����ان  ب���ح���ر  در  ش��ب��ن��م��ی 

ش��ون��د خ��اک��س��ت��ر  ج����ای  ی���ک  ب���ر  دو  ه���ر 

ک��اه ب����رگ  ی���ک  زم���ی���ن  روی  از  ش���د  ک���م 
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ء
شمارٔه 15

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

764شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 2

 7- در کدام گزینه، تعداد درست صاحبان آثار زیر بیشتر است؟
»تحفةاالحرار � الهی نامه � مرصادالعباد � غزلیات شمس � اسرارالّتوحید � روزها � هم صدا با حلق اسماعیل«

1( شمس تبریزی � حسن حسینی � مهدی شجاعی � عطاّار نیشابوری
د عوفی � جمال میرصادقی ین رازی � محماّ ر � نجم الداّ د بن منواّ 2( محماّ
دعلی اس�می ندوشن � حسن حسینی � سلمان هراتی � جامی 3( محماّ

ر د بن منواّ ین علی صفی � شمس تبریزی � محماّ 4( عطاّار نیشابوری � فخرالداّ

مَت اَیدیَکُم َو اَنَّ الّلَٰه لَیَس بِظاّلٍم لِلَعبید با کدام موضوع و بیت زیر ارتباط مفهومی دارد؟  64- از آیءه شریفءه ！ذلَك بِما َقدَّ
1(  شواهد وجود اختیار � »این که فردا این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است ای صنم«

2(  زمینه ساز شکوفایی اختیار � »این که فردا این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است ای صنم«
3(  شواهد وجود اختیار � »هیچ عاقل مر کلوخی را زند/ هیچ با سنگی عتابی کس کند؟«

4( زمینه ساز شکوفایی اختیار � »هیچ عاقل مر کلوخی را زند/ هیچ با سنگی عتابی کس کند؟«

ء
شمارٔه 17

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

52ـشماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1

 52- ارتباط مفهومی هر یک از موارد زیر با کدام عبارت قرآنی به درستی بیان شده است؟
ج( زندگی مخلصانه برای خدا ب( تعریف قرآن از دنیا  الف( شباهت دنیا و برزخ 

نیا َو اآلِخَرة ِه ثواُب الدُّ ر � ！لَِهَی الَحیوان � ！فَعنَد اللاّٰ َم و اَخَّ 1( ！یَُنباّؤا ااِلنسان یَومئٍذ بِما قَدَّ
انَّ َص�تی َو نُُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی للاّٰه！ � لَهٌو َو لِعب！ � ر َم و اَخَّ 2( ！یَُنباّؤا ااِلنسان یَومئٍذ بِما قَدَّ

انَّ َص�تی َو نُُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی للاّٰه！ � لَِهَی الَحیوان！ � 3( ！َرباّ اِرِجعونی لََعلاّی اَعَمُل صالحاً فیما تََرکت
نیا َو اآلِخَرة ِه ثواُب الدُّ 4( ！َرباّ اِرِجعونی لََعلاّی اَعَمُل صالحاً فیما تََرکت � ！لَهٌو َو لِعب � ！فَعنَد اللاّٰ
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ء
شمارٔه 18

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

56ـشماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1
 56- آیءه شریفءه ！َقد جاَءکُم بَصائُر ِمن َربّکُم َفَمن اَبَصَر َفِلنَفِسه َو مَن َعمَی فعلیها بیانگر کدام مورد است؟

2( توحید در ربوبیت � امداد خاص الهی 1( توحید در ربوبیت � ویژگی فطری انسان 
4( توحید در خالقیت � امداد خاص الهی 3( توحید در خالقیت � ویژگی فطری انسان 

ء
شمارٔه 21

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ23شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1
 23- مفهوم بیت »هر که جز ماهی ز آبش سیر شد/ هر که بی روزی است روزش دیر شد« در کدام گزینه دیده می شود؟

سیرابش داش��ت  روزی  چند  احسان  ز  دری��ا  1( اگ��ر 
عشق داغ  و  درد  ز  را  عشق بازان  سیری  2( نیست 
ط��ل��ب روزی  ش����و  آب  زی�����ر  3( گ����ف����ت: 
نیست آرام  او  ع��ش��ق  ج���ز  را  4( روح 

را دری��ا  ک��رد  توانگر  ماهی  ه��م  خویش  فلس  ز 
سوختن اش��ت��ه��ای  دارد  ه���م���واره  س��وخ��ت��ن 
نَ���بْ���ود عجب ش�����وم،  م���اه���ی  گ���ف���ت: چ����ون 
نیست ش���ام  را  ک���او  اس���ت  روزی  او  ع��ش��ق 

ء
شمارٔه 23

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

57ـشماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1
 57- هر یک از موارد زیر با کدام مفاهیم مرتبط است؟

ج( ارادءه الهی ب( قانونمندی جهان  الف( مجازات پیمان شکنان 
2( شواهد وجود اختیار � زمینه ساز شکوفایی اختیار � علت وجود اختیار  1( شواهد وجود اختیار � شواهد وجود اختیار � زمینه ساز شکوفایی اختیار  

4( زمینه ساز شکوفایی اختیار � شواهد وجود اختیار � شواهد وجود اختیار 3( زمینه ساز شکوفایی اختیار � زمینه ساز شکوفایی اختیار � علت وجود اختیار 



8

ء
شمارٔه 31

فرهنگ و معارف اسالمیزبان و ادبّیات فارسینام درس

ـ22شماره تست های حذف شده

تست آزمون عمومـی 1

 22- مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت »هّمتم بدرقءه راه کن ای طایر قدس/ که دراز است ره مقصد و من نوسفرم« متناسب است؟
وادی دری��ن  من  دوچ��ار  گ��ردد  ره��ی  خضر  1( مگر 

دراز منزل  ب��َود  گ��ر  ک��وت��ه،  نیست  م��ا  ��ت  2( ه��ماّ

را سخت  ک��اره��ای  می گشاید  ��ت  ه��ماّ 3( گ��رچ��ه 

ماند دور  روض����ه  از  گ��ن��دم��ی  ب����رای  4( آدم 

اف��ت��اده ت��اری��ک��ی ح��ی��رت ره���م دش����وار  ک��ه در 

نیست خ��واب  در  ما  پ��ای  باشد،  خوابیده  اگ��ر  راه 

کلید ای���ن  دن��دان��ه ه��ای  ک��ن  ص��دچ��اک  دل  از 

ن��ان ب����رای  ��ت  ه��ماّ در  از  م���ان���دم  دور  م���ن 

)دوچار: روبه رو، مقابل(



ء
پاسخ نامه تشریحی

ء
شمارٔه 2
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)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 11(    -22 
در  سخن از این است که مرگ سرانجامِ مقّدر همءه موجودات است و همه خواهند 
مرد. در  شاعر خود را مانند کبک مستی می داند که با خنده اش، شاهین )مرگ( 
را به سوی خود راهنمایی می کند )به استقبال مرگ می رود(. در گزینه های  و 
،  و  همانند   هم خنده زدن بر مرگ آشکار است؛ پس در گزینه های 

بیت سؤال مفهوم خوارداشتن مرگ و ترس و هراس نداشتن از آن دیده می شود.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 12(    -25 
مفهوم بیت سؤال در امان بودن بی گناهان از گزند و آسیب است. در گزینه های 
،  و  سخن از ریخته شدن خون بی گناهان است و بی جرم و جنایت 
مکافات شدنشان، پس این ابیات مفهوم بیت سؤال را نقض می کنند. در بیت 

 سخن از این است که هر کس بدی کند از عواقب آن مصون نخواهد ماند.
معنی  شمشیر او از ریختن خون بی گناهان پروایی ندارد [هم چنان که] 

پنجءه سرخ و خونین مرجان، نمی تواند دامن دریا را بگیرد.

)تألیفی، دین و زندگی 3 ـ درس 5 ـ صفحءه 55 و درس 6 ـ   -71 
صفحءه 65 و دین و زندگی 2 ـ صفحءه 9(

کردار  خاطر  به  [عقوبت]،  این  ایدیکم:  قّدمت  بما  »ذلك  عبارت  مخاطب 
ه  پیشین شماست.«، دوزخیان می باشند. خطاب خداوند در آیءه »استجیبوا لّلٰ
و للّرسول: دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید«، مؤمنان هستند: »یا ایّها اّلذین 
رِّ و الخیر فتنة: و قطعاً ما شما را با شر و خیر  آمنوا« و عبارت »نبلوکم بالشَّ

می آزماییم«، در مورد تمام انسان ها می باشد: »کّل نفس«. 

)تألیفی، دین و زندگی 3 ـ درس 6 ـ صفحه های 66، 71 و 72(    -72 
بر غضبش  ای خدایی که رحمتش  َغَضبَه:  َسبَقت رحمُتُه  »یا من  عبارت 
سبقت گرفته است.«، به سنت سبقت رحمت بر غضب الهی اشاره می کند 
که براساس آن خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به 
اندازءه خودش جزا می دهد: »من جاء بالحسنة فله عشُر  امثالها و َمن جاء 
ئة فال یجزی اّل مثلها: کسی که کار نیکی بیاورد ده برابر آن [پاداش]  یِّ بالسَّ

می گیرد و کسی که کار بدی بیاورد جز به اندازءه آن کیفر نمی شود.«
بررسی سایر گزینه ها:

 آیءه »کاّلً نمّد هؤلء و هؤلء من عطاء ربّك و ما کان عطاء ربّك محظوراً: 
هر یک از اینان و آنان [دنیاطلبان و آخرت طلبان] را مدد می رسانیم از عطای 
پروردگارت و عطای پروردگارت [از کسی] منع نشده است.«، بیانگر امداد عام 
لََمع  اللّٰهَ  اّن  و  سبلنا  لنهدیّنهم  فینا  جاهدوا  الّذین  »و  آیءه  است./   الهی 
المحسنین: و کسانی که در راه ما جهاد [و تالش] کنند حتماً آنان را به راه های 
خود هدایت می کنیم و در حقیقت خداوند با نیکوکاران است.«، به سنت توفیق 
بآیاتنا سنستدرجهم من حیث ل  کّذبوا  الّذین  »و  آیءه  الهی می پردازد./  
یعلمون و املی لهم اّن کیدی متین: و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و 
به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد، از آن راه که نمی دانند و به آن ها مهلت 

می دهم همانا تدبیر من استوار است.«، بیانگر سنت امالء و استدراج است.

تست آزمون عمومـی 4

)تألیفی، دین و زندگی 1 ـ درس 2 ـ صفحءه 29 و دین و زندگی 3 ـ     -75 
درس 5 ـ صفحه های 55 و 56(

الف( قانونمندی جهان )تقدیرات الهی(، زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان است./ 

ء
شمارٔه 3

تست آزمون عمومـی 1

ب( فقط با زندگی در یک جهان قانونمند است که امکان بهره مندی از اختیار و 
انتخاب وجود دارد./ ج( برای انتخاب راه رستگاری عالوه بر اختیار، نیازمند نیروی 
تفکر و تعقل هستیم، زیرا انسان می تواند راه رستگاری را با استفاده از عقل برگزیند.
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)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 6(    -21 
،  و  بازگشت به اصل است؛ اّما در   مفهوم مشترک گزینه های 
راه  عشق،  راه  که  است  این  آن  مفهوم  و  نیست  اصل  به  بازگشت  از  سخنی 

بی بازگشت است.

ء
شمارٔه 4

تست آزمون عمومـی 2

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 2(    -22 
،  و  این مفهوم که غیر از عاشق کسی از سوز عشق  در گزینه های 

آگاه نیست، مشترک است. در  سخن از ریاکاری زاهدان است.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 8(    -25 
،  و  لزوم اطاعت  مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینه های 

ء
شمارٔه 6

تست آزمون عمومـی 1

از پیر و مرشد و بیان فواید این کار است. اّما مفهوم  خرابات )= میخانه( را 

معادل کعبه دانستن است.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 14(    -19 
،  و  عشق حقیقی )عشق به خداوند که همیشه باقی  ابیات گزینه های 
می ماند( را توصیه می کند و عشق مجازی )عشق به موجودی که فانی است( را 

ء
شمارٔه 9

تست آزمون عمومـی 1

بیهوده می داند؛ اّما در گزینءه  برخالف سایر گزینه ها مولنا عشق مجازی 
را مقّدمه ای برای رسیدن به عشق حقیقی دانسته  است؛ »عاشقی گر زین سر و 

گر زان سر است ...« یعنی عشق چه زمینی باشد و چه آسمانی باشد ... . 

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 7(    -25 
مفهوم مشترک بیت سؤال و  این است که کسی که عاشق نیست با ُمرده 

تفاوتی ندارد.

مفهوم سایر گزینه ها:

ء
شمارٔه 10

تست آزمون عمومـی 1

 کسی که عشق را انتخاب می کند باید جفای آن را هم تحّمل کند.
 عشق حاصلی جز غم برای عاشق ندارد./ آرزوی وصال

 عاشق جز غم از عمر خود حاصلی ندارد.
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)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 5(    -18 
مفهوم ابیات سؤال کناره گیری از مردم )مردم گریزی( است. در همءه گزینه ها این 

ء
شمارٔه 12

تست آزمون عمومـی 1

مفهوم دیده می شود، به جز  که در آن شاعر می گوید: کسی در آسایش اخروی 
است که حّق مردم بر گردنش نباشد و حسابش را با مردم تسویه کرده  باشد.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 8(    -17 
،  و  ناپایداری دنیا و  مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه های 

ء
شمارٔه 13

تست آزمون عمومـی 1

قدرت دنیایی است. مفهوم گزینءه  عدم تعّلق و وارستگی است و این که 
دل بستن به جهان جز غم و ناراحتی چیزی در پی ندارد.

)تألیفی، فارسی 3 ـ درس 14(    -23 
همان طور که پیش تر هم گفتیم وادی استغنا، بیش از آن که وصف سالک و 
 عارف باشد، وصف خداوند است؛ عارف در این مرحله پی می برد با خدایی
سروکار دارد که به هیچ چیز و هیچ کس نیازمند نیست. در  به بیان 
استغنای خداوند از اعمال انسان پرداخته شده: خواه این جا هیچ کن خواهی 
و معرفت  اگر هزاران جان در دریای عشق  مکن! در  عطّار می گوید: 
الهی نابود شوند؛ در نظر خداوند گویی یک قطره شبنم در یک اقیانوس 

ء
شمارٔه 14

تست آزمون عمومـی 1

بی کران افتاده است؛ یعنی در نظر او همءه این ها هیِچ هیچ است و بی نیاز 
از جان و جان دادن دیگران است. در  شاعر می گوید عود و هیزم وقتی 
در آتش افکنده می شوند هر دو خاکستر می شوند. این بیت بیانگر وادی فقر 
و فناست: صد هزاران سایءه جاوید تو/ گم شده بینی ز یک خورشید تو. در 

 نیز وادی استغنا این گونه تصویر شده است:
اگر جزء و کل همگی نابود شوند، در نظر خدای بی نیاز، گویی یک برگ کاه 

از روی زمین گم شده؛ یعنی انگار هیچ اّتفاقی نیفتاده است.

 7-    )تألیفی، فارسی 2 ـ درس های 2، 7، 8، 9 و 11(
بررسی سایر گزینه ها:

با حلق اسماعیل/ مهدی   شمس تبریزی: ـ/ حسن حسینی: هم صدا 

ء
شمارٔه 15

تست آزمون عمومـی 2

شجاعی: ـ/ عطّار نیشابوری: الهی نامه
مرصادالعباد/ محّمد  رازی:  نجم الدین  اسرارالتوحید/  منّور:  بن  محّمد   

عوفی: ـ/ جمال میرصادقی: ـ 



12

حلق  با  هم صدا  روزها/ حسن حسینی:  ندوشن:  اسالمی  محّمدعلی   
اسماعیل/ سلمان هراتی: ـ/ جامی: تحفة األحرار

 عطّار نیشابوری: الهی نامه/ فخرالّدین علی صفی: ـ/ شمس تبریزی: 
ـ/ محّمد بن منّور: اسرارالّتوحید 

)تألیفی، دین و زندگی 3 ـ درس 5 ـ صفحه های 54 و 55(    -64 
] این  لِلعبید:  بظاّلم  لیس  ه  الّلٰ اّن  و  ایدیکم  قّدمت  بما  »ذلَك  شریفءه  آیءه 

که]  است  آن  به خاطر  نیز  [و  پیشین شماست  کردار  به خاطر  عقوبت]، 
شواهد  از  مسئولیت پذیری  به  نمی کند.«،  ستم  بندگان  به  هرگز  خداوند 
وجود اختیار اشاره می کند و با مفهوم بیت »هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟/ 

هیچ با سنگ عتابی کس کند؟« مرتبط می باشد.

تست آزمون عمومـی

در بخش شواهد وجود اختیار، شعرهای دیگه  ای هم مطرح هستند:
آن کنم یا  کنم  این  فردا  »این که 

صنم ای  است  اختیار  دلیل  تفکر و تصمیمخود 
گر نبودی اختیار این شرم چیست

این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟
وان پشیمانی که خوردی زان بدی

بهتری گشتی  خویش  اختیار  ز 

احساس 
رضایت یا 
پشیمانی

بیا ــردا  ف را  سنگ  گویی  هیچ 
سزا را  بد  دهــم  من  نیایی  ور 

زند؟ را  کلوخی  مر  عاقل  هیچ 
کند؟ کس  عتابی  سنگ  با  هیچ 

مسئولیت پذیری

)تألیفی، دین و زندگی 1 ـ درس 1 ـ صفحءه 22، درس 3 ـ صفحءه 42 و      -52 
درس 5 ـ صفحءه 66(

الف( آیءه شریفءه »ینبؤا االنسان بما قّدم و اَّخر: در آن روز به انسان خبر داده می شود 
به آن چه پیش [از مرگ[ فرستاده و آن چه پس [از مرگ[ فرستاده است.«، به 
باز بودن پروندءه اعمال انسان به واسطءه اعمال ماتأّخر اشاره می کند و بیانگر شباهت 
میان دنیا و برزخ است./ ب( عبارت »لهو و لعب: سرگرمی و بازی«، تعریفی است 
که قرآن کریم در آیءه »و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعٌب ...« برای دنیا و زندگی 
دنیایی به کار برده است./ ج( زندگی مخلصانه برای خدا را می توان از آیءه »قل 
اّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی للّه رّب العالمین: بگو نمازم، تمامی اعمالم 

و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است«، دریافت کرد.

 

مرا  پروردگارا!   :... ترکت  فیما  صالحاً  اعمل  لعلّی  ارجعون  »رّب  آیءه 
بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آن چه را در گذشته ترک 
کرده ام ...« به این موضوع اشاره می کند که در عالم برزخ نمی توان عملی 
انجام داد و برزخ محل عمل نیست و بیانگر تفاوت دنیا و برزخ است.

ء
شمارٔه 17

تست آزمون عمومـی 1

آخرتبزرخدنیا

محل عمل نیست.محل عمل نیست.محل عمل است.

پروندءه عمل بسته است.پروندءه عمل باز است.پروندءه عمل باز است.

آگاهی انسان محدود 
است.

آگاهی انسان به اعمال 
خود باال می رود.

به  انسان  آگاهی  سطح 
و  رفته  باال  خود  اعمال 
عین عمل خود را می بیند.

فقط آثار دنیایی عمل 
را می بینیم.

آثار  از  بهره ای  انسان 
اخروی عمل را می بیند.

آثار اخروی عمل به طور 
کامل ظهور می یابد.

تفاوت دنیا، برزخ و قیامت به طور کلی در این جدول اومده:

)تألیفی، دین و زندگی 3 ـ درس 5 ـ صفحءه 55 و درس 2 ـ صفحءه 20(    -56 
آیءه شریفءه »قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن ابَصَر فلنفسه و من عمی فعلیها: 
به راستی که دالیل روشن از جانب پروردگارتان به سوی شما آمده است 
پس هر کس که بینا گشت، به سود خود اوست و هر کس کور دل گردد، 

ء
شمارٔه 20

تست آزمون عمومـی 1

به زیان خوِد اوست.«، به تدبیر خداوند به عنوان پروردگار و رّب جهان برای 
فرستادن دالیل روشن برای هدایت انسان ها اشاره می کند و به همین دلیل 
)اشاره به هدایت توسط خداوند( بیانگر توحید در ربوبیت است. هم چنین 
این آیه به یکی از ویژگی های فطری انسان، که همان اختیار است اشاره دارد.
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)تألیفی، فارسی 3، درس6(    -23 
در بیت  مفهوم اصلی این است که عاشق هیچ گاه از عشق سیر نمی شود. 

این مفهوم در مصراع اّول بیت سؤال هم دیده می شود.
مفهوم سایر گزینه ها:

ء
شمارٔه 21

تست آزمون عمومـی 1

لطف خود سیراب  از  را  ماهی  دریا  اگر  و عشق دوطرفه است:  محبّت   
می کند، ماهی هم با فلس )پولک( خود دریا را ثروتمند می کند.
 روزِی موجودات در هر صورت می رسد )روزی رسانی خداوند(.

 آرامش روح با عشق/ عشق پایانی ندارد.

)تألیفی، دین و زندگی 3 ـ درس 5 ـ صفحه های 54 و 59(    -57 
انسان،  در  اختیار  وجود  شواهد  از  یکی  پیمان شکنان   مجازات  الف( 
مسئولیت پذیری است که براساس آن انسان پیمان شکن براساس رفتارش 

مجازات می شود.
ب( قانونمندی جهان  قانونمندی جهان )قضا و قدر(، زمینه ساز شکوفایی 

ء
شمارٔه 23

تست آزمون عمومـی 1

اختیار است. 
و  الهی  ارادءه  از  ناشی  انسان  در  اراده  و  اختیار  وجود  الهی   ارادءه  ج( 
انسان  که  است  کرده  اراده  خداوند  دیگر،  عبارت  به  خداست.  خواست 

موجودی مختار و دارای اراده باشد.

)تألیفی، فارسی 3، درس 3(    -22 
یا پیر طریقت  یاری خواستن از خضر راه  مفهوم مشترک بیت سؤال و  

برای پیمودن راه طوالنی کمال است. 
مفهوم سایر گزینه ها:

ء
شمارٔه 31

تست آزمون عمومـی 1

 وقتی هّمت عالی باشد، طوالنی بودن راه دشوار نیست. 
 هّمت چاره ساز است اّما با دل  شکسته اثر آن بیشتر می شود. 

 خواسته های دنیا مانع رسیدن به بلندنظری و کماالت معنوی است.
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