سؤاالت آزمون مرحله سوم يازدهمين دوره ارزيابي و اعطاي مدرك به حافظان (جمعه )1395/10/17
سؤاالت ترجمه

كدام گزينه ترجمه صحيح آيات و عبارات قرآنی زير است؟
ََ َ
َُ
 .1فل ݩّمآٰٰٓاضا َءتٰٰٓٓمآٰٰٓ َحولهۥ (بقره :17 /جزء )1
الف) پس چون آنچه در پيرامونش بود روشن شد.
ب) ولى هنگامى كه آتش اطراف او را روشن ساخت.
ج) پس هنگامي كه آنچه را اطرافش بود روشن ساختيم.
د) ولى هنگامى كه آتش دامن او را فرا گرفت.

ݨ
َ
َ َ
ُݨݦ ُ ݨ
ّٰ
ن (بقره :60 /جزء )1
ضٰٓ ُم ݨڡ ِس ٖدی َ ٰٓ
قٰٓالل ِ ٰٓهٰٓ ݩَولآٰٰٓبعث ݨوآٰ ݭِڡݨیٰٓالا ݧ ݨر ِ ٰٓ
نٰٓ ِرر ِ ٰٓ
 .2كلوآٰ َواش ََر ݧبُوآٰ ِم ݨ ٰٓ
الف) از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد! و در حال عصيان ورزی ،در زمين فساد نكنيد.
ب) از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد! و فسادگری را در زمين آغاز نكنيد.

ج) از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد! و در زمين فساد نكنيد.
د) از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد! و با مفسدان روی زمين همياری نكنيد.

ّݧ
ُ
ُ ݧ ݩݨ ݨ َ ّ ݩݦ ُ ُ َ ُ
ََ
نٰٓ َبڡ ِلهآٰٰٓ َ ݦو ݦݫ ݬِف ݩݦثا ِ ݧ ݘبهآٰٰٓ َوف ِومهآٰٰٓ َوعد ِشهآٰٰٓ َو ݧݫ َب ݧ ݩَص ِلهآٰ (بقره :61 /جزء )1
ضٰٓ ِم ݨ ٰٓ
تٰٓالا ݨݧر ٰٓ
 .3یح ِ ݣَر ݬ ݥحٰٓلثآٰٰٓ ِممآٰٰٓبن ِب ٰٓ
الف) از آنچه زمين مىروياند ،از [قبيل] سبزى و خيار و سير و عدس و پيازش ،براى ما فراهم سازد.
ب) از آنچه زمين مىروياند ،از [قبيل] سير و سبزی و پياز و خيار و عدس ،براى ما بروياند.

ج) از آنچه زمين مىروياند ،از [قبيل] سبزى و خيار و پياز و سير و عدس ،براى ما فراهم سازد.
د) از آنچه زمين مىروياند ،از [قبيل] عدس و خيار و پياز و سبزى و سير ،براى ما بروياند.
َ ُ َ ݩݧ ُ ݨ ݨ ݦ َ ݦ ݨ َ ݩ ݦ
َ ݧَ َ َ
نٰٓخلاقٰٓ٭ٰٓ (بقره :102 /جزء )1
ݣبهٰٓمآٰٰٓلهۥٰٓ ݭِڡیٰٓالءا ِحَر ِ ٰٓةٰٓ ِم ٰٓ
نٰٓاشثَرݣ ٰٓ
َ .4وݠلڡدٰٰٓٓع ِل ݧ ُموآٰل ݧ َم ݭِ ٰٓ
الف) و به تحقيق ميدانند كسي كه با وی معامله ميكنند در آخرت بهرهای ندارد.
ب) و به يقين دانستند آنكه آن كاال را خريد در آخرت آبرويي نخواهد داشت.
ج) و به زودی فهميدند كه خريدار آن كاال در آخرت هيچ ياور و پشتيباني ندارد.
د) و مسلماً مىدانستند هر كسى خريدار اين گونه متاع باشد ،در آخرت بهرهاى نخواهد داشت.
َ ݧ َّ ݧ ً َ ݨݦ َ ݦ ݩَ ݨَ ّݨَ ݩݦ َ ݧ ݩݨ ݧ ݨُ ݧ ݨ َ َ َ ّ ݨݦ
َ َ َّ َ ݧ َّ ݨ ݧ َ ݧ ُ َ َ َّ َ
مٰٓكمآٰٰٓب ݧ َب ݧ ݨَّر ݨݧ ُءوآٰ ِم ݩ ݦثآٰ٭ (بقره :67 /جزء )2
نٰٓلثآٰٰٓكَر ݢ ݥةٰٓفنب ݭث ݢَر ٰٓݢآٰ ِمںه ٰٓ
نٰٓاببعوآٰلوٰٰٓٓا ٰٓ
لٰٓال ٖذی ٰٓ
 .5وفا ٰٓ
الف) و پيروان به ايشان گفتند« :اگر برای ما اختياری باشد ،از ايشان برائت ميجوييم ،زيرا آنان از ما تبری جستند».
ب) و پيروان مىگويند« :كاش بار ديگر به دنيا برمىگشتيم ،تا از آنها بيزارى جوييم ،آن چنان كه آنان از ما بيزارى جستند!»
ج) و پيروان گفتند« :اگر ما را به اكراه وا دارند ،از آنها بيزارى ميجوييم ،آن چنان كه آنان از ما بيزارى جستند!»
د) و به پيروانشان گفتند« :اگر به دنيا بازگرديم ،از آنها بيزارى ميجوييم ،آن چنان كه آنان از ما بيزارى جستند!»
ݨݦ
َ ݧ ݧَ َ َ
ُ
َ َّ
 .6فالوآٰ َبلٰٰٓٓ ݨݧب ݧن ِݫ ݪب ُ ٰٓعٰٓمآٰٰٓالڡثبآٰٰٓعلث ِ ٰٓهٰٓءابا َءبآٰ٭ٰٓ(بقره :170/جزء )2
الف) مىگويند« :نه ،ما از آنچه پدران خود را بر آن يافتيم ،پيروى مىنماييم».
ب) گفتند« :بلكه آنچه پدرانمان با آن انس و الفت داشتند را پيروی ميكنيم».
ج) گفتند« :بلكه ،چيزی را پيروی ميكنيم كه پدرانمان به ما آموختند».
د) ميگويند« :نه! ما تنها از آنچه پدرانمان پيروی ميكنند ،اطاعت كرديم».
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َ ُ ݦ ݦ ُ َ ݨَ َ ݧ َ َ َ َ
ی٭ (بقره :196/جزء )2
نٰٓالهد ِ ٰٓ
 .7ف ِانٰٰٓٓاح ِݭصَربمٰٰٓٓفمآٰاشننس َٰٓرٰٓ ِم ٰٓ
الف) و اگر دچار بيماری شدند ،آنچه از قربانى فراهم شود (ذبح كنند)
ب) و اگر محصور شديد ،آنچه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد)
ج) و اگر درون خانه بوديد ،آنچه از قربانى به شما رسيد (ذبح كنيد)
د) و اگر محصور شدند ،نيازی به چيزی از قرباني نيست (كه ذبح كنند)
َ َ ݩݧ ُ َّ ّٰ َ َ َ ݨ ُ َّ ُ
قٰٓالل َ ٰٓهٰٓا ݦخد ݨݦب ٰٓهٰٓال ِع ݦَر ٰٓةٰٓ ِبال ِ ݣا ݧݣب ِمٰٓ(بقره :206/جزء )2
لٰٓل ٰٓهٰٓاب ِ ٰٓ
ِ .8اَوݣ ݩ ݢݣد ݢآٰٰٓ ݫ ٖفث ٰٓ
الف) و هنگامى كه به آنها گفته شود« :از خدا بترسيد!» لجاجت و تعصب ،آنها را به گناه مىكشاند.
ب) و هنگامي كه از او خواسته شود كه تقوا پيشه كند ،گناهش او را به غرور وا ميدارد.
ج) و هنگامي كه به آنها گفته شود« :از خدا بترسيد كه غرورتان حفظ شود» باز گناه ميكنند.
د) و هنگامي كه به او گفت از خدا پروا كن ،غرور توأم با گناه او را فرا گرفت.

ََ
َ َ
ََ ُ
ݧݡ
َ َ ݧَ َ ݩݦ
ُ
لٰٓ َضڡوانٰٰٓٓعلث ِ ٰٓهٰٓبَراتٰٰٓٓفاضا َبهۥٰٓوا ݫ ِبلٰٰٓٓف ݧب ݨ ݣَرݣك ُهۥٰٓ َضلذآٰ(بقره :264/جزء )3
 .9ك ݧ ݨَم ݧ ݩث ِ ٰٓ
الف) همچون قطعه سنگى كه بر آن خاك بنشيند و آنگاه باد بر آن اصابت كند و آن را صاف كند.
ب) همچون قطعه سنگى كه بر آن خاك بريزيد ،سپس بر آن آب بريزيد و سفت و سخت رها شود.
ج) همچون قطعه سنگى كه بر آن ،خاك باشد و رگبار باران به آن برسد ،و آن را صاف رها كند.
د) همچون قطعه سنگى سفيد كه گرد و خاك بر آن اصابت كند و ما با وزاندن باد آن را صاف رها سازيم.
ݦ
َ ݧَ
َ ݧُ ُ
ݨ
نٰٓدوٰٓعس ݨَ ݦَرةٰٰٓٓف ݩث ِظ ݨَ ݦَر ݧ ݥةِٰٓالیٰٰٓٓ َم ݨن َس َ ݦَرةٰٰٓٓ٭ (بقره :280 /جزء )3
ِاَونٰٓكا ٰٓ
 .10ݧ ٰٓ
الف) و اگر (بدهكار) قدرت پرداخت نداشته باشد ،او را تا هنگام توانايى ،مهلت دهيد!
ب) و اگر (بدهكار) عائلهمند است ،او را تا هنگام توانگری ،مهلت دهيد!
ج) و اگر (بدهكار) از بستگان است ،حرمت قرابت و خويشاوندی را در نظر بگيريد!
د) و اگر (بدهكار) در زندان است ،تا هنگام رهايياش ،منتظر بمانيد!

َݦ ݧُ
ُ
َ ݨݧ ݩݧ ُ ݨݧ ٓݩ ُ ݨݦ ٓ ݩ
مٰٓ ݠه ݩݘو ݠ ݦ ݦلا ِ ٰٓءٰٓخا َح ݦجثمٰٰٓٓ ٖف ݫثمآٰٰٓلكمٰٰٓٓ ِب ٖ ٰٓهٰٓ ِعلمٰٰٓٓ(آلعمران :66 /جزء )3
 .11هاابب ٰٓ
الف) كجايند آنانكه درباره آنچه نسبت به آن آگاه بوديد ،با ايشان گفتگو و ستيز كرديد؟
ب) شما كسانى هستيد كه درباره آنچه نسبت به آن آگاه بوديد ،گفتگو و ستيز كرديد.
ج) آنان كساني هستند كه درباره آنچه نسبت به آن آگاه بوديد ،با ايشان گفتگو و ستيز كرديد.
د) آگاه باشيد كه اينان همان كساني هستند كه درباره آنچه نسبت به آن آگاه بوديد ،با شما گفتگو و ستيز كردند؟
ُ ݩݧ ݨ ݧ ݩُ ُ ݧ َ ّ ݩُ َ ݨ
ݨ ُ ُ
ُ ݨُ َݧ
َ
ونٰٓ ٰٓ(آلعمران :79 /جزء )3
تٰٓ ݧ َ ݢو ݫ ݭِݢبمآٰٰٓك ݩݧث ݧ ݩبمٰٰٓٓبد ُر ݩُش َ ٰٓ
ونٰٓال ݫ ِكثا َ ٰٓ
نٰٓ ِبمآٰٰٓكثبمٰٰٓٓبع ِلم ٰٓ
نٰٓك ݧوبوآٰ َر ّبا ِب ّٖبی َ ٰٓ
ݠك ٰٓ
 .12ول ݫ ِݭ
الف) بلكه با مردان الهي همراه باشيد به خاطر اينكه كتاب خدا را به شما ميآموزند و شما فرا ميگيريد.
ب) بلكه مردمى الهى باشيد ،آن گونه كه كتاب خدا را مىآموختيد و درس مىخوانديد.
ج) بلكه با مردان الهي همراه باشيد همانگونه كه در كتاب خدا ياد گرفتهايد و آن را خواندهايد.
د) بلكه مردمى الهى باشيد ،همانگونه كه قبال بوديد ،در كتاب خدا نيز اين چنين ياد گرفتهايد و به ديگران فرا دادهايد.
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َ َ ݧ ُݩ ݨݦ
َ ّٰ َ ُ َ ݨ َ َ
َ َ
مٰٓال َمسكثهٰٓ٭ (آلعمران :112 /جزء )4
تٰٓعلں ِه ُ ٰٓ
نٰٓالل ِ ٰٓهٰٓوض َِر ݬٮ ٰٓ
َ .13وبا ُءوآٰ ِبعصتٰٰٓٓ ِم ٰٓ
الف) و غصب خدا را خريدهاند و خدا مهر بيچارگى بر آنها زده است.
ب) و خدا را به غضب آوردند و در خانههای خود گرفتار عذاب شدند.
ج) و خدا را به خشم آوردند و آرامش و تسكين از ايشان سلب شد.
د) و به خشم خدا گرفتار شدهاند و مهر بيچارگى بر آنها زده شده است.

ّٰ ݦ
َ
ݩَ َ ݨݦ َ ݧ ّ ݨ ݨ َ ݨّ َ َ َ ݧ ݩَ ُ ّ ݧ ُّ َ َ َ َ ُ
لٰٓالل ِهٰٓ٭ (آلعمران :46 /جزء )4
مٰٓ ݭٖڡݨیٰٓ َش ٖنب ِ ٰٓ
ونٰٓك ݫ ٖݩݧثب ݩَٰٓرٰٓفمآٰٰٓ َوه ݧ ݩثوآٰ ݫ ِلمآٰٰٓاضاݣ ݪٮَ ݧهݩُ ݧ ݨ ٰٓ
لٰٓمعهۥٰٓ ِر ݫ ِبب ٰٓ
یٰٓفاب ٰٓ
نٰٓب ِب ݭ ٰٓ
نٰٓ ِم ٰٓ
 .14وكا ِب ٰٓ
الف) چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند! آنها هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان مىرسيد ،سستي نكردند.
ب) و كجاست آن پيامبرى كه مردان الهى فراوانى به همراه او جنگ كردند! آنها هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان مىرسيد ،سست نشدند.
ج) ومانند آن پيامبراني كه ياران فراواني داشتند كه در جنگها همراه او بودند و آنها هيچگاه در برابر آنچه در راهخدا به آنان مىرسيد ،سست نشدند.

د) آيا اگر انسانهای وارسته فراوان در هنگام نبرد ،همراه پيامبران بودند آنها در برابر آنچه در راه خدا به آنان مىرسيد ،سست ميشدند؟
ݦݦ
ݧ َّ ݧ َ َ ݩݦ ݩݨَ ݦ َّ ݧ ݩُ ُ ݦݨ َّ
َّ َّ َ َ َ َّ ݩݨ ݦ ُ َ ݦ ݨ ݩَ َ َ
َ
ضٰٓمآٰٰٓك ݧ َس ݧ ݩُثوآٰ٭ (آلعمران :155 /جزء )4
نٰٓ ِب َبع ِ ٰٓ
مٰٓالسثظا ُ ٰٓ
نِٰٓابمآٰاشثَرله ٰٓ
مٰٓالثقىٰٓال ݧ َح ݧ ݨمعا ِ ٰٓ
نٰٓبوݠلوآٰ ِمثكمٰٰٓٓبو ٰٓ
نٰٓال ٖذی ٰٓ
ِ .15ا ٰٓ
الف) كسانى از شما كه در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديگر (در جنگ احد) بر واليت و محبت شما باقي ماندند ،شيطان در صدد بود آنها را بر اثر بعضى
از گناهانى كه مرتكب شده بودند ،به لغزش اندازد.
ب) كسانى از شما كه در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديگر (در جنگ احد) بر واليت و محبت شما باقي ماندند ،به سبب آنچه به دست آوردند شيطان را به
ذلت و خواری انداختند.
ج) كسانى كه در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديگر (در جنگ احد) از شما رويگردان شدند ،شيطان آنها را با بعضى از غنايمي كه به دست آوردند ،به لغزش انداخت.
د) كسانى ازشما كه در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديگر (در جنگ احد) فرار كردند ،شيطان آنها را بر اثر بعضى از گناهانى كه مرتكب شده بودند ،به لغزش انداخت.

َ َ ُ ُ
ُ َ
ُ ݨُ
َ
ن (آلعمران :168 /جزء )4
تِٰٓانٰٰٓٓك ݩݧث ݧ ݩبمٰٰٓٓضا ِد ٖفی َ ٰٓ
مٰٓال َمو ٰٓ
 .16فلٰٰٓٓفاد َر ݨُءوآٰعنٰٰٓٓابڡ ِسك ُ ٰٓ
الف) بگو« :پس با مرگ دست و پنجه نرم كنيد اگر راست ميگوييد!»
ب) بگو« :پس به استقبال مرگ برويد اگر راست ميگوييد!»
ج) بگو« :پس مرگ را بيشتر از خويش دوست بداريد اگر راست ميگوييد!»
د) بگو« :پس مرگ را از خودتان دور سازيد اگر راست مىگوييد!»
َ ݧ ݧ ݩ ݨݦ ݨ
ݡ
َ .17وك ݨقىٰٓ ِب ٖ ٰٓهِٰٓاب ݧ ݡمآٰ ُم ٖننبا (نساء :50 /جزء )5
الف) و به همان گناه آشكار كفايت نمود.
ب) و همين گناه از او آشكار شد.
ج) و كفايت كردن به آن ،گناهي است آشكار!
د) و همين گناه آشكار ،كافى است.
ُ
ّٰ ݨ ُ
ونٰٓ(نساء :81 /جزء )5
تٰٓمآٰٰٓ ݫ ُݭب ݧ ݭݫَن ݩݧݫ ِّب ݩݧث َ ٰٓ
َ .18والل ُ ٰٓهٰٓ ݧبَك ݧ ݩث ُ ٰٓ
الف) و خداوند مينويسد ،اما آنان گمان نميبرند!
ب) آنچه را در اين جلسات مىگويند ،خداوند مىنويسد!
ج) و خداوند مينويسد ،اما آنان در غفلتاند!
د) و آنچه را در خانه پنهان كردند ،خداوند به آن آگاه است.
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ݩݦ ݦ
ݨ
َ ݘَݩ ݧݩ َ ݧ ݨ ݧ ݨ ّٰ َ َ
َ َݦ ݧُ
َ
مٰٓ ِبمآٰٰٓك ݨَ ݦسُ ݩ ݦث ٓ ݦ ݢو ݢآٰ٭ (نساء :88 /جزء )5
نٰٓ َوالل ُ ٰٓهٰٓا ݩرك ݧ َس ُ ݦه ݨݦ ٰٓ
نٰٓ ݫ ِفثثی ِ ٰٓ
 .19فمآٰٰٓلكمٰٰٓٓ ِڡݭݨیٰٓاݠل ݧݩ ُمثا ِف ٖڡی ٰٓ
الف) شما را درباره دو گروه از منافقان چه ميشود؟ در حالي كه خداوند بخاطر اعمالشان( ،افكار) آنها را كاملًا وارونه كرده است!
ب) شما را چه ميشود؟ منافقان دو دستهاند و خداوند بخاطر اعمالشان( ،افكار) آنها را كاملًا وارونه كرده است!
ج) درباره دو دسته از منافقان چه چارهای انديشيدهايد؟ در حالي كه خداوند خود بخاطر اعمالشان ،آنها را در هم شكست!
د) چرا درباره منافقين دو دسته شدهايد؟! در حالى كه خداوند بخاطر اعمالشان( ،افكار) آنها را كاملًا وارونه كرده است!
َ
َ ُ
م (نساء :104 /جزء )5
َ .20ݩولآٰٰٓب ِهثوآٰ ݭِڡݨیٰٓاب ݧِ ݩبعا ِ ٰٓءٰٓالڡو ِ ٰٓ
الف) و در راه تعقيب دشمن( ،هرگز) سست نشويد!
ب) و در نبرد با آن قوم( ،هرگز) سست نشويد!
ج) و از ستم دشمن( ،هرگز) ضعف به دل راه ندهيد!
د) و (هرگز) در كشتار اين گروه زيادهروی مكنيد!

َ َ َ َ ُ ݦݦ
ݩَ َ ݧ َ ݦ ݩَّ ݦ ُ َ َ ُ َ ݧ َ
ُّ ُ َ
مٰٓانٰٰٓٓب ݨعثدوآٰ٭ٰٓ (مائده :2 /جزء )6
نٰٓاݠل ݧ َمس ِج ِ ٰٓدٰٓالحَرا ِ ٰٓ
مٰٓانٰٰٓٓ َضدوكمٰٰٓٓع ِ ٰٓ
نٰٓفو ݫ ٰٓ
 .21ولآٰٰٓی ݫح ݭِ ݣَرݣمثكمٰٰٓٓشثݘـا ٰٓ
الف) و نيشها و شماتتهای گروهي كه شما را از آمدن به مسجد الحرام بازداشتند ،نبايد موجب شود كه از حد خود تجاور كنيد!
ب) و دشمني آن قوم كه شما را از آمدن به مسجد الحرام بازداشتند و به شما تعدی نمودند نبايد شما را به جنايت وادارد!
ج) و خصومت با جمعيّتى كه شما را از آمدن به مسجد الحرام بازداشتند ،نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند!
د) و آن گروهي كه شما را از آمدن به مسجد الحرام بازداشتند نبايد جنايت كنند و به حقّتان تعدی و تجاوز نمايند!
ݘ َ ݧ ݩݨ ݧ ݨُ ݧ ݨ ّ ݨݠ ݦ ݦ َ ً ݨ
ݩَ َ ُ َ َ َ
مِٰٓال ٰٓآٰف ٖلثلآٰ ِم ݧݩں ݧ ُهم (مائده :13 /جزء )6
لٰٓ ݦب ّظ ِل ُ ٰٓعٰٓعلیٰٓخا ِببهٰٰٓٓ ِمںه ٰٓ
 .22ولآٰٰٓبَرا ٰٓ
الف) اينگونه نخواهد ماند! بر هر خائني از ايشان مطلع مىشوى ،مگر عده كمى از آنان!
ب) اينگونه نيست كه بر هر خيانتى از جانب آنها آگاه شوى ،البته جز مقداری اندك از آن!
ج) غمگين مباش كه از هر خيانتى از سمت آنها آگاه مىشوى ،مگر مقداری اندك از آن!
د) و پيوسته ،از خيانتى از آنها آگاه مىشوى ،مگر عده كمى از آنان!
َ ݧَ َ َ
َ ݦ َ َّ ݦ ݩَ ݨ َ ݩݧ ُ َ ݧ ݨ ُ ُ َ ݧ ݩ َ َ
لٰٓا ٖحث ِ ٰٓهٰٓفڡثل ݩُهۥٰٰٓٓ (مائده :29 /جزء )6
تٰٓلهۥٰٓبڡسهۥٰٓفث ٰٓ
 .23فظوع ٰٓ

الف) نفس سركش ،كم كم او را به كشتن برادرش ترغيب كرد (سرانجام) او را كشت.
ب) پس او با خود درباره كشتن برادرش انديشيد و (سرانجام) او را كشت.
ج) فكر كشتن برادرش او را به خود مشغول ساخت و (سرانجام) او را به قتل رسانيد.
د) به او پيشنهاد قتل برادرش را داد و او (نيز سرانجام) وی را به قتل رسانيد.
َ ݩ َ ݧ ݩݨ ݧ ݩ ُ ݩ ݦ ُ ݦ َّ ّ ݧ ݩُّ َ َ ݨ َ ݧ ݩُ َ َ ݦ ݨݧ ُݩ ݧ ݩ ݧ َ َ َ ݨ ُ ُّ َ ݦ ݦ
السجتٰٓ٭ (مائده :63 /جزء )6
مٰٓ
مٰٓواك ݭِل ِه ٰٓ
مٰٓال ِ ݣاݣݡٮ ٰٓ
ونٰٓوالاح ݪثا ݤرٰٓعنٰٰٓٓفو ݫ ِل ݫ ِݠه ٰٓ
مٰٓالَربا ِبب ٰٓ
 .24ݠلولآٰٰٓببهثه ٰٓ
الف) اگر دانشمندان نصارى و علماى يهود نبودند ،آنها سخنان گناهآميز نميگفتند و مال حرام ،نميخوردند!
ب) چرا آنان دانشمندان نصارى و علماى يهود را از سخنان گناهآميز و خوردن مال حرام ،نهى نمىكنند؟!
ج) اگر دانشمندان نصارى و علماى يهود را نهي نكني سخنان گناهآميز ميگويند و گوشت حيوانات حرامگوشت را ميخورند.
د) چرا دانشمندان نصارى و علماى يهود ،آنها را از سخنان گناهآميز و خوردن مال حرام ،نهى نمىكنند؟!
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َ
َّ
َ ُ
َ ݨ
ّٰ
َݩ
نٰٓارب ݧن ݧ ݩبمٰٰٓٓ (مائده :106 /جزء )7
نٰٓ ِبالل ِ ٰٓهِٰٓا ِ ٰٓ
وةٰٓف ُثڡ ِسما ِ ݪ ٰٓ
الصل ِ ٰٓ
دٰٓ
نٰٓ َب ݧ ݩع ِ ٰٓ
 .25ی ݧ ݨح ِن ݧ ُسوب ݧ ُهمآٰٰٓ ِم ݨ ٰٓ
الف) پس از نماز آن دو را حبس كنيد تا آنكه به خداوند سوگند خورند كه ترديد ننمودهاند.
ب) پس از نماز آن دو را حبس كنيد تا آنكه اگر ترديد دارند به خداوند سوگند خورند.
ج) اگر در صدق آنها شك كرديد ،آنها را بعد از نماز نگاه مىداريد تا به خداوند سوگند ياد كنند.
د) چون در صدق آنها شك كردهبوديد ،آنها را بعد از نماز نگاه داشتيد پس بايد به خداوند سوگند ياد كنند كه ترديد ندارند.
ُ ّ ݨ
ُ َّ َ َ ُ ݧ ݩݨ ݧ ݩَ ݧ ݩ ُ ݧ ُ ݨ ݧ ݩ ݧݠݩ ݦ ݧ ٓݦ َ ُ ّٰ
مِٰٓال ّ ٰٓآٰانٰٰٓٓفالوآٰ َوالل ِ ٰٓهٰٓ َر ِ ّببآٰٰٓمآٰٰٓك ݧݩݡںآٰٰٓ ُمس ِ ݪَر ٖكی َنٰٓ(انعام :23 /جزء )7
مٰٓلمٰٰٓٓبكنٰٰٓٓ ݫ ِفننبه ٰٓ
 .26ب ٰٓ

الف) ديگر ايشان را آزمايش نكن ،زيرا گفتند كه خداوند پروردگار ماست و ما از شركورزان نيستيم.
ب) ايشان در پي فتنهگری نيستند ،زيرا كه مىگويند« :به خداوندى كه پروردگار ماست سوگند كه ما مشرك نيستيم!»
ج) فتنهگری آنها جز اين نيست كه مىگويند« :به خداوندى كه پروردگار ماست سوگند كه ما با مشركان نيستيم!»
د) سپس پاسخ و عذر آنها ،چيزى جز اين نيست كه مىگويند« :به خداوندى كه پروردگار ماست سوگند كه ما مشرك نبوديم!»
َ ݨݧ ُ َ َ
َ َ ݧ َ ݧ ݩݨ ݧ ݨَ ݨ َ ُ ُ
َ ݧ ُ
ونٰٓ (انعام :41 /جزء )7
نٰٓمآٰٰٓتس ِ ݣَرݣك َ ٰٓ
ونِٰٓالث ِ ٰٓهِٰٓانٰٰٓٓشا ٰٓءٰٓوبنسو ٰٓ
 .27ف ݩݧ َثك ِݭسفٰٓمآٰٰٓبدع ٰٓ
الف) و او اگر بخواهد ،مشكلى را كه بخاطر آن او را خواندهايد ،برطرف مىسازد و آنچه را (امروز) همتاى خدا قرار مىدهيد( ،در آن روز) فراموش خواهيد كرد.
ب) پس امروز بر شما آشكار شد كه دعايي نميكنيد مگر آنكه مشيت او اجازه دهد و آنچه را كه شريك او ميپنداشتيد فراموش ميكنيد.
ج) پرده از روی آنچه كه همراه او ميخوانيد به اذن او كنار خواهد رفت و آنچه را (امروز) همتايش قرار مىدهيد( ،در آن روز) فراموش خواهيد كرد.
د) و او اگر بخواهد ،مشكلى را كه بخاطر آن او را خواندهايد ،برطرف مىسازد اما شما زود فراموش ميكنيد به خاطر اينكه شما شرك ميورزيد.
َ َّ
َ
َ ُ َّ
ن (انعام :71 /جزء )7
ضٰٓ َحثَرا َ ٰٓ
نٰٓ ݭِڡݨیٰٓالا ݧ ݨر ِ ٰٓ
 .28كال ِذیٰٓاشثه َوب ٰٓهٰٓالسثا ٖطی ُ ٰٓ
الف) مانند كسى كه شيطانها او را بر روی زمين از راه به در بردهاند و حيران [بر جاى مانده] است؟
ب) مانند كسي كه انسانهای شيطانصفت روی زمين ،با وسوسههايشان آنها را به حيرت افكندهاند.
ج) مانند كسي كه شيطانها را زمينگير نموده و آنها در كارش حيران ماندهاند.
د) مانند كسي كه شيطانها با وسوسههای خود او را زمينگير كردهاند و حيران [بر جاى مانده] است.
َ ݧ ݩَ ݩݧ ݩ ݧ ݧ ݩݩ َ َ ݧ ݧ ݩݘ َ ُ َّ َ ݩُ ݦ ݘݨ ݧ ݩُ َ ݨ ݦ
ݧَ
ونٰٓ ِبالءا ِح َ ݩݦَر ِ ٰٓةٰٓ َو ݬݫ ِل ݫَ ݭثَرݣݣض ݦو ُ ٰٓةٰٓ(انعام :113 /جزء )8
نٰٓلآٰٰٓبو ݫ ِمث ٰٓ
 .29و ݬِݠلثصعىِٰٓالث ِ ٰٓهٰٓاف ِثد ٰٓةٰٓال ٖذی ٰٓ
الف) و بايد دلهای آنانكه به آخرت ايمان ندارند را به خدا ميل دهي و به آرامش برساني.
ب) و بزودی دلهای آنانكه به آخرت ايمان نداشتند منقلب خواهد شد و آرام خواهد گرفت.
ج) كه دلهاى منكران قيامت ،به آنها متمايل گردد و به آن راضى شوند.
د) و دلهای آنانكه به آخرت نميگروند ،خوار و كوچك خواهد شد و خداوند راضي خواهد گرديد.
ُ َّ َ َ
َ
َ ّٰ َ
دٰٓالل ِ ٰٓهٰٓ َوعداتٰٰٓٓش ٖدبدٰٰٓٓ (انعام :124 /جزء )8
نٰٓاح َ ݨݦَر ݧ ُموآٰ َضعارٰٰٓٓ ِعث ٰٓ
تٰٓال ٖذی ٰٓ
َ .30ش ُث ٖصن ٰٓ
الف) به زودى كسانى كه مرتكب گناه شدند ،گرفتار حقارت در پيشگاه خدا و عذاب شديد خواهند شد.
ب) به زودی آنانكه گناه كردند و آن را كوچك شمردند نزد خدا حاضر خواهند شد و عذابي دردناك خواهند ديد.
ج) به زودی آنانكه گناه كردند ،تاوانش را خواهند ديد ،آنان از ديدگاه خداوند پست و حقيرند و عذاب دردناك خواهند داشت.
د) آنان كه پيشگاه خداوند را كوچك شمردند تاوان گناه خود را خواهند ديد و عذابي دردناك خواهند چشيد.
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َ َ َ ݧ ݨ َ ݨَ َ َ َّ ٓ َ َّ َ َ ݨݦ
تٰٓلثآٰ٭ (انعام :128 /جزء )8
یٰٓاخل ٰٓ
 .31و ݫبلعثآٰٰٓاخلثآٰال ٖذ ٰٓ
الف) و مهلتي را كه برای ما مقرر نمودهای به ما ابالغ كن!
ب) و به اجلي كه برای خويش مقرر نموديم ،رسيديم.
ج) و مزدی را كه برايمان در نظر گرفتي به ما برسان.
د) و به اجلى كه براى ما مقرّر داشته بودى رسيديم
َ َ ّݧ ݧ ݩݩ ُ ݩݧ ُ ݨݧ ُ ݩݦ
ورٰٰٓٓ(اعراف :22 /جزء )8
 .32فدلثهمآٰٰٓ ِبعَر ݭ ݤ٭
الف) و آنان را به تكبر داللت نمود.
ب) آنها را با فريب (از مقامشان) فرودآورد.
ج) و غرور را دليل (فرود از مقامشان) خواند.
د) پس با غرور برايشان دليل آورد.

َ ݩݧ ُ ݧ ُ ُ ݩ ݦ َ ݨ ݧ َ َ
ن (اعراف :119 /جزء )9
كٰٓ َواب ݧڡل ݧ ݩُثوآٰضا ِع َٖرب َ ٰٓ
 .33فع ِلثوآٰهثا ݫ ِل ٰٓ
الف) پس در آنجا مغلوب شدند و در حال خواری به خانههايشان بازگشتند.
ب) پس در آنجا غلبه كردند و آنان را خوار و كوچك نمودند.
ج) و در آنجا مغلوب شدند و خوار و كوچك گشتند.
د) پس با شكست ايشان را هالك كرد و آنان خوار و كوچك گشتند.

َ َ ݩّ َ َ ݦ َ ݩݨ ݧ ُݩ ݧ ݨُ َّ َ ُ َ َ ّ َ ݨݘ َ َ َ َ
لٰٓ ّ
مٰٓم ݨ ٰٓ َ ݧ ُ
ی (اعراف :155 /جزء )9
ِاَوݡٮا َ ٰٓ
تٰٓلوٰٰٓٓ ِشن ٰٓ
لٰٓر ِ ٰٓ
مٰٓاݠلَرحڡ ٰٓهٰٓفا ٰٓ
 .34فلمآٰٰٓاخدبه ٰٓ
نٰٓفث ٰٓ ݫ
تٰٓاهلك ݩݧں ݩݧهُ ݧ ٰٓ ِ
الف) و هنگامى كه آنها را نوميدی و يأس فرا گرفت ،گفتند« :پروردگارا! ای كاش آنها را پيش از اين به تنهايي هالك ميكردی!»
ب) و هنگامي كه جفای ايشان به وی رسيد ،گفت« :پروردگارا! اگر مىخواستى ،مى توانستى آنها را پيش از اين و به دست خويش هالك كنى!»
ج) و هنگامى كه آنها را زمين لرزه فرا گرفت ،گفت« :پروردگارا! اگر مىخواستى ،آنها و مرا پيش از اين نيز هالك ميكردی!»
د) و هنگامى كه آنها را زمين لرزه فرا گرفت ،گفت« :پروردگارا! اگر مىخواستى ،مى توانستى به تنهايي آنها را پيش از اين نيز هالك كنى!»
ݨ ُ ُ ݨ ُ ݧ ݩُ ݦ ݦ
َ َ
َ ݨ ݩُ ݦ ُ َ َ َ ݨݦ َ ݧ َݦ َ ݧ ݧ ݧ ݩ ݧ ُ ُ
ݧݨ َ ݨ ݧݩ ݦ َ َ
مٰٓع ݨ ݦ ݣَرݣضٰٰٓٓ ِٰٓم ݩ ݦثلهۥٰٓ َبا ݩخد ُوةٰٓ٭ (اعراف :169 /جزء )9
ِاَونٰٓ ݫب ݣا ݭِݣٮ ݫ ِه ٰٓ
ونٰٓ َش ُثعڡ َُٰٓرٰٓلثآٰٰٓ ٰٓ
ݣضٰٓهدآٰال ݣاݣدںݧ ݩیٰٰٓٓ َ ݦو ݫ َݬبڡوݠل َ ٰٓ
ونٰٓع ݣَر ٰٓ
 .35باخد ٰٓ

الف) متاع اين دنياى پست را گرفته و مىگويند« :بزودى بخشيده خواهيم شد!» اما اگر متاع ديگرى همانند آن به دستشان بيفتد ،آن را (نيز) مىگيرند.
ب) همه سرزمينها را در اين نزديكي غصب كردهاند و مىگويند« :بزودى بخشيده خواهيم شد!» اما اگر زمينهای ديگرى همانند آن به دستشان بيفتد ،آن را
(نيز) مىگيرند.
ج) در حالي كه دل به اين غنيمتهای كوچك بستهاند ،مىگويند« :بزودى بخشيده خواهيم شد!» اما اگر غنايم ديگرى همانند آن به دستشان بيفتد ،از ايشان
باز پس ميگيرند.
د) متاع اين دنياى پست را گرفته ومىگويند«:بزودى بخشيده خواهيمشد و اگر ما را بميرانند ،متاع ديگری همانند اين را نيز با دستان خويش برخواهيم گرفت!»
ݧ ݩݨ ݩُ ݨݧ ُ ݨݧ ُّ َ
َ َُ
مٰٓلآٰٰٓ ُ ݦب ݧ ݨڡص ُ ݦَر َ
ونٰٓ(اعراف :202 /جزء )9
مٰٓ ݭِڡݨیٰٓالع ِ ّ ٰٓىٰٓب ّ ٰٓ
مٰٓ َب ݧ ُمد ݩوٮݦ ݧ ُه ݨ ٰٓ
ِ .36اَوحواٮه ٰٓ
ݫِ
الف) و برادرانشان آنان را در گرفتاریها مدد ميرسانند و در حقشان كوتاهي نميكنند!
ب) و برادرانشان پيوسته آنها را در گمراهى پيش مىبرند و باز نمىايستند!
ج) و آنان برادرانشان را در گمراهى پيش مىبرند و باز نمىايستند!
د) و برادرانشان در دوران گمراهي آنان را مدد رساندند و پس از آن نيز كوتاهي نكردند!
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َ
َ ُ َ ً َ ّݦ ݧُ ُ
ََ ُ
ݩݨ ݧ ݩُ ُ ݧ ُ ُݩ
مِٰٓا ِ ٰٓدٰٓالثڡثبمٰٰٓٓ ݭٖڡݨ ٓ ٰٓیٰٓاع ُث ِبكمٰٰٓٓف ٖلثلآٰ َ ݦو ُ ݦݫݥبڡ ݫ ِللݠكمٰٰٓٓ ݭٖڡݨ ٓ ٰٓیٰٓاع ُ ݦث ِ ݪب ِهمٰٰٓٓ(انفال :44 /جزء )10
وه ݨ ٰٓ
ِاَودٰٓ ݫب ٖ ݪ ݣَر ݬݫݣبكم
ٰٓ .37
الف) و آن هنگام ايشان را ديديد و با آنها اندكي رو در رو و چشم در چشم شديد و آنان نيز با شما چشم در چشم شدند!
ب) و چون آنان را ميبينيد در چشمتان خوار و بيمقدار ميشوند در حالي كه قبالً آنان شما را خوار و بيمقدار ميديدند!
ج) و در آن هنگام كه با هم رو به رو شديد ،آنان در نظرتان اندك خواهند شد و شما نيز از نظر آنان كمشمار خواهيد بود!
د) و در آن هنگام كه با هم رو به رو شديد ،آنها را به چشم شما كم نشان مىداد و شما را به چشم آنها كم مىنمود!
ݦ
ًَ َ
ّ ݦ َ َ َّ ݨ َ
َ ݨݧ ݨ َ
مٰٓعلیٰٓ َشواءٰٓ٭ (انفال :58 /جزء )10
مٰٓ ِح ݫثا ݧب ٰٓهٰٓفاب ِبدِٰٰٓٓالں ِه ٰٓ
نٰٓف ݧو ݫ ٰٓ
نٰٓ ِم ٰٓ
ِ .38اَومآٰٰٓیحاف ٰٓ
الف) و اگرچه از خيانت گروهى بيم داشته باشى ،با اين حال درباره آنان مساوات و عدالت را جاری ساز!
ب) و هر گاه از خيانت گروهى بيم داشته باشى ،به طور عادالنه به آنها اعالم كن كه پيمانشان لغو شده است.
ج) و هر گاه خيانت قومي بر تو پوشيده بود ،با اين حال درباره آنان مساوات و عدالت را جاری ساز!
د) و هر گاه قومي از خيانت تو ترس داشتند ،به طور عادالنه به آنها اعالم صلح كن!
َ ًݨ
ًّ
ُ
ݨݧ
نِٰٓالآٰ ݩَولآٰٰٓ ِد ّم ݧ ݩهٰٓ٭ (توبه :10 /جزء )10
ونٰٓ ݭٖڡݨیٰٓ ُ ݦم ݘو ِم ݫ ٰٓ
 .39لآٰٰٓ َ ݦب ݦَر ݧف ݧ ݧثݩُ َ ٰٓ
الف) رعايت هيچ مؤمني را نميكنند ،حتي با وجود عهد و پيمان.
ب) به هيچ مؤمني رغبت نشان نميدهند و پيمان نميبندند.
ج) با هيچ مؤمني روبرو نميشوند مگر با نكوهش و مذمت او.
د) درباره هيچ فرد باايمانى رعايت خويشاوندى و پيمان را نمىكنند
َ ݦ ݦ ݧَ ݨ َ َ ُ ُ َ ُ
ݨ
تٰٓ (توبه :25 /جزء )10
ضٰٓ ِبمآٰٰٓ َر ُح ݧ ݨَث ٰٓ
مٰٓالا ݨݧر ٰٓ
تٰٓعلثك ٰٓ
 .40وضاف ٰٓ
الف) و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد
ب) و زمين را بر شما با همه گستردگي آن تنگ كردند.
ج) و سرزمينهای شما را برای كسب سود تنگتر كردند.
د) و زمين با آنكه ثمره ميدهد شما را به تنگدستي افكند.

ُ َ ݦ
ََ
 .41علں ِهمٰٰٓٓدا ِ ݘب ََر ٰٓةٰٓا ّݠلس ݨو ِءٰٓ٭ٰٓ (توبه :98 /جزء )11
الف) حوادث بد و دردناك براى خود آنهاست

ب) بازتاب و عواقب بديها به سوی خودشان بر ميگردد.
ج) آنان بر لبه پرتگاه زشتيها هستند.
د) محفل ايشان سرشار از زشتيهاست.
َ َّ
َ
م (توبه :109 /جزء )11
 .42ف ݧابها َٰٓرٰٓ ِب ٖ ٰٓهٰٓ ݭٖڡݨیٰٓبا ِٰٓرٰٓ َحهث َ ٰٓ
الف) پس آنگاه زبانه آتش جهنم او را به كام خود كشيد.
ب) آنگاه كه شب را در ميان آتش جهنم روز كرد.
ج) پس قصد خروج از آتش جهنم نمود.
د) پس در آتش دوزخ فرومىريزد
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ݧ ݩݨ ݧ ݨُ ݧ ݨ ُ َّ َ َ َ
َ َ ݦ ݩ ݧ ݩُ ُ ُ ُ َ
تٰٓعل ݧ ݨں ِهم (توبه :117 /جزء )11
مٰٓبا ٰٓ
مٰٓب ٰٓ
وتٰٓف ٖ ݣَر ݬݣبقٰٰٓٓ ِمںه ٰٓ
دٰٓمآٰٰٓكا ٰٓدٰٓ ݫب ٖ ݪ ݣَر ݬݫݣب ٰٓعٰٓفل ٰٓ
نٰٓ َب ݧ ݩع ِ ٰٓ
ِ .43م ݨ ٰٓ
الف) با آنكه دلهای گروهي از ايشان كامالً منحرف شده بود ،ولي پس از آن خدا توبه آنها را پذيرفت.
ب) بعد از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از آنها از حقّ منحرف شود ،سپس خدا توبه آنها را پذيرفت.
ج) خداوند بعد از آنكه دلهای گروهي از ايشان را از حق منحرف ساخت ،توبه آنها را پذيرفت.
د) خداوند بعد از آنكه دلهای گروهي از ايشان را تنگ ساخته بود ،توبه ايشان را پذيرفت.
َّ ݩ ݨ
ݩَ َ ݦ ݦ َ ُ ُ ُ َ ݩُ ݨ َ َ
مٰٓف ݧب ݧَٰٓرٰٓ ݩَولآٰٰٓ ِدل ݧ ٰٓهݢ٭ٰٓ (يونس :26 /جزء )11
قٰٓو ݫحوهه ٰٓ
 .44ولآٰٰٓب ݣَرݣه ٰٓ
الف) بر چهرههايشان مس گداخته نميريزند و ذلت نيز نميبينند.
ب) و چهره ايشان را به آتش نزديك نسازيد و ذليلش نكنيد.
ج) و تاريكى و ذلّت ،چهرههايشان را نمىپوشاند.
د) و چهرههايشان هرگز تازيانه و خواری نخواهد چشيد.
ݩَ ݧ ݧ ݩٓ َ ݧ ُ ُ َّ ݨ َ َ َ ٓ َ ݨ ݨُ ُ ُ َ ݨ ُ ݦ ݘݨ ݧ ݧ ݨَ ݧ ݩ ُ ݧ ݩُ ّٰ َ ݦ
مٰٓالل ُ ٰٓهٰٓحث ًَرآٰ٭ٰٓ (هود :31 /جزء )12
نٰٓبو ِببه ٰٓ
یٰٓاعثبكمٰٰٓٓل ٰٓ
نٰٓبَرٰٓد ٖر ٰٓ
ولٰٓ ݫ ِلل ٖدی ٰٓ
لآٰاف ٰٓ
 .45و ٰٓ
الف) و به آنان كه چشم ديدن شما را ندارند نميگويم كه خدا به ايشان نيكي نرساند.
ب) و نمىگويم كسانى كه در نظر شما خوار مىآيند ،خداوند خيرى به آنها نخواهد داد.
ج) و نميگويم چشمانتظار افزونتر از اين نباشيد كه خدا به شما خير ندهد.
د) و نميگويم چشمانتظار افزونتر از اين نباشيد ،زيرا خداوند به چنين كساني خير نميدهد.

َ ّٰ ُ ݧ ُ ݩُ ݦ َ ݨ ُ
َݩ َ ݩݨ َ ُ ُ ُ ݧ ٓ َ َ ُ َ َ ݧ َ َ َ ݦ ݧ ُ
دٰٓانٰٰٓٓ ُب ݧ ݩع ِ ݪ ݣو ݬ ݧ َݣبكمٰٓ(هود :34 /جزء )12
نٰٓالل ٰٓهٰٓب ٖ ݪ ݣَر ݬݫݣب ٰٓ
حٰٓلكمِٰٰٓٓانٰٰٓٓكا ٰٓ
تٰٓانٰٰٓٓابص ٰٓ
 .46ولآٰٰٓببڡعكمٰٰٓٓبص ٖ ݪح ٰٓیِٰٓانٰٰٓٓارد ٰٓ
الف) و نصايح من شما را سودی ندهد ،زيرا من نميخواهم اندرزتان دهم و خداوند نيز ميخواهد شما را گمراه سازد!
ب) و از شما سودی نميخواهم ،بلكه نصيحتتان ميكنم و دوستدار اندرز شما هستم ،مگر آنكه خدا اراده گمراهيتان نمايد.

ج) هر گاه خدا بخواهد شما را گمراه سازد و من بخواهم شما را اندرز دهم ،اندرز من سودى به حالتان نخواهد داشت!
د) و اندرزهای من شما را سودی نبخشيد زيرا خداوند خواست كه شما را گمراه كند گرچه من خواستم كه شما را اندرز دهم.
َ َ َّ
ݩ ُ ًَُ َُ ُ
ََ ُ
َّ
ݨ
نٰٓ(هود : 52 /جزء )12
السما َ ٰٓءٰٓعلثكمٰٰٓٓ ِمدرا ًرآٰ َو ݫ َݥب ݩ ِ ݣَرݣدكمٰٰٓٓ ݦف ّݨو ݧ ݥةِٰٓالیٰٰٓٓ ݦف ّݨو ݫ ݧِبكمٰٰٓٓ ݩَولآٰٰٓبب َݨوݠلوآٰ ُم ݭݫ ݧج ِ ݪَر ݫ ٖمی َݨ ٰٓ
لٰٓ
 ُ .47ݦبَر ݫ ِش ِ ٰٓ
الف) آسمان را بر سرتان فرو مي ريزد و قدرتمنداني ،قدرتمندتر از شما به سويتان مي فرستد ،تا ديگر گناهكاری بين شما نماند.
ب) (باران) آسمان را پى در پى بر شما بفرستد و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد! و گنهكارانه ،روى (از حق) بر نتابيد!
ج) (باران) آسمان را يك روز در ميان بر شما بفرستد و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد! ولي شما گنهكارانه ،روى (از حق) بر مي تابيد!
د) اكنون كه باران هميشگي بر سرتان فرو مي ريزد و نيروهايتان فزونتر مي گردد ،از گناهكاری روی برتابيد!

َ
َ َ
َ
مٰٓل َح ٖلثمٰٰٓٓا ّݩ ݢو ݢاݤةٰٰٓٓ ُم ݫݧ ٖݩث ݫنتٰٰٓٓ (هود :75/جزء )12
نِٰٓا ݧ ݨبَرا ٖهث ٰٓ
ِ .48ا ّ ٰٓ

الف) ابراهيم ،بردبار و يكتاپرست و بازگشتكننده (به سوى خدا) بود.
ب) ابراهيم ،بردبار و گذشت كننده و بسيار تضرع كننده (به سوى خدا) بود.
ج) ابراهيم ،صبور و يكتاپرست و مطيع (فرمان خدا) بود.
د) ابراهيم ،بردبار و دلسوز و بازگشتكننده (بسوى خدا) بود.
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َ َ ݩݧ ݨ ُ َ ݧ َ ݦ ݦ
َ ُ ُ ݧ َّ َ ݩ ݦ ݦ َ َ ُ ݦ َ َ َ َ ݦ َ ُ ݦ َ
ݦ
لٰٓ َب ٖعثَرٰٓ٭ٰٰٰٓٓٓ (يوسف :65 /جزء )13
ظٰٓاخابآٰٰٓوبَردا ٰٓدٰٓكث ٰٓ
 .49ه ِدةٰٰٖٓٓ ِبصاعثبآٰٰٓردتِٰٰٓٓالثبآٰ٭ٰٓوب ٖمث َٰٓرٰٓاهلثآٰٰٓویحڡ ٰٓ
الف) اين مال اندك از آن ماست كه به ما باز پس داده شده است! و ما براى خانواده خويش موادّ غذايى مىآوريم و برادرمان را حفظ خواهيم كرد و يك بار شتر زيادتر دريافت
خواهيم داشت.
ب) اين سرمايه ماست كه به ما باز پس گردانده شده كه آن را صرف اهل و عيال خود ميكنيم و با آن از برادرمان مراقبت ميكنيم و يك بار شتر زيادتر دريافت ميكنيم.
ج) اين سرمايه ماست كه به ما باز پس گردانده شده است! و ما براى خانواده خويش موادّ غذايى مىآوريم و برادرمان را حفظ خواهيم كرد و يك بار شتر زيادتر دريافت خواهيم
داشت.
د) اين سرمايه ماست ،آن را به ما بازگردان تا ما براى خانواده خويش موادّ غذايى آوريم و برادرمان را حفظ كنيم و يك بار شتر زيادتر دريافت كنيم.

َ َ َ َ
تٰٓال ٖعث ُ ݦَٰٓرٰٓ( ٰٓ...يوسف :94 /جزء )13
َ .50وݠل ݩّمآٰٰٓف ݧ ݨصل ِ ٰٓ
الف) و هنگامي كه به شتران رسيد...
ب) و هنگامي كه كاروان بدانجا رسيد...
ج) و هنگامي كه شتران راه افتادند...
د) هنگامى كه كاروان جدا شد...
َ َ َ َ َّ ُ ً َ
لٰٓ َر َبدآٰ ّر ِاب ݡبا (رعد :17 /جزء )13
لٰٓالسث ٰٓ
 .51فاحثم ٰٓ
الف) سپس سيل بر روى خود كفى حمل كرد.
ب) شايد كه سيل بر روى خود كفى داشته باشد.
ج) ممكن است كه سيل موّاج و سهمگين باشد.
د) پس سيل را به درهها و رودها روانه ساخت.
ݩݨ َ َ ݧ َّ َ َ ُّ ُ َ ݨݧ ݘ ݨݧ َ َ ُ َ َ َ ݨݦ َّ ُ ݦ ݦ
نٰٓشكَربمٰٰٓٓلا ٖ ݪر ݬݫبد ݩݧبݠكمٰٰٓٓ٭ (ابراهيم :7 /جزء )13
نٰٓربكمٰٰٓٓݠل ݭِی ݨ ٰٓ
ِاَودٰٓباد ٰٓ
ٰٓ .52
الف) و آنگاه پروردگارتان اجازه داد كه شكر كنيد ،تا (نعمت خود را) بر شما بيفزايد.
ب) و هنگامى كه پروردگارتان اعالم داشت« :اگر شكرگزارى كنيد( ،نعمت خود را) بر شما خواهم افزود».
ج) و هنگامي كه مورد مغفرت پروردگارتان باشيد و در صورتي كه شكرگزارى كنيد( ،نعمت خود را) بر شما خواهد افزود.
د) و هنگامي كه از پروردگارتان خواست كه در صورتي كه شكرگزارى كنيد( ،نعمت خود را) بر شما بيفزايد.
ُ
َ ݨݧ َ ّ ُ ݧ َ ݧ ݩّ ݩُ ݦ َ ُ
َ
كٰٓ ِبعلامٰٰٓٓع ٖلثمٰٰٓٓ(حجر :53/جزء )14
 .53فالوآٰلآٰٰٓبوخلِٰٰٓٓابآٰٰٓبن ݫ ِسَر ٰٓ
الف) گفتند« :شتاب مكن ،ما تو را به پسرى دانا بشارت مىدهيم!»
ب) گفتند« :نترس ،ما مژده دهندگان از سوی جواني دانا هستيم!»
ج) گفتند« :اگر نهراسي ،به يقين تو را به پسرى دانا بشارت ميدهيم!»
د) گفتند« :نترس ،ما تو را به پسرى دانا بشارت مىدهيم!»
َ
ُ َ
كٰٓ َموا ِح َݩَٰٓرٰٓ ٖفث ِ ٰٓه (نحل :14 /جزء )14
 َ .54ݦو ݦب ݨََرىٰٓالڡل ٰٓ
الف) و آسمان را با اجرام درون آن ميبيني.
ب) و روزگار را ميبيني كه به پايان خود ميرسد.
ج) و كشتي شناور بر دريا را ديد.
د) و كشتيها را مىبينى كه سينه دريا را مىشكافند
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َ ُ
ُ
َ
َݩ
ُ
َ َ ݧݩ
ونٰٓ(نحل :34/جزء )14
قٰٓ ِٮ ِهمٰٰٓٓمآٰٰٓكا ݧبوآٰ ِب ٖ ٰٓهٰٓ َتس ݩ ݦثه ݩ ݦِ ݪَر ݨُء َ ٰٓ
تٰٓمآٰٰٓع ِملوآٰ َوخا ٰٓ
مٰٓ َش ّ ِݦن ݘبا ٰٓ
 .55فاضا ݨَب ُه ݨ ٰٓ
الف) پس به خاطر اعمال بدی كه انجام دادند عقوبتشان كرد و به خاطر آنچه تمسخر ميكردند آنان را به كيفر رسانيد.
ب) و سرانجام بديهاى اعمالشان به آنها رسيد و آنچه را استهزا مىكردند ،بر آنان وارد شد.
ج) پس به اعمال بد گرفتارشان كرد اما آنچه را استهزا مىكردند ،بر آنان وارد شد.
د) و سرانجام عواقب اعمالشان به آنها رسيد و آنچه را كه تمسخر ميكردند ،ايشان را به گمراهي افكند.
َ ُ ݧ ُ ُ َ ݧ ُ َ َ ُ ُّ ُ ݨ ݩݧ ݨُّ ݦ ݦ
ت٭ٰٰٓٓ(نحل :59/جزء )14
الثَرا ِ ٰٓ
ونٰٓامٰٰٓٓبدشهۥٰٓ ݭِڡیٰٓ
 .56ابم ِسكهۥٰٓعلیٰٓه ݫ ٰٓ
الف) آيا او را در دورترين مكان قرار دهد يا در خاك پنهانش كند؟!
ب) آيا او را با فقر نگهدارد ،يا در خاك پنهانش كند؟!
ج) ) آيا او را با قبول ننگ نگهدارد ،يا در خاك پنهانش كند؟!
د) آيا او را به اكراه نگهدارد ،يا در خاك نهاده ،سنگسارش كند؟!

َ
َ ّ ݦݦ
ً َ ُ
ََ ُ
َ
َ
ݨݦ ُ ُ ُ
الذ ݫباݣ ِٰٓݣر٭ٰٰٓٓ(اسراء :5/جزء )15
 .57ف ِادݢ ݢآٰٰٓخا َ ٰٓءٰٓ َوع ٰٓدٰٓاوݣݣلثهمآٰٰٓ َب َعثبآٰٰٓعلثكمٰٰٓٓ ِعثادآٰلثآٰٰٓاولݭݫٖیٰٰٓٓ ݦَباسٰٰٓٓش ٖدبدٰٰٓٓفحاݣ ݧ ُݣشوآٰ ِخلا ٰٓ
لٰٓ ِ ݪ
الف) هنگامى كه نخستين وعده فرا رسد ،گروهى از بندگانمان را بر ضدّ شما مي انگيزيم تا پيكار سختي نمايند و سپس شهر و ديارتان را جستجو كنند.
ب) هنگامى كه نخستين تن از ايشان به وعده خود وفا كرد ،گروهى از بندگان سنگدل خود را بر ضدّ شما مي انگيزيم پس خانهها را جستجو مىكنند.
ج) هنگامى كه نخستين وعده فرا رسد ،گروهى از بندگان پيكارجوى خود را بر ضدّ شما مي انگيزيم پس خانهها را جستجو مىكنند.
د) هنگامى كه نخستين تن از ايشان به ميعادگاه خود بيايد ،گروهى از بندگان پيكارجوى خود را همراه با شما مي انگيزيم پس خانهها را جستجو مىكنند.
ݡݦ ݨݦ
َ َ َ َّ ݨَ ݧ َ َ ٓ ݩݦ ݧ َ
َݦ ݩَ َ ݧ ݧݩ ُ ُ ُ
نٰٓاݠل ݧ َم ݠ ݩݦلا ݫ ِ ݧبݘݩك ِ ٰٓهِٰٓابا ݩبآٰ٭ (اسراء :40 /جزء )15
دٰٓ ِم ٰٓ
نٰٓوایح ٰٓ
 .58اف ݣاݣض ݨڡݧ ݩثكمٰٰٓٓ َر ّبكمٰٰٓٓ ِبالث ٖبی ٰٓ

الف) آيا پروردگارتان فرزندان پسر را مخصوص شما ساخته و خودش دخترانى از فرشتگان برگزيده است؟!
ب) آيا پروردگارتان را به داشتن پسران توصيف ميكنيد و فرشتگان را دختران ميگيريد؟!
ج) آيا پروردگارتان به شما پسران را توصيه كرده ،در حالي كه خودش دخترانى از فرشتگان برگرفته است؟!
د) آيا پروردگارتان را همجنس مرداني كه دختراني از فرشتگان برگرفته است ،توصيف ميكنيد ؟!

ݧُ ُ
ُ ݩݦ
َ ݧ ݨَ ݨُ ݧ ݩݨ ُ َ َ َ
ونٰٓ َمبݧ ݧ ݩیٰٓه َٰٓو٭ٰٰٓٓ(اسراء :51 /جزء )15
كٰٓ ُر ݨݧ ُء َوَس ُهمٰٰٓٓ َ ݦو ݫ َݬبڡوݠل َ ٰٓ
ونِٰٓالث ٰٓ
 .59فسنب ِعص ٰٓ

الف) آنان (از روى تعجب و انكار) سرهای خويش را بر زانو مينهند و مىگويند« :در چه زمانى خواهد بود؟!»
ب) آنان سر خود را (به نشانه تمسخر) در حضور تو پايين ميافكنند و مىگويند« :در چه زمانى خواهد بود؟!»
ج) آنان سر خود را (برای تمسخر) بر زمين مينهند و مىگويند« :در چه زمانى خواهد بود؟!»
د) آنان سر خود را (از روى تعجب و انكار) به سوى تو خم مىكنند و مىگويند« :در چه زمانى خواهد بود؟!»
ُ َّ َ َ ُ ݧ ݩَ ݧ َ َ ݦ َ ّݨُ ݨ ݨَ ݧ ݨ َ
َ ُ َ ݧݡ
نٰٓاح ݩصیٰٓ ݫ ِلمآٰٰٓل ِث ݩݦث ٓݩ ݢو ݢآٰا َمدآٰ(كهف :12/جزء )15
یٰٓال ِحَر ݫبی ِ ٰٓ
مٰٓا ٰٓ
مٰٓبعثباهمٰٰٓٓ ݫ ِلثعل ٰٓ
 .60ب ٰٓ
الف) سپس بيدارشان كرديم تا بدانيم كدام گروه در مدتي كه آرميده بودند آرزوهای خود را برشمردهاند؟
ب) سپس آنان را برانگيختيم تا بدانيم كدام يك از آن دو گروه ،مدّت خواب خود را بهتر حساب كردهاند؟
ج) سپس بيدارشان كرديم تا بدانيم كدام يك از آن دو گروه اميدوارانه مدت ماندنشان را حساب كرده است.
د) سپس آنان را برانگيختيم تا اينكه دانستيم هر گروهي در زمان مكثشان حساب مدت آرميدنشان را داشت.
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َ ݧ ݦ ݧ ݩ َ ݦ ݦ َݩ ݧ َ ݧ َ
َ ݧَ ُ
دٰٓا َحظثآٰٰٓ ِبمآٰٰٓلذ ݨݧب ِ ٰٓهٰٓحث ًَرا (كهف :91/جزء )16
 .61كد ِلكٰٓ٭ٰٓوف ٰٓ
الف) اينچنين بود! و ما به خوبى از امكاناتى كه نزد او بود آگاه بوديم!
ب) اينچنين از كساني كه نزدش بودند خبر يافتيم.
ج) اينچنين بود! و به تحقيق او از خبرهايي كه نزدش بود ،ما را مطلع ميكرد.
د) اينچنين او را بر خبرهای پيرامونش آگاه ساختيم.
ً
َ ݧ ݧُ َ َ
ونٰٓعثهآٰٰٓ ِح ݨَ ݦ ݣوݣلآٰ (كهف :108/جزء )16
نٰٓ ٖفثهآٰٰٓلآٰٰٓب ݫبع ٰٓ
 .62خا ِل ٖذی َ ٰٓ
الف) آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز از آن مكان به جای ديگر منتقل نخواهند شد!
ب) آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز در پيرامون آن ستم نخواهند ديد!
ج) آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز در آن مكان ستم نخواهد بود!
د) آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمىكنند!
َ ݨݧ ݘ ݨݧ َ َ َ َ َ ݧ َّ َ ݨ ݦ ݦ
ݧ ݦݡ
نٰٓلمٰٰٓٓبنب ِ ٰٓهٰٓلا ݨر ݧ ݩُح ݨَم ݧ ݩثكٰٓ٭ٰٓ َواه ُ ݦج ݨ ݦَرںݨݫٖیٰٰٓٓ َم ِل ݧ ݩّثا (مريم :46 /جزء )16
 .63ݠل ݭِی ݨ ٰٓ

الف) اگر (از اين كار) دست برندارى ،تو را سنگسار مىكنم! و براى مدّتى طوالنى از من دور شو!
ب) اگر (از اين كار) دست برندارى ،تو را سنگسار مىكنم! و براى مدّتى طوالنى تو را از خود دور ميكنم!
ج) اگر (از اين كار) دست برندارى ،تو را از خود دور ميكنم و مدت طوالني از من دور خواهي ماند!
د) اگر (از اين كار) دست برندارى ،قطعاً تو را سنگسار مىكنم! و به كلي از من دور شو!
َ
َ َ ݧ ݨ ݨݧ َ ݧ َ ݧ ُݩ ݨ ݨ ݨ ݦ َݩ ݨ ُ ُ ݦ ُ َ َ
مٰٓمآٰٰٓع ِس َں ُهمٰٰٓٓ(طه :78/جزء )16
نٰٓال َث ِّ ٰٓ
مٰٓ ِم َ ٰٓ
نٰٓ ِی ݨحث ِودةٰٰٖٓٓفع ِس ݨَں ݩݧ ُه ݧ ݨ ٰٓ
مٰٓ ِفَرعو ٰٓ
 .64فاببعه ٰٓ
الف) فرعون ياران او را دنبال كرد و دريا آنان را به طور كامل پوشانيد!
ب) فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كردند ،پس دريا آنان را پوشانيد ولي اينان را نپوشانيد!
ج) فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كردند و دريا آنان را به طور كامل پوشانيد!
د) فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كردند ،ولي آنها از دريا به طور كامل عبور كردند!
َ َ ݨ َ َ ݨ ُݦ ݨ ݧ
ݧݡ
ُ
نٰٓ (انبياء :15/جزء )17
مٰٓ َحبّ ݧ ݩیٰٓ َح َعلثاهمٰٰٓٓ َح ٖصثدآٰخا ِم ٖدی َ ٰٓ
كٰٓدع ݣوݣٮه ٰٓ
تٰٓ ِبل ٰٓ
 .65فمآٰٰٓراݠل ٰٓ
الف) و آن خواستهشان برآورده نشد ،تا اينكه آنها را درو كرده و خاموش ساختيم!
ب) و هم چنان اين سخن را تكرار مىكردند ،تا آنها را درو كرده و خاموش ساختيم!
ج) و سخنشان به پايان نرسيد ،مگر اينكه آنها را درو كرديم در حالي كه فرياد ميزدند!
د) و هم چنان ناله و فرياد مىكردند ،تا آنها را درو كرده و خاموش ساختيم!
ݩ
َّ َّ َ َ َ َ ݨ َ ݩݧ ُ ݧ ݨ ݦَّ ݨ ݧ ُ ݧ ݨݧ ݧ ݩ ُ ݧ ݩݘ َ َ
ونٰٓ (انبياء :101 /جزء )17
كٰٓعثهآٰٰٓ ُم ݨݧث ݧ َع ݧ ݩݧ ُد َ ٰٓ
مٰٓ ِمثآٰالحسبیٰٓاول ݫ ِث ٰٓ
تٰٓلݠه ٰٓ
نٰٓشثڡ ٰٓ
نٰٓال ٖذی ٰٓ
ِ .66ا ٰٓ
الف) و البته آنان كه در دستيابي به پاداش بر ديگران سبقت يافتهاند از آن دور نگاهداشته مىشوند.
ب) و البته آنان كه در انجام نيكوكاری بر ديگران سبقت يافتهاند از آن دور نگاهداشته مىشوند.
ج) كسانى كه از قبل ،وعده نيك از سوى ما به آنها داده شده ،از آن دور نگاهداشته مىشوند.
د) و البته آنان كه در تقرب به ما سابقه نيك دارند از آن دور نگاهداشته مىشوند.
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َ َ ݧُ
ُ َّ ݨ ݧ ُ َ َ َ
ݨ ݩُ ُ ݧ ُ ُ
قٰٓ (حج :29/جزء )17
تٰٓال َع ٖثب ِ ٰٓ
مٰٓل ݫݨَث ݨݧڡ ݩ ݦصوآٰ ݦبڡں ݧ ُهمٰٰٓٓ َوݠل ݨ ݧ ُثوݣ ݧݣفوآٰبد َ ݦورهمٰٰٓٓ َوݠل ݧݩ ݫَث ّظ ݧ ّ ݢو ݢفوآٰ ِبال َثن ِ ٰٓ
 .67ب ٰٓ
الف) سپس ،بايد مدت معين را به پايان رسانند و به نذرهاى خود وفا كنند و بر گرد خانه گرامى كعبه ،طواف كنند.
ب) سپس ،بايد بندگي را بجای آورند و به نذرهاى خود وفا كنند و بر گرد خانه گرامى كعبه ،طواف كنند.
ج) سپس ،بايد سرهايشان را بتراشند و به نذرهاى خود وفا كنند و بر گرد خانه گرامى كعبه ،طواف كنند.
د) سپس ،بايد آلودگيهايشان را برطرف سازند و به نذرهاى خود وفا كنند و بر گرد خانه گرامى كعبه ،طواف كنند.
َ ُ ݧ ݘݩ َ َ
َّ ݩ
مٰٓ (حج :51/جزء )17
تٰٓال ݧ َح ٖجث ِ ٰٓ
كٰٓاضجا ُ ٰٓ
نٰٓاول ݫ ِث ٰٓ
نٰٓ ݨݧ َش َع ݨوآٰ ݭٖڡݨ ٓ ٰٓیٰٓءابا ݫ ِببآٰٰٓ ُمعا ِح َٖرب ٰٓ
َ .68وال ٖذی َ ٰٓ
الف) و آنها كه در (محو) آيات ما تالش كردند ،و چنين مىپنداشتند كه مىتوانند بر اراده حتمى ما غالب شوند ،اصحاب دوزخند!
ب) و آنها كه در (محو) نشانههای ما تالش و كوشش كردند ،عاجزان و ناتواناني هستند كه همگي اصحاب دوزخند!
ج) و آنها كه سعي كردند آيات ما را به ناتواني كشانند ،آنان اصحاب دوزخند!
د) و آنها كه در (محو) آيات ما تالش كردند ،در حالي كه ناتوانند ،در ميان اصحاب دوزخ خواهند بود!
ُ
َ ݧ ݨَ ݨ ݧ ݩَ ݩݧ ݧ ݩݩ َ ݨَ َ ݦَ ُ ݩ ݧ ݧ ݩݘ َ ݧ ُ
ونٰٓ ( مؤمنون :7/جزء )18
مٰٓالعاد َ ٰٓ
كٰٓه ُ ٰٓ
كٰٓفاول ِث ٰٓ
نٰٓ ݫاببعىٰٓو ݢرݣݣا ٰٓءٰٓد ِل ٰٓ
 .69فم ݭِ ٰٓ

الف) و كساني كه غير از اين طريق را طلب كنند ،پس ايشان به سوی ما باز خواهند گشت!
ب) و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند ،تجاوزگرند!
ج) و كساني كه عالوه بر اين بغي و ستم نيز كنند ،تجاوزگرند!
د) و كساني كه عالوه بر اين بغي و ستم نيز كنند ،پس ايشان به سوی ما باز خواهند گشت!

ݨ
ݩُّ ݨ ُ ݨ ُ ُ
َ َّ ُ
َ ݩ ُ َ َّ ُ
ونٰٓ (مؤمنون :35/جزء )18
مٰٓ َوك ݧ ݩث ݩݧبمٰٰٓٓبَرا ݡبآٰ َو ݫ ِعظا ݡمآٰا ݧبݠكمٰٰٓٓ ݧ ُم ݩج ََر ݧ ُح َ ٰٓ
 .70ا َب ِع ُ ݦدكمٰٰٓٓا ݧبݠكمِٰٰٓٓادݢ ݢآٰٰٓ ِمث ٰٓ
الف) آيا به شما وعده نداديم هنگامى كه مرديد و خاك و استخوانهايى (پوسيده) شديد ،بار ديگر (از قبرها) بيرون آورده مىشويد؟!
ب) آيا ميپنداريد هنگامى كه مرديد و خاك و استخوانهايى (پوسيده) شديد ،بار ديگر (از قبرها) بيرون آورده مىشويد؟!
ج) آيا اين وعده را باور كردهايد كه« :چون مرديد و خاك و استخوانهايى (پوسيده) شديد ،بار ديگر (از قبرها) بيرون آورده مىشويد»؟!
د) آيا او به شما وعده مىدهد هنگامى كه مرديد و خاك و استخوانهايى (پوسيده) شديد ،بار ديگر (از قبرها) بيرون آورده مىشويد؟!
ݩّ َ َ ݧ ݩُ َ َ
كٰٓمآٰٰٓ ݩݧبَع ُد ُهمٰٰٓٓ َلڡاد ُر َ
ونٰٰٓٓ(مؤمنون :95/جزء )18
ِ
ِ .71اَوݡٮآٰٰٓعلیٰٓانٰٰٓٓب ِ ݪ ݣَر ݬݣب ٰٓ ِ

الف) و ما بر آنيم كه آنچه را به ايشان وعده دادهايم به تو نشان دهيم و قطعاً تواناييم.
ب) و ما تواناييم كه آنچه را به آنها وعده مىدهيم به تو نشان دهيم!
ج) و ما بر آنيم كه به آنان نشان دهيم كه قدرت تحقق وعده خود به ايشان را داريم.
د) و ما تواناييم كه آنچه را به آنها وعده مىدهيم به آنها نشان دهيم!

َ َ ݩ َ ݨ ݦ ݩݧ ُ ݧ ݨ ݨ َ ݧ ݨ َ َ َ
نٰٓ (مؤمنون :112/جزء )18
ضٰٓعد ٰٓدٰٓ ِش ٖثی َ ٰٓ
مٰٓ ِݭڡیٰٓالار ِ ٰٓ
مٰٓل ِثنب ٰٓ
لٰٓك ٰٓ
 .72فا ٰٓ
الف) ميگويد« :به حساب سالهای زميني چقدر مانديد؟»

ب) ميگويد« :چند سال در زمين فساد كرديد؟»
ج) مىگويد« :چند سال در روى زمين توقّف كرديد؟»
د) ميگويد« :چند سال زميني شما را به خواب بردند؟»
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َ ُ ݨ ََ َ
ݨُ
ݧَ
ݧَ
نٰٓع ݨملٰٰٓٓف َح ݧ ݩَعلثا ُٰٓةٰٓهثا ً ٰٓءٰٓ َم ݧ ݩث ݧ ݩب ݡ ݦورا (فرقان :23/جزء )19
 َ .73ݦوف ِد ݦم ݩ ݦثآِٰٰٓالیٰٰٓٓمآٰٰٓع ِملوآٰ ِم ٰٓ
الف) و ما به سراغ اعمالي كه انجام ندادهاند ميرويم ،و همه را همچون ذرّات غبار پراكنده در هوا قرار مىدهيم.
ب) و ما به سراغ اعمالى كه انجام دادهاند مىرويم ،و همه را همچون ذرّات غبار پراكنده در هوا قرار مىدهيم.
ج) و ما به سراغ اعمالي ميرويم كه انجام دادهاند اما همه را همچون ذرّات غبار پراكنده در هوا قرار دادهاند.
د) و به سراغ آنان ميروم و عملي را كه انجام دادهاند همچون ذرّات غبار پراكنده در هوا قرار مىدهم.
ََ ݦ
َ َ ݧ ݧ ٓݩ َ
َ َ ُّ َ
لآٰانٰٰٓٓ َض ݨَ ݦث ݦݨَربآٰٰٓعلثهآٰ٭ (فرقان :42 /جزء )19
ِ .74انٰٰٓٓكا ٰٓدٰٓݠل ݫ ݭݨݧثُ ݫݧ ݭِصل ݦثآٰٰٓعنٰٰٓٓءاِ ݪله ِثبآٰٰٓلو ٰٓ
الف) اگر ما استقامت نمىكرديم ،بيم آن مىرفت كه ما را از راه خداوند گمراه نمايد!
ب) اگر ما استقامت نمىكرديم ،بيم آن مىرفت كه به سوی بتها گمراه شويم!
ج) اگر ما بر پرستش خدايانمان استقامت نمىكرديم ،بيم آن مىرفت كه ما را گمراه سازد!
د) نميتواند ما را از خدايانمان گمراه سازد ،مگر آنكه بر آن استقامت نورزيم!
َ
ُ َ
ݨ
نٰٓ (شعراء :36/جزء )19
نٰٓخا ِش َٖرب َ ٰٓ
تٰٓ ݭِڡݨیٰٓال َمدا ِݘب ِ ٰٓ
 .75فال ٓ ݢو ݢآٰا ݧ ݨر ݫ ِحهٰٰٓٓ َوا ݩ ݦخا ُ ٰٓةٰٓ َ ݦو ݨݧاب ݧ ݧ َع ٰٓ

الف) گفتند :او و برادرش را زنداني كن و پيروانش را نيز در تمام شهرها بازداشت كن.
ب) گفتند :او و برادرش را به بند بكش و در حاشيه شهرها بگردان.
ج) گفتند :او و برادرش را مهلت ده و مأموران را براى بسيج به تمام شهرها اعزام كن.
د) گفتند :بر او و برادرش سخت بگير و پيروان او را در شهرها جمعآوری كن.

َ ݨ َ َ ݩݧ ُ ݧ ݨ َ
ُ ݨ ُ َ ݧُ ݧُ
ون (شعراء :92/جزء )19
نٰٓمآٰٰٓك ݩݧث ݧ ݩبمٰٰٓٓب ݧع ݨثد َ ٰٓ
مٰٓاب َ ٰٓ
لٰٓلݠه ٰٓ
 .76و ݬݫ ݫ ٖف ݫث ٰٓ
الف) و به ايشان گفت :در كجا به عبادت ميپرداختيد؟

ب) و به آنان گفته مىشود :كجاست معابدی كه در آنها پرستش مىكرديد؟
ج) و به ايشان گفته شد آن هنگام كه عبادتتان مي كردند كجا بوديد؟
د) و به آنان گفته مىشود :كجا هستند معبودانى كه آنها را پرستش مىكرديد؟
ݨ
َ
ُ
ُ
َ
ݨ
ونٰٓ(قصص :11 /جزء )20
مٰٓلآٰٰٓ َت ݧ ݩس ݩُ ݦع ݨُ ݦَر َ ٰٓ
تٰٓ ِب ٖ ٰٓهٰٓعنٰٰٓٓ ُحثتٰٰٓٓ َوه ݨ ٰٓ
 .77ف ݧ َث ݩݧ ُص ݨَ ݦَر ٰٓ
الف) او نيز از دور ماجرا را مشاهده كرد در حالى كه آنان بىخبر بودند.
ب) پس در نزديكي تماشاگر آن بود در حالى كه آنان بىخبر بودند.
ج) پس به زودی تماشاگر آن شد در حالى كه آنان بىخبر بودند.
د) پس به ناگاه بينا گشت در حالى كه آنان بىخبر بودند.
ُّ
ََ ُ
 .78فار ِشل ٰٓهٰٓ َم ݭِع َ ٰٓىٰٓ ِرد ًءآٰ ُب َص ِدف ٖبݨیٰٓ(قصص :34/جزء )20
الف) مرا همراه او بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق كند.
ب) او را سريعاً همراه من بفرست تا مرا تصديق كند.
ج) او را همراه من بفرست بي گمان مرا تصديق ميكند.
د) او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق كند.
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ُ
ُ ّ ُ
َ ݧَ
ون (قصص :48 /جزء )20
لٰٓكا ِف ݩَُر َ ٰٓ
نٰٓبظاهَرآٰٰٓ َوفال ٓ ݢو ݢآِٰابآٰٰٓ ِبك ّٰٓ
 .79فالوآٰ ِشجَرا ِ ٰٓ
الف) گفتند« :اين دو عمل جادويي نمايش دادهاند» و نيز گفتند« :ما همگي به آن دو كافريم»؟!
ب) گفتند« :اين دو نفر دو ساحرند كه ظهور كردهاند (تا ما را گمراه كنند) ولي ما به هر دو كافريم»؟!
ج) گفتند« :اين دو نفر دو ساحرند كه دست به دست هم دادهاند (تا ما را گمراه كنند) و ما به هر دو كافريم»؟!
د) گفتند« :هر دو كار سحر است كه تنها از اين دو نفر نمايان ميشود و ما به هر دوی آنها كافريم»؟!
َ ُ
َ ݧ َ ݧ ݨَ ݨ َ َ ُ َ ݦ ݧ ُ َ ݦ ݩَ ݧ ݘݩ َ ݧ ݩ
ونٰٓ (قصص :66/جزء )20
مٰٓلآٰٰٓ َب ݧ ݧنسا َءݠل َ ٰٓ
دٰٓف ُه ݨ ٰٓ
مٰٓال ݣاݣببا ٰٓءٰٓبوم ݫ ِث ݫ ٰٓ
تٰٓعلں ِه ٰٓ
 .80فع ݭِم ݭث ٰٓ
الف) پس بر دلهاشان پرده افكنده شد و ديگر از اخبار از يكديگر نميپرسند.
ب) در آن روز ،همه اخبار بر آنان پوشيده مىماند( ،حتى نمىتوانند) از يكديگر سؤالى كنند.
ج) پس اخبار (هولناك) ايشان را كور كرد و در آن روز ،ديگر از هم سؤالي نميپرسند.
د) در آن روز ،همه اخبار بر آنان پوشيده مىماند و نميتوانند (از آن اخبار) سؤال كنند.
َ ݧ َ َ َّ َ َ ݨݧ ُ ُّ ݦ ݩ َ َ ݧ َّ
ُ
َݩ
ّٰ
َُ
ونٰٓ (روم :10 /جزء )21
تٰٓالل ِ ٰٓهٰٓ َوكا ݧبوآٰ ِبهآٰٰٓ َتس ݩ ݦثه ݩ ݦِ ݪَر ݨُء َ ٰٓ
ݣلس ٓ ݦݨواݧىݥٰٓانٰٰٓٓكد ݧ ُبوآٰ ِبݘـابا ِ ٰٓ
نٰٓاشاءوآٰاݣ
نٰٓعا ِفث ٰٓهٰٓال ٖذی ٰٓ
مٰٓكا ٰٓ
 .81ب ّ ٰٓ
الف) سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند بدتر است؛ زيرا كه آيات خدا را تكذيب كردند.
ب) سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند.
ج) سپس عاقبتشان مانند كساني خواهد بود كه اعمال بد مرتكب شدند و آيات خدا را تكذيب كردند.
د) سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند تاريكي خواهد بود؛ زيرا كه آيات خدا را تكذيب كردند.
ݡ َ ݩ َ ݨَ ݦ ݧ َّ
ََ
َ َ
ݨ ُ
ُ
ون (روم :35 /جزء )21
مٰٓ ِبمآٰٰٓكا ݧبوآٰ ِب ٖ ٰٓهٰٓ ُت ݧ ݩس ِ ݪ ݣَرݣك َ ٰٓ
 .82امٰٰٓٓاب ََرلثآٰٰٓعلں ِهمٰٰٓٓ ُشلظابآٰف ُه َݨٰٓوٰٓ َ ݦب ݩݧبكل ُ ٰٓ
الف) آيا كسي از سوی ما بر آنان سلطه يافته كه با آنانكه به ما شرك ورزيدند سخن گفته باشد؟
ب) آيا دليل محكمي بر آنان نازل شده است كه از شركشان سخن مىگويد؟
ج) آيا ما برهاني بر آنان اقامه كرديم كه مشركان درباره آنچه شريك او گرفتهاند سخن ميگويند؟
د) آيا ما دليل محكمى بر آنان فرستاديم كه از شركشان سخن مىگويد؟
ݧ ُ ّ ݧ ݩݩ
ََ
َ ݨݧ
ُ
ِ .83اَوݣ ݩ ݢݣد ݢآٰٰٓب ݧبلیٰٓعلث ِ ٰٓهٰٓءاباببآٰٰٓ َولیٰٰٓٓ ُمسثك ݫݭ ِث ݡ ݦَرآٰ(لقمان :7 /جزء )21
الف) و هنگامى كه آيات ما بر او خوانده مىشود ،مستكبرانه روى برمىگرداند.
ب) و هنگامي كه آيات ما را ميخواند ،مستكبرانه روى برمىگرداند.
ج) و هنگامى كه آيات ما بر او خوانده مىشود ،با مستكبران دوستي ميكند.
د) و از هنگامي كه آيات ما بر او خوانده شده ،روی برگردانده و مستكبر شده است.
َ ݧُ
ّݨݠ ݦ ݦ ُ ُّݩ َ ݨّ
َ ُ
ورٰٓ (لقمان :32 /جزء )21
لٰٓح ݦݩثارٰٰٓٓكڡ ݫ ݭٰٓ
َ .84ومآٰٰٓی ݫ ݫݧح َج ٰٓدٰٓ ِبݘـابا ِببآِٰٰٓال ٰٓآٰك ٰٓ
الف) و آيات ما را هيچ كس جز خطا كار ناسپاسگزار انكار نمىكند!
ب) و آيات ما را هيچ كس جز كافر ناسپاسگزار انكار نمىكند!
ج) و آيات ما را هيچ كس جز پيمانشكنان ناسپاس انكار نمىكنند!
د) و آيات ما را هيچ كس جز خطاكار كافری انكار نمىكند!
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ُ ݧݨ
ّٰ
ݨَ ݧ ݨ َ
كٰٓ َمآٰالل ُ ٰٓهٰٓ ُم ݨݧث ٖدب ِ ٰٓهٰٓ (احزاب :37 /جزء )22
َ .85ویح ٖ ݧقݨىٰٓ ٖڡݭݨیٰٓب ݧڡ ِس ٰٓ
الف) و در دل چيزى را پنهان مىداشتى كه خداوند آن را آشكار مىكند.
ب) و تو آن را در دل پنهان داشتى  ،خداوند نيز آن را آشكار نكرد.
ج) و تو در دل خود آن را پنهان كردی ،ناگهان خداوند آن را آشكار نمود.
د) و در دلت پنهانش كن ،خداوند نيز آن را آشكار نخواهد كرد.
ُ ݦ ݨّ ݦ ݧ ݨ ݩ ݧ ُ ݧ ُ ݩَّ ُ ݦ َ ݦ َّ ݦݩ َّ ُ َ َ
َ ݧُ ُ
َ َ ݩ ݧ ُّ ُ َ
قِٰٓابݠكمٰٰٓٓل ٖقىٰٓخلقٰٰٓٓ َخ ٖدبدٰٰٓٓ (سبأ :7/جزء )22
لٰٓممَر ݫ ٰٓ
مٰٓك ٰٓ
 .86هلٰٰٓٓب ُدلݠكمٰٰٓٓعلیٰٓ َر ُخلٰٰٓٓ ُݫب ݧ ݩن ݩݫ ݧِ ّب ݩ ݧ ݘثݠكمِٰٰٓٓادݢ ݢآٰٰٓم ِ ݪَرفث ٰٓ
الف) آيا مردى را به شما نشان دهيم كه به شما خبر مىدهد هنگامى كه سخت از هم متالشى شديد ،آفرينش تازهاى خواهيد يافت؟
ب) آيا مردى را به شما نشان داده و از او به شما خبر بدهم كه هنگامي كه سخت از هم متالشى شد  ،سپس آفرينش تازهاى يافت؟
ج) آيا مردى را به شما نشان ندادم كه به شما خبر داده بود هنگامى كه سخت از هم متالشى شديد ،آفرينش تازهاى خواهيد يافت؟
د) آيا برای شما درباره آن مرد دليل اقامه نكرديم كه به شما خبر داده بود هنگامى كه سخت از هم متالشى شديد ،آفرينش تازهاى خواهيد يافت؟
ُ َّ ُ َ ُ َ َ ّ َ ݘَ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ
ون (سبأ :25 /جزء )22
لٰٓع ّمآٰبع َمل َ ٰٓ
ونٰٓعمآٰاحَرمثآٰ ٰٓوٰٓلآٰتس ٰٓ
 .87فلٰٓلآٰتسل ٰٓ
الف) بگو« :شما از گناهى كه ما كردهايم سؤال نخواهيد شد( ،همان گونه كه) ما در برابر اعمال شما مسئول نيستيم!»
ب) بگو « :از آنچه گناه كرديم نپرسيد (كه در اين صورت) ما نيز از آنچه شما انجام داديد سؤال نخواهيم كرد».
ج) بگو « :از گناهاني كه در حق ما كرديد سؤال نخواهد شد و ما نيز از آنچه شما انجام داديد سؤال نخواهيم كرد».
د) بگو « :آيا از شما درباره گناهى كه ما كردهايم سؤال نخواهد شد و ما نيز در برابر اعمال شما مسئول نيستيم؟»
َّ َ َ َ
َ
َ .88وا ݩَش ُݩَّر وآٰالثدا َم ٰٓهٰٓل ݩّمآٰٰٓ َرٰٓا ُوآٰال َعدا َتٰٓ (سبأ :33 /جزء )22
الف) و آنان پشيماني را پنهان ميدارند تا عذاب نبينند.
ب) و آنان هنگامى كه عذاب را مىبينند پشيمانى خود را پنهان مىكنند.
ج) و آنان پشيماني را پنهان ميدارند اما عذاب را ميبينند.
د) و آنان هنگامى كه عذاب را مىبينند ابراز پشيماني ميكنند.
َ َ
َ
َ َ
َ .89وݠل ݧٰٓوٰٓت ݩسا ُ ٰٓءٰٓل ݩَظ ݧ َمسثآٰٰٓعلیٰٓاع ُ ݦث ِ ݪب ِهمٰٰٓٓ(يس :66 /جزء )23
الف) و اگر بخواهيم پرده از چشمانشان كنار ميزديم.
ب) با اين حال خواستيم كه چشمانشان را كور نماييم.
ج) و اگر بخواهيم بر چشمانشان سرب مذاب ميريزيم.
د) و اگر بخواهيم چشمانشان را محو كنيم.
ݨ ُ
ُ ّ
ونٰٓ (صافات :13/جزء )23
ِ .90اَوݣ ݩ ݢݣد ݢآٰٰٓد ِك َُروآٰلآٰٰٓ َبدك َُر َ ٰٓ
الف) و هنگامى كه به آنان تذكّر داده شود ،هرگز متذكّر نمىشوند!
ب) و چون به ايشان تذكر ميدهي ،هرگز متذكّر نمىشوند!
ج) و چون يادشان ميكني ،آنان يادت نميكنند!
د) گرچه پندشان ميدهي ،هرگز متذكّر نمىشوند!

15

سؤاالت آزمون مرحله سوم يازدهمين دوره ارزيابي و اعطاي مدرك به حافظان (جمعه )1395/10/17
َ
َ
َݦ َ
ت(ص 23؛ جز )23
ٰٓ .91فڡا َلٰٓاك ِڡل ٖثبها َ ݦٰٓوع َّرںݫݧٖی ِٰٓڡݭݨیٰٓال ِحظا ِ ٰٓ
الف) گفت :آن را رها كن چرا كه در گفتار شكست نخواهد خورد
ب) گفت :اين يكى را هم به من واگذار و در سخن بر من غلبه كرده است
ج) گفت :سرپرستياش را به من واگذار و در كالم شخص عزيزی است
د) گفت :سرپرستياش را رها كن چرا كه در بحث بر همگان غلبه خواهد كرد.
َ ݧ ݨ ݧ ݨُ ݩُ ݩُ ݨ ّ ݨݠ ݦ ݦ َ
َ ّٰ ݧ ݩ
مِٰٓال ٰٓآٰ ݫ ِل ݨُ ݫ ݭث ݨڡ ݨِّݭ ݪ ݢَر ݫݢبݧُوبآِٰٰٓالیٰٰٓٓالل ِ ٰٓهٰٓ ُ ݦرل ݦقݩ ݧى (زمر  ،3جز )23
ٰٓ .92مآٰٰٓبعثده ٰٓ
الف) آنان پرستيده نمي شوند مگر اينكه به خدا نزديك شويم
ب) از آن پرسيده نمي شوند جز اينكه ما را به سوی خدا هدايت كنند
ج) اينها را نمي پرستيم جز اينكه خدا برای تقرب دستور (به پرستش) آنها داده است.
د) اينها را نمىپرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند
َ ُ ُ َ َ
َ ݧ َ َ ݧݩ ُ ݧ ݨ َ ّٰ
ون (زمر  ،47جز )24
نٰٓالل ِ ٰٓهٰٓمآٰٰٓلمٰٰٓٓ َبكوبوآٰیح ݧن ِس ُث َ ٰٓ
مٰٓ ِم ٰٓ
ٰٓ .93و ݫبدآٰٰٓلݠه ٰٓ
الف) از سوى خدا براى آنها امورى ظاهر مىشود كه هرگز گمان نمىكردند
ب) گناهان آن بخاطر پندار بدشان آشكار شده است.
ج) و امر خدا از آنجايي كه كسي نمي پندارد آشكار است.
د) از سوی خدا بر آنها چيزهايي فرستاده شد آنچه را كه نميدانستند
َ ݨ ُ َّ ّ ݦ ݘ ݩ ݦ َ ݧ َ ݨ َ َّ ّ ݦ ݩݘ َ ݦ ݩَ ݧ ݩݘ َ ݧ َ َ ݦ َ ݦ
دٰٓفڡدٰٰٓٓ ݧ ݨر ِح ݨمث ݩُهۥٰٓ٭ (غافر9/؛ جز )24
تٰٓبوم ݫ ِث ݫ ٰٓ
قٰٓاݠلس ِنبا ِ ٰٓ
نٰٓب ِ ٰٓ
مٰٓاݠلس ِنبا ِتٰٓ٭ٰٓوم ٰٓ
ٰٓ .94و ݫ ِف ݫ ِݠه ٰٓ
الف) و آنان را از بديها نگاه دار ،و هر كس را كه در آن روز از بديها نگاه دارى ،مشمول رحمتت ساختهاى
ب) و آنان را در گناهان غرق كن و هر كس در گناه رود از رحمت خدا به دور است
ج) آنها از گناهان دور شدند و هر كس از گناهان دور شود داخل رحمت الهي ميشود
د) گناه آنها را از رحمت خدا دور ميكند پس آنها را از گناهان برحذر دار
َ
َݨ
َ
ون (غافر 71/؛ جز )24
لٰٓ ُت ݧس َج ُث َ ٰٓ
ِٰٓ .95ا ِ ٰٓدٰٓالاعلاݢ ُ ٰٓݢلٰٓ ٖݭڡݨ ٓ ٰٓیٰٓاعث ِا ݪف ِهمٰٰٓٓ َوا ّݩݠلسلاݣ ِݣش ُٰٓ
الف) هنگامي كه در غل و زنجيرها قرار دارند ضجه ميزنند
ب) در آن هنگام كه غل و زنجيرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را مىكشند.
ج) و چون غل و زنجير بر پای آنها بسته شود آنها را (در جهنم) مياندازند
د) هنگامي كه غل و زنجير به پاهايشان بسته شود با سر (در آتش جهنم) افكنده ميشوند.
ُ ݦ ُ َ َ ّ ݨݠ ݦ ݦ َ
ݨ َ َ
َ ُ
كٰٓ٭ (فصلت43 /؛جز )24
نٰٓف ݧث ِل ٰٓ
لٰٓ ِم ٰٓ
لٰٓ ِل ّ ݦلَر ݧ ُش ِ ٰٓ
كِٰٓال ٰٓآٰمآٰٰٓفدٰٰٓٓ ݫ ٖفث ٰٓ
لٰٓل ٰٓ
ٰٓ .96مآٰٰٓبڡا ٰٓ
الف) تو نميگويي چيزی را جز آنچه كه پيامبران قبل تو گفتهاند
ب) نگو چيزی جز آنچه كه پيامبران پيشين گفتهاند
ج) آنچه به ناروا درباره تو مىگويند همان است كه درباره پيامبران قبل از تو نيز گفته شده.
د) آنچه درباره گذشته تو گفته اند به پيامبران الهي نيز نسبت دادهاند
ݧ ݩَ ݧ ݩ ݧ ݨ َ ݩ َّ ُ َ
َ ݩُ
َ َݘ ُ ݧ ُ ݨ ُ
ِاَونٰٓ َم ݩّس ُ ٰٓهٰٓالس َّٰٓرٰٓف ݭݫݩَث ݧ ُݘـوسٰٰٓٓف ݧثوݣݣطٰٓ(فصلت49 /؛جز )25
نٰٓدعا ِ ٰٓءٰٓالحث َِٰٓرٰٓ ٰٓ
نٰٓ ِم ٰٓ
مٰٓال ِاتسا ٰٓ
 .97لآٰٰٓتسث ٰٓ
الف) هرگز از دعا كردن(دعای خير) نااميد نشو و هنگامي كه بدی به او روی آورد از دعا كردن نااميد و مايوس ميشود
ب) ای انسان هرگز دعا كردن را رها نكن و اگر بعد از آن هر گونه سختي به تو رسيد باز هم (از استجابت دعا) نااميد نشو
ج) انسان هرگز از تقاضاى نيكى (و نعمت) خسته نمىشود و هر گاه شرّ و بدى به او رسد ،بسيار مأيوس و نوميد مىگردد
د) انسان هرگز از طلب دعای خير نااميد نمي شود و حتي اگر بدی هم به او برسد هرگز نااميد و مايوس نميشود
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َ َ َ ݦ
ّ َ َ ݨ َ
َݨ
دٰٓعلیٰٓطه َِر ٖٓ ٰٓةٰٓ٭ (شوری33 /؛ جز )25
نٰٓ َر وا ِك ٰٓ
حٰٓف ݭݫَث ݩظلل َ ٰٓ
نٰٓا ٖݠلَرب ٰٓ
ِ .98انٰٰٓٓ َتس ٰٓآٰ ُت ݧس ِك ِ ٰٓ
الف) اگر او اراده كند ،باد را ساكن مىسازد تا آنها بر پشت دريا بىحركت بمانند.
ب) اگر او بخواهد دانه ها را پراكنده مي سازد تا بر پشت بادها (به اين سو و آن سو) حركت كنند تا سرانجام ساكن شوند
ج) اگر او مي خواست باد را از حركت نگه مي داشت تا مانع از تالطم دريا شود
د) باد به اراده او به سكون در ميآيد تا گردههای درختان بر روی زمين بماند (و مانع از باروری آن شوند)
َ َ ݦ ُ ݧ َ َ َ َݦ ݨ َ َ َ
َ ُ ݨ ݧ ݡݡ
ُ
ن (زخرف53/؛ جز )25
نٰٓدهتٰٰٓٓاوٰٰٓٓخا َ ٰٓءٰٓ ݧݨ َم ݧ َع ٰٓهٰٓاݠل ݩݧ َملا ݫ ݩݧِبݘك ٰٓهٰٓ ُم ݧڡ ݧ ݩث ِ ݪَر ݢ ݫ ٖ ݧب ݭی َ ݥ
 .99فلولآٰال ِق َ ٰٓىٰٓعلث ِ ٰٓهٰٓاش ِورةٰٰٓٓ ِم ٰٓ
الف) (اگر گفتارتان درست است) در عوض به او گردنبندهای طال بدهيد و يا فرشتگان مقرب الهي او را تاييد كنند.
ب) (اگر درست ميپنداريد) چرا طالهای زيادی به او داده نشده و يا توسط فرشتگان مقرب (خدا) تاييد نشده است؟
ج) (اگر راست ميگوييد) اينكه چرا فرشتگان زيادی برای تاييد به همراه او آمده اند اما دستبندهای طال به او ندادهاند؟
د) (اگر راست مىگويد) چرا دستبندهاى طال به او داده نشده ،يا اينكه چرا فرشتگان دوشادوش او نيامدهاند؟
ُ ݨُ َ ُ
ݩُ َ ݨ ُ َ َ ُ
ݦ ّ ُ ّ ݧَ َ ݨ ُ
ݦ
ون (جاثيه29/؛ جز )25
حٰٓمآٰٰٓك ݩݧث ݧ ݩبمٰٰٓٓبع َمل َ ٰٓ
قٰٓعلثكمٰٰٓٓ ِبال َح ّ ِقٰٓ٭ِٰٓابآٰٰٓك ݧ ݩݡںآٰٰٓت ݨݧس ݧن ݧن ݫ ِس ٰٓ
 .100هدآٰٰٓ ِكثاببآٰٰٓبب ِظ ٰٓ
الف) كتابهای آسماني با دليل و منطق سخن ميگويند ،و آنچه را كه انجام مي دهيد آن را مي نوشتيم
ب) اين كتاب ما است كه بحق با شما سخن مىگويد (و اعمال شما را بازگو مىكند) ما آنچه را انجام مىداديد مىنوشتيم.
ج) اين كتاب كه حق است جز با دليل و برهان با كسي سخن نمي گويد و در اين كتاب (لوح محفوظ) همه اعمالتان را ثبت كرديم.
د) اين كتاب آسماني است كه با دليل و برهان(متعدد) بر حق نازل شده و هر آنچه را كه انجام ميدهيد آن را (در پرونده اعمالتان) مينويسيم.
ُ ݦݦ
َ
ُ
ݨ
ُ ݩݧ ݨ ُ ً
لٰٓ ٖںیٰٰٓٓ ݩَولآٰٰٓ ِبكمٰٓ٭ (احقاف9/؛ جز )26
لٰٓ َومآٰٰٓاد ٖریٰٓمآٰٰٓ ُ ݦبڡ َع ُٰٓ
نٰٓا ُݩّݠلَر ݧݨ ُش ِ ٰٓ
تٰٓ ِبدعآٰ ِم َ ٰٓ
 .101فلٰٰٓٓمآٰٰٓكث ٰٓ
الف) بگو در پيامبری بدعت نگذاشتم نمي دانم كه چه مي خواهيد با من بكنيد
ب) بگو من پيامبری تازه نيستم و نمي دانم كه با شما چه خواهد شد
ج) بگو :من پيامبر نوظهورى نيستم و نمىدانم با من و شما چه خواهد شد
د) بگو من در پيامبری (فرد)جديدی نيستم و آنچه را انجام ميدهيد را ميدانم و شما (جايگاه)خود را (در قيامت) نميدانيد.
ݩَ َ ݨݦ َ ݧ ّ ݨ ݨ َ ݨ ݧ َ َ َ َ ُّ ُ ݦ ݨَّ ݧ ً ݨ َ َ
ك (محمد13/؛جز )26
نٰٓفَر َب ݧ ݩݫ ِب ٰٓ
دٰٓفو ݥةٰٓ ِم ٰٓ
نٰٓفَربهٰٰٓٓ ݭِه ٰٓیٰٓاش ٰٓ
نٰٓ ِم ٰٓ
 .102وكا ِب ٰٓ
الف) و شهری كه از آن خارج شدی از شهرهای ديگر قدرتمندتر هستند.
ب) و شهرهايي هستند كه از شهرهای ديگر نيرومند تر هستند.
ج) و چه بسيار شهرهايى كه از شهرى كه تو را بيرون كرد نيرومندتر بودند.
د) از شهری كه تو در آن هستي(دارای مردمان) نيرومندتر از شهرهای ديگر است.
َݨ َ َ َ
َ
 .103ك ݩَ ݢَر ݧ ݩݢر ݢ ݬ ݤعٰٓاح ݨَر ݬ ݨَ ٰٓحٰٓشظا ݧ ُةۥ ( فتح29 /؛ جز )26
الف) همانند زراعتى كه جوانههاى خود را خارج ساخته
ب) زراعتي كه محصول خود را به بار رسانده
ج) محصولي كه از باغ برداشت ميشود
د) همانند زراعتي كه محصولش چيده شده
ً ݦَ َ ݦ
ََ
َ َّ
َ
ّ
د (ق 9/؛ جز )26
تٰٓال َح ٖصث ِ ٰٓ
السما ِ ٰٓءٰٓما ً ٰٓءٰٓ ُمثا ݩَركآٰفا ݩب ݧ َن ݧ ݩب ݧ ݩثآٰٰٓ ِب ٖ ٰٓهٰٓ َح ݩ ݦثاتٰٰٓٓ َو ݧ َح ّ ٰٓ
نٰٓ
 َ .104ݦو ݩݦب ݩّ ݦَرݠلثآٰٰٓ ِم ٰٓ
الف) و از آسمان آب با بركتي نازل شد كه بوسيله آن محصوالتي كه بايد درو شوند ،رسيدند
ب) و از آسمان ،آبى پربركت نازل كرديم ،و بوسيله آن باغها و دانههايى را كه درو مىكنند رويانديم.
ج) و از آسمان آبي نازل كرديم كه بوسيله آن محصوالتي كه در باغها درو ميكنند را مبارك كرديم
د) و بوسيله باراني كه از آسمان نازل كرديم ،باغها و دانههای درو شده آنها را مبارك كرديم.
17
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َ َ ُ ݨ َ ݦ َ ݧݩ َ َ َ ّݨݠ ݦ ݦ َ َ َ ُ َ َّ
الَر ݫ ٖمث ِمٰٓ(ذاريات42/؛جز )27
نٰٓشیءٰٰٓٓاٮتٰٰٓٓعلث ِ ٰٓهِٰٓال ٰٓآٰحعلث ٰٓهٰٓك
مآٰٰٓبد ٰٓرٰٓ ِم ٰٓ

الف) كه بر هيچ چيز نمىگذشت مگر اينكه آن را همچون استخوانهاى پوسيده مىساخت.
ب) بر هيچ چيز عبور نكرد مگر اينكه استخوان آنها را باقي گذارديم.
ج) و آنها از جايي عبور نكردند مگر اينكه من زمين آن سست و نرم كردم
د) از جايي عبور نكرد مگر اينكه خاكهای آن را سست و روان كردم
َ ُ ُ
ََ َ
َݧ َ ُ
ون ( طور30/؛ جز )27
تٰٓال َمث ِ ٰٓ
ضٰٓ ِب ٖ ٰٓهٰٓرٮ ٰٓ
ونٰٓشا ِعَرٰٰٓٓب ݧ ݩب ݧ ََر ݫݧبّ ُݩ ٰٓ
امٰٰٓٓ َ ݦبڡوݣݠل َ ٰٓ
.106
الف) يا اينكه گفت او شاعری است كه از آرزوهای خود پيروی ميكند
ب) بلكه آنها مىگويند :او شاعرى است كه ما انتظار مرگش را مىكشيم
ج) آنها گفتند شاعری است كه جز حوادث زمانه ،منتظر چيزی نميماند
د) بلكه آنها گفتند او شاعری است كه حوادث زمانه جز مرگ انتظارش را نميكشد
َ ُ َ ُ ݧ َ ݧ ݨ ُ َ ُ ݦ َ ُّ َ ُّ
ونٰٓالذ ُ ݦب ََٰٓر (قمر45/؛ جز )27
مٰٓالحم ٰٓعٰٓوبوݠل ٰٓ
شثهَر ٰٓ
.107
الف) بزودى جمعشان شكست مىخورد و پا به فرارمىگذارند
ب) بزودی گروهشان دچار نابودی مي شود و آرزو مي كنند كه به قبل برگردند
ج) بزودی جمعشان با فرار دچار شكست خواهد شد
د) پس از اينكه شكست بخورند به تو ميل پيدا ميكنند
َ ّ َ
َ
ن (الرحمن66 /؛ جز )27
نٰٓبصاحثا ِ ٰٓ
ٖفث ِهمآٰٰٓعثبا ِ ٰٓ
.108
الف) چشمان آنان (حور العين) بسيار درشت است
ب) در آنجا دو چشمه شبيه هم قرار دارد
ج) در آنها دو چشمه جوشنده است
د) با دو چشمانشان با شادماني در آن نگاه ميكردند
َ ݨݦ ݩُ ُ ݩّݨَ ݧ ُ ݨَ َ ݧ َ ّ ݧ ُ َ ݨݧ ݨَ َ َ ݨݧ ُ َ َ َ ݩً ݨ
َ ّݧ ُ ݧ َ َّ َ ݨُ
نٰٓ َبدیٰٰٓٓیح ݧ ݨ ݣوݣبكمٰٰٓٓ ݧ ݨضدف ݧهٰٓ٭ (مجادله12/؛ جز )28
ولٰٓفڡ ݫ ِدموآٰبی ٰٓ
مٰٓاݠلَرش ٰٓ
نٰٓءا َمث ٓ ݢو ݢآِٰادݢ ݢآٰٰٓباح ݫثب ٰٓ
بآٰٰٓابهآٰال ٖذی ٰٓ
.109
الف) ای اهل ايمان با پيامبر نجوا نكنيد مگر اينكه قبل از نجوا به صورت پنهاني صدقه دهيد.
ب) اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه مىخواهيد با رسول خدا نجوا كنيد قبل از آن صدقهاى بدهيد.
ج) ای كساني كه ايمان آورده ايد هنگامي كه مي خواهيد به صورت پنهاني صدقه دهيد قبل از آن با پيامبر مشورت كنيد.
د) ای اهل ايما ن هنگامي كه پيامبر شما را فراخواند(بدون هيچ درنگي) حتي قبل از اينكه صدقه دهيد ،او را پاسخ گوئيد.
َ َ ُّ ٓ َ ݧ ّݩَ ݧ ُ ݦ ݨ َ ݧ ُݩ ݧ ݨُ ݧݨ ݧ ُ ݧ ُ ُ ݦ ݨݧ ُ ݨ َ ّٰ
نٰٓالل ِ ٰٓه (حشر2 /؛ جز )28
مٰٓ ِم ٰٓ
مٰٓحصوݣݣٮه ٰٓ
مٰٓما ِبعںه ٰٓ
وطث ݢو ݢآٰابه ٰٓ
.110
الف) خودشان نيز گمان مىكردند كه دِژهاى محكمشان آنها را از عذاب الهى مانع مىشود.
ب) آنها ميپنداشتند آنچه از نعمتهايي كه خدا به آنها داده برای آنها جاودان خواهد بود.
ج) گمان آنان بر اين بود كه قلعه های آنان نعمتي از سوی خداوند است(تا در برابر دشمنان محافظ آنان باشد)
د) آنان خيال مي كردند در قلعه های بلند خود نعمتهای الهي را به سمت خود جلب ميكنند.
.111

َ ُ ݦ
َ َ ݨ ݨَ ّ ّٰ َ ݧ ݨ
نٰٓ ُب ݧ ݩݘو ِح ََٰٓرٰٓالل ُ ٰٓهٰٓبڡ ݡسآِٰادݢ ݢآٰٰٓخا َ ٰٓءٰٓا َخلهآٰ٭ (منافقون11/؛ جز )28
وݠل ٰٓ

الف) خداوند هرگز مرگ كسى را هنگامى كه اجلش فرا رسد به تأخير نمىاندازد.
ب) هنگامي كه اجلش فرا رسد كسي نمي تواند مرگ را از او دور كند.
ج) خداوند نفس(مرگ او را) را به تاخير نينداخت تا اينكه اجلش رسيد.
د) هنگامي كه اجل كسي فرا رسد مرگ او حتمي است و به تاخير نميافتد.
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َُ
َ ݧَ ݨ َ َ َ
ُ
نٰٓعا ِف ݧ َث ٰٓهٰٓا ݨم َِرهآٰٰٓحس ݡ ݦَرآٰٰٓ (طالق9/؛ جز )28
لٰٓا ݨم َِرهآٰٰٓ َݩوكا َ ٰٓ
تٰٓوبا ٰٓ
فداف ٰٓ
.112
الف) آنها آثار سوء كار خود را چشيدند و عاقبت كارشان خسران بود.
ب) آن چه را كه چشيدند (خوردند) وبال آنها شد و عاقبت آنها چيزی جز خسارت نبود.
ج) و آن را چشيدند (عذاب) در واقع (گناهانشان) وبال آنها شد و عاقبتشان خسران بود.
د) آنچه را كه چشيدند نتيجه كار بدشان بود كه وبال آنها شد و در آخرت نيز دچار زيان ميشوند.
َ ݧُ
َ َ ݡ
ُ ݧ ݧُ
ور (ملك7/؛ جز )29
ِادݢ ݢآٰٰٓالڡوآٰ ٖفثهآٰٰٓ َش ِم ُعوآٰلهآٰٰٓش ݫ ݬٖهثڡآٰ َو ݬِه َ ٰٓیٰٓبڡ ُٰٓ
.113
الف) وقتي كه در آن مياندازند صدای بلندی شنيده ميشود و آن صدای بلند دائما تكرار ميشود.
ب) هنگامي كه در آن ميافتند از آنها صدای مهيبي شنيده ميشود و در آن دائما در عذاب هستند.
ج) هنگامى كه در آن افكنده شوند صداى وحشتناكى از آن مىشنوند ،و اين در حالى است كه پيوسته مىجوشد!
د) هنگامي كه در آن ميافتند صدای بلند و وحشتناكي از آن شنيده ميشود در حاليكه در آن(عذاب) به حركت در ميآيند.
َ ݦ ُّݩ َ ُ ݧ ُ َ
ُ
ونٰٰٓٓ (قلم9/؛ جز )29
نٰٓف ݧ ُثد ِهث َ ٰٓ
ودوآٰلوٰٰٓٓبد ِه ٰٓ
.114
ب) آنها آرزو دارند از دين برگردی تا به دين آنها در آيي
د) اگر از تبليغ(دين) دست برداری ،آنها نيز از خصومت دست برميدارند

الف) دوست دارند به آنها متمايل شوی تا از دين خود دست برداری
ج) آنها دوست دارند نرمش نشان دهى تا آنها (هم) نرمش نشان دهند.
َ ݨ ݦ ݧ ݧ ݩ ݧ ݨ َݦ َ ݦ ݧ َّݩ ݧ ُ ݨ ݧ َ
َݨ
َ
ََ
لٰٓخا ِو َبهٰٓ (حاقه7/؛ جز )29
مٰٓاعجا ُٰٓرٰٓی ݩح ݪ ٰٓ
مٰٓ ٖفثهآٰٰٓضَرعیٰٓك ݣاݣٮه ٰٓ
ف ݧ ݩث ݨݧ ََرىٰٓالڡو َ ٰٓ
.115
الف) در نهايت ديدی كه آن قوم دچار صاعقه شدند و مثل درخت خرما خشك شدند
ب) ديد كه بر آن قوم عذاب صاعقه نازل شد و مثل درختان نخل پوسيده از هم پاشيده شدند
ج) سرانجام آن قوم(ظالم) را ديدی كه عذاب چون صاعقه آنها را فرا گرفت و همچون درخت خرما در آتش سوختند و از بين رفتند.
د) مىديدى كه آن قوم همچون تنههاى پوسيده و تو خالى درختان نخل در ميان اين تند باد روى زمين افتاده و هالك شدهاند.
َ ݡ
َ ݧ َݨ ݨ ُ ݦ ݩݘݨ ݨ َ ݦ ّ َ َ ُ َ
فٰٓیح ݡسآٰ َݩولآٰٰٓ َرهڡا (جن13/؛ جز )29
نٰٓ ِبَر ِب ٖ ٰٓهٰٓفلآٰٰٓیحا ٰٓ
نٰٓبو ِم ٰٓ
فم ٰٓ
.116
الف) هر كس به خدا ايمان بياورد از فقر و سختي دچار ترس نميشود
ب) هر كس به خدا ايمان بياورد نه دچار ترس ميشود و نه حزن و ناراحتي
ج) هر كس به پروردگارش ايمان بياورد ،نه از نقصان مىترسد و نه از ظلم
د) هر كس كه به خدا ايمان آورد نه از بخل مي ترسد و نه از گناه
َ ݩَ ݘ ݧ َ ُ
قٰٓعل ݡثا (عبس30/؛ جز )30
وخدا ِب ٰٓ
.117
ب) و باغهاى پردرخت

الف) و باغهای پر آب
َ َُ ُ َݧ
ف ݧ َح ݧ َعلهۥٰٓعثا ً ٰٓءٰٓا ݨح ݧ ݨوى ( اعلي5 /؛ جز )30
.118

ج) و باغهای خشك شده

د) و باغهای بي ثمر

ب) پس آن را خشك و بيثمر رها كرد
د) سپس آن را خشك و تيره قرار داد!

الف) سپس آن را بي فايده و شوم قرار داد
ج) سپس آن را بي فايده و سياه قرار داد
َ َ َ ُّ َ َ ݨ ݨݧ َ َ ُ ّ ݡ ّ ݡ
كٰٓ َضڡآٰ َضڡا (فجر22/؛ جز )30
كٰٓواݠلمل ٰٓ
وخا ٰٓءٰٓرب ٰٓ
.119

الف) و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند.
ب) پروردگارت آمد در حاليكه مالئكه صف در صف ايستاده بودند.
ج) پروردگارت به همراه مالئكه در حاليكه پشت در پشت هم بودند آمد.
د) پروردگارت آمد و با فرمان او فرشتگان صف در صف بودند.
ُ
ُ َ
َ ݧُ ُ
وس (قارعه5/؛ جز )30
نٰٓال َمثڡ ݬِ ٰٓ
لٰٓكال ݭِعه ݭِ ٰٓ
ونٰٓال ِحثا ٰٓ
َ ݩݦو ݩݦبك ݨ ٰٓ
.120
الف) و كوهها همچون دريا روان و جاری ميشوند
ج) و كوهها مثل ريگ صحرا ريز ريز ميشوند

ب) و كوهها مانند پشم رنگين حلّاجىشده مىگردد.
د) و كوهها همچون برگ درختان از جای خود فرو ميافتند
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َ ݧُ ُ

َّ

َّ

َ ݧݨ

َݦ ݧُ

سواالت مفردات

ُ ݩ ݦ ݦ َ ݩ َ ُ ݩݦ ُ

َ

ن» چيست؟ جزء 1بقره / 58ج2ص152
 .1مراد از « ِح ٰٓظه» در عبارت «وفوݠلوا ِٰٓحظهٰٓبع ِڡ ݦَرٰٓلكمٰٓحظاباكم٭ٰٓو ݧ َشث ݩ ݦ َٖربدٰٓالمج ِس ٖثی َ ٰٓ

ب) احاطه كردن

الف) لطافت و نرمي

د) سخن خوب

ج) فرو آمدن به خصوص

 .2معناي واژه «فَقَعَ» چيست؟ جزء  1بقره / 69ج 5ص 197

ب) نور و حرارت

الف) قوی و پر زور

د) سبزی و خرمي

ج) زردی شديد

َ
َ ُ ݧ ُ ّٰ
َ
َ َ ݧَ ُ
َ ݧَ ُ
َ َ
م» از چه ريشهاي و به چه معنا است؟ جزء
 .3واژة «افصثمٰٓ» در عبارت «ف ِادݢ ݢا ٰٓافصثم ِٰٓم ݨن ٰٓع َ ݨݦَرفات ٰٓفادك ݨَروآٰالل َه ِٰٓعثد ٰٓال َمسع َِر ٰٓالحَرا ِ ٰٓ
2بقره/198ج ،5ص 216

الف) فَوض ،برگشتن

ب) فَيض ،سكونت گزيدن

َ

ج) فَوض ،سكونت گزيدن

د) فَيض ،برگشتن

 .4واژه «تسَربح» به چه معنا است؟ جزء 2بقره  /229ج ،3ص251

الف) آشكار كردن

ب) توضيح دادن

َّ

د) رها كردن

ج) به صراحت بيان كردن

 .5درباره كلمه «فثوم» كدام گزينه صحيح است؟ جزء3آلعمران /2 ،ج ،6ص50

الف) قَيّوم صيغه مبالغه از ريشه قَوم است.

ب) قيّوم صيغه مبالغه از ريشه قيم است.

ج) اصل قيّوم ،قَيوُوم بوده و اوّل بياء قلب شده و ادغام گرديده است.

د) اصل قَيّوم ،قَييوم بوده و تسهيل شده است.

َ ݨݧ

ُ ݧ ݩ ݨ َ َ ݧ ݧ ݩَ ݧ

َ

ُ ݨ ݧ ُ َ َ ݧݨ ݧ َ ݧ ݩ

م» چيست؟ جزء 3آلعمران/44 ،ج ،6ص 33
ونٰٓافٰٓلام ُه ݨ ٰٓ
مِٰٓادٰٓبل ݧڡ ٰٓ
تٰٓلذݣݣٮ ݭِه ݦ ٰٓ
 .6مراد از «افٰٓلام» در آيه «ومآٰٰٓك ݧث ٰٓ

الف) تيرهاى قرعه

ب) قلمها

ج) انواع

الف) مجاهد

ب) ثبوت و دوام

ج) توقف

د) روشها

َّ
ݨُ
َُ
ّٰ
ل» به چه معنا است؟ جزء 4آلعمران/113ج ،6ص 49
تٰٓا ٰٓلل ِ ٰٓهٰٓءابا َٰٓءٰٓاللث ِ ٰٓ
ونٰٓءآٰبا ِ ٰٓ
« .7ف ݘابمه» در آيه «ا ݧ ّمهٰٰٓٓفآٰ ِݘب ݧ َمهٰٰٓٓ ݫَب ݧݩبل َ ٰٓ
ݘّ

د) عزم و اراده

كا ِبنٰٓ» چه نوع كلمهاي است؟ جزء 4آل عمران  /146ج ،6ص71
ٰٓ « .8

الف) اسمى است مركّب از كاف تشبيه و اىّ منوّن و اغلب افاده كثرت ميكند
ب) اسمى است مركّب از كاف تشبيه و ايّن و مانند «كم» اغلب افاده عموم ميكند
ج) حرف تشبيه ،مركّب از كاف تشبيه و اىّ منوّن و اغلب تأكيد را ميرساند
د) حرف استفهام ،مركّب از كاف تشبيه و اىّ منوّن و اغلب تأكيد را ميرساند.
ِ « .9كڡل» به چه معنا است؟ جزء 5نساء  /85ج ،6ص 133

الف) سختي

ب) سرپرستي

ج) نگهدارنده

َ

د) نصيب

 .10معناي واژه «ب ِڡثَر» چيست؟ جزء 5نساء  /124ج ،7ص104

الف) هسته خرما

ّ

ب) برجستگي روی درخت خرما

ّ

َ َ

َ َ

ج) فرو رفتگى كوچكى در پشت هسته خرما

م» به چه معنا است؟ جزء  ،6مائده /2 ،ج ،1ص 118
ن»ٰٓدر عبارتٰٰٓٓ«ءا ٖمی َنٰٓالثنتٰٓالحَرا ٰٓ
ٰٓ« .11ءا ٖمی َ ٰٓ

الف) امينان

ب) امنيت يافتگان

ج) قصدكنندگان

د) ناقص

د) پذيرفته شدگان

« .12وشثله» از چه ريشهاي و به چه معنا است؟جزء  ،6مائده /35 ،ج ،7ص 218

الف) سَوَل ،ابزار

ب) وَسَل ،ابزار

ج) سَوَل ،تقرّب و نزديكى
20

د) وَسَل ،تقرّب و نزديكى
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ُ َّ

َ

ݨّ ݩ َ

َ

َ َݨ ݧ ݩ ً

سٰٓ ݭِڡ ݨیٰٓالمه ِدٰٓوكهلا» چيست؟ جزء  ،7مائده /110،ج ،6ص164
 .13منظور از «كهل» در آيه «بك ِل ُمٰٓال ݩ ݦثا ٰٓ

الف) سرمه چشم

َ

ب) بلندی

د) ما بين جوانى و پيرى

ج) جواني

« .14ببع» به چه معنا است؟ جزء ،7انعام /99 ،ج ،7ص279

الف) رسيدن ميوه

ب) شكست خوردن

ج) رها كردن

ََُ

د) ميوه نرسيده

م» صحيح است؟ جزء ،8انعام /150 ،ج ،7ص163
 .15كدام گزينه درباره «هل ّ ٰٓ

الف) اسم مصدر است به معنى بياوريد

ب) اسم فعل است به معنى بياوريد

ج) اسم مصدر است به معنای شتاب در كارها

د) اسم فعل است به معنای شتاب در كارها

ََ َ ُ

ن» به چه معنا است؟ جزء ،8اعراف /78 ،ج ،2ص17
ن» در عبارت «فاضثجوا ݭٰٖٓڡݨیٰٓدا ِ ݣر ݫ ِݣهمٰٓخا ِب ٖمی َ ٰٓ
« .16خا ِب ٖمی َ ٰٓ

الف) به روی افتاده

ب) فرار كرده

د) استراحت كرده

ج) سكني گزيده

 .17مفهوم «خُوار» چيست؟ جزء ،9اعراف /148 ،ج ،2ص311

الف) وحشتناك

ب) پستي و ذلت

د) صدای گاو

ج) نرم شدن

َ َ ݧ َ ݦ ًݦ ݨݦ
مٰٓعث َدٰٓال َٰٓثن ٰٓ ّݨݠ ݦ ݦ ݩ
 « .18ݩݧ ُمكا ًٰٓء» و « َب ݧصد َب ًٰٓه» در آيه « َومآٰٰٓكا َ ٰٓ َ ُ ݧ ُ ݧ ݨ
تِٰٓالآٰٰٓ ݧ ُمكا ًٰٓءٰٓوبص ِد ݫبهٰٓ٭» بهترتيب به چه معنا است؟ جزء ،9انفال /35 ،ج،4
ِ
نٰٓضلاٮه ٰٓ ِ
ِݫ
ص120

الف) نام دو بت

ب) آرامش ،سكونت

ج) سوت زدن ،دست زدن

د) گريه ،پشيماني

الف) نجات دادن

ب) ميل كردن

ج) سالمتي يافتن

د) فدا كردن

الف) پاره كردن

ب) محليكه با سختي به آن ميرسند

َ َ ݨ َ
َّ
ََ
ݧݨ َ َ ُ
ح» در آيه «ِاَونٰٰٓٓحثجوآٰ ِللسل ݭِمٰٰٓٓفاحثحٰٰٓٓلهآٰ» به چه معنا آمده است؟ جزء ،10انفال /61 ،ج ،2ص54
حث َ ٰٓ
ٰٓ « .19
ُ َّ
ݨ َ ݩݧ ُ َ ݨ َ َ ُ ُّ َّ ݧ ݩُݦ ݨ ݦ
َ
مٰٓالسڡهٰٓ٭» به چه معنا است؟ جزء ،10توبه /42 ،ج ،4ص60
تٰٓع ٰٓلں ِه ٰٓ
نٰٓبعد ٰٓ
ݠك ٰٓ
« .20شڡه» در آيه «ولٰٓ ݫ ݫ ݭِ
ج) كينه

د) مخالفت

َ ݧ ݨݦ
ݨݧ ً ݧ َ ݨ ݨَ َ ّٰ َ َ َ ݧ ݩ َ ُ
هٰٓور ُشولهۥٰٓ ِم ݨنٰٰٓٓفثٰٓ ݩُلٰٓ٭» به چه معنا است؟ جزء ،11توبه/107 ،ج ،3ص 101
تٰٓا ٰٓلل ٰٓ
نٰٓخآٰر ٰٓ
«ِ .21ارضاد» در آيه «ِاَورضادآٰ ِلم ٰٓ

الف) آماده كردن

ب) رها كردن

د) حيله گر

ج) عبور كردن

ݦ
َ
ََ
َُ َ َ ُ
هآٰ ݪٰٓݣرٰٓ٭» به چه معنا است؟ جزء ،11توبه/109 ،ج ،4ص 58
« .22شڡا» در عبارت « َم ݨنٰٰٓٓا ّش َس ُٰٓبنٰٓبابهۥٰٓعلٰٓیٰٓشڡآٰٰٓح ُ ݦَرفٰٰٓٓ ݣ

ب) سالمتي

الف) كنار

َ َ

د) گودال

ج) دهان

« .23طمس» به چه معنا است؟ جزء ،11يونس/88 ،ج ،4ص 236

الف) خون

ݧ ݩَ

ب) گذشتن

د) صخره

ج) محو شدن

« .24اعٰٓث ݧ ݨ ݣَرݣى» از چه ريشهاي و به چه معنا است؟ جزء ،12هود/54 ،ج ،4ص336

الف) عرو ،برگشتن

ب) عری ،رسيدن

ج) عرو ،رسيدن

د) عری ،برگشتن

الف) بو كردن

ب) يافتن

ج) اشتباه كردن

د) كم عقل شدن

ںّی َ َ ُ ݨَ ݧ ُ ُ َ َ ݩݖݧݦ ݧݩݦ ݧ ݩ َ ُ َ ّ ُ
ّ
ون» به چه معنا است؟ جزء ،13يوسف/94،ج ،5ص205
فٰٓلولآٰانٰٓبڡ ِثد ِ ٰٓ
حٰٓبوش ٰٓ
 .25ريشه «بڡثدونٰٓ» در آيه «ِآٰٖ ٰٰٓٓل ٰٓاݣ ِݣخ ٰٓدٰٓ ٰٖٓرب ٰٓ
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َ

َ

َ

َ ݨَ ݦ ݨ ݦ

ݧَ

ض» چه نوع اسمي است و به چه معنا است؟ جزء ،13ابراهيم/21،ج ،2ص206
نٰٓم ٖجث ݫ ݭ ٰٓ
« .26مجثض» در آيه «امٰٓضثٰٓ ݨَربآٰٰٓمآٰٰٓلثآٰٰٓ ِم ݨ ٰٓ

ب) اسم زمان ،وقت فرار

الف) اسم مكان ،فرارگاه

د) اسم زمان ،سختي

ج) اسم مكان ،سختي

صینٰٓ» از چه ريشهاي و به چه معنا است؟ جزء ،14حجر /90 ،ج ،5ص15
ٰٓ ِ « .27ع ِ ٰٓ

الف) عضن ،يكپارچه

َ

ب) عضن ،متفرق

ݡ

د) عضو ،متفرق

ج) عضو ،يكپارچه

كابا» به چه معنا است؟ جزء ،14نحل /92 ،ج ،5ص96
 .28ريشه «اب ٰٓ

الف) كم كردن

ݩ َݧ

ب) شكستن

َ ݧݨ

ج) جمع كردن

َ ݩݦݡ ݦ ݨ ݦ ݦ

د) رها كردن

ضٰٓم ݧ ََرخ ٰٓا٭» به چه معنا است؟ جزء ،15اسراء /37 ،ج ،6ص248
سٰٓ ݭِڡݨیٰٓالار ِ ٰٓ
« .29مَرح» در آيه « َولآٰٰٓبم ِ ٰٓ

الف) بغض

ب) تكبّر

ُ

د) كينه

ج)دوست داشتن

 .30معناي «رفابا» چيست؟ جزء ،16اسراء /49 ،ج ،3ص108

ب) سرسبز و خرم

الف) از كار افتاده

َ َ

د) نور خورشيد

ج) استخوانهای پوسيده

 .31واژه «منسك» به چه معناست؟

ب) روش

الف) راه

د)عبادت

ج) عقيده

ِ « .32ركَرٰٓ» به چه معنا است؟ جزء ،17مريم /72ج ،3ص119

ب) كمترين صدا

الف) صدای بلند

د) دروغ

ج) بيهوده

 .33معناي كلمات «ربقٰٓوٰٓفثقٰٓ» به ترتيب چيست؟ جزء ،17انبياء /30 ،ج ،3ص51

ب) هردو به معنای رسيدگي به امور

الف) منظم كردن و بستن

ج) گشودن و بستن

ّٰ ݦ
ݧ ݨُ ݧ ݩَّ َ
ه٭» به چه معنا است؟ جزء ،17حج  / 9ج ،1ص 319
لٰٓا ٰٓلل ِ ٰٓ
لٰٓعن َٰٓش ٰٖٓنب ِ ٰٓ
« .34با ِں َی ِٰٓعظ ِڡ ِ ٰٓه» در آيه «ب ݣآٰ ِں َ ݤیٰٓ ِعظ ِڡ ٖ ٰٓهٰٓ ݫ ِݠل ݫ ݭݫث ݭ ݫ ِص ٰٓ
الف) محبت

ب) جانب و طرف

َُ َ َ

َ

ج) گوشه دوم

ُ ُ َ ݨَ ݧ ݩݨ ݦ ݦ

د) بستن و باز كردن

د) دور شدن

َرا٭» به چه معنا است و اصل آن چيست؟ جزء ،18مؤمنون/44ج ،7ص 179
 .35كلمه «ببَرا» در آيه «ب ّمٰٓارشلثآٰٰٓرشلثآٰٰٓبب ٰٓ

الف) پي در پي ،وتری

ب) بيدرنگ ،تتری

ُ

د) باشتاب ،وتری

ج) پشت سر هم ،تتری

كالحونٰٓ» چيست؟ جزء ،18مؤمنون/104ج ،6ص 136
 .36معناي واژه « ِ

الف)گرفتاران

ب) گناهكاران

ج) زشت منظران

د) مردگان

الف) بازگشت

ب) ضرر

ج) شكست

د) گوسفند

َ

« .37ضث ََٰٓر» به چه معنا است؟ جزء ،19شعرا/50،ج ،4ص 203

ݩ ݩُ ݧ ݩُ

َ َ ݧ ݩݨ َ ُ

ݧَ ݧ

َ

صثم» به چه معناست؟ جزء ،19شعرا/148 ،ج ،7ص 157
 .38در آيه « َو ݩر ݤر ݢوݤ ݬݫ ݤعٰٓویحلٰٰٓٓطلعهآٰٰٓه ٖصثمٰٓ»ٰٓ،واژة «ه ِ ٰٓ

الف) زشت منظر

ََ

ب) بسيار شور

د) متداخل

ج) جدا جدا

« .39ر بظ» به چه معنا است؟ جزء ،20قصص/10 ،ج ،3ص47

الف) وصل كردن

ب) سكونت دادن

ج) سعي كردن
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د) بستن
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َ

ݡ

ُ ݧݩݨ َ

َ

ݡ

ݨݧ َ ݦݨ ݨَ

ن» به چه معنا است؟ جزء ،20قصص /45 ،ج ،1ص 322
تٰٓبآٰݣ ِ ݪݣو ݬبآٰ ݭٖڡݨ ٓ ٰٓیٰٓاه ِلٰٓمدی ݧ َ ٰٓ
« .40ب ِاوبا» در آيه «ومآٰٰٓك ݧث ٰٓ

الف) مسافر

ب)بهرهمند

َ َّ َّ ُ

د) مقيم

ج) شكرگزار

 .41ريشه «بصدعونٰٓ» (صدع) به چه معنا است؟ جزء  ،21روم  /43ج ،4ص115

الف) شكافتن

ب) مانع شدن

د) بخل كردن

د) اذيت كردن

الف) فرستاد

ب) نگهداشت

ج) تنگ كرد

د) تمام كرد

َ
َ ݩً
ً
َݦ َ ََ ُ َ ݩ
ه٭ݨݨݨݦݦݦݦݨ» به چه معنا است؟ جزء  ،21لقمان /20 ،ج ،3ص220
« .42اشثعٰٓ» در آيه « َوا ݨش َ ݦ ݫ ݭث ݩ ٰٓعٰٓع ٰٓلثكمٰٰٓٓ ݫݨِبع ݧ َم ُهۥٰٓطآٰ ِه َ ݦَر ٰٓةٰٓ َٰٓوݢ ݫݢباݣ ِݣط ݧ ݩث ٰٓ
ِ « .43حڡانٰٓ» از چه ريشهاي و به چه معنا است؟ جزء  ،22سبأ /13 ،ج ،2ص40

الف) جفن ،جفاكنندگان

َ

ب) جفن ،كاسهها

د) جفو ،پوشاندن

ج) جفو ،جفاكنندگان

ٰٓ« .44ابل» به چه معنا است؟ جزء ،22سبأ /16،ج ،1ص 23

ب) درخت گز

الف) درخت بيخار

د) الل

ج) درخت پربار

واضتٰٓ» به چه معنا است؟ جزء ،23صافات /9 ،ج ،7ص221
ِ « .45

الف) دائم

ج) شديد

ب) دانه

د) آشكار

ِ « .46حثاد» به چه معنا است؟ جزء ،23ص /31ج ،2ص88

الف) لباس

ً

ب) تالشكنندگان

ج) اسب تندرو

د) چهارپا

ب) قصر

ج) آشكار

د) دود

َ ݨ ݡ

ُ

نٰٓلٖیٰٰٓٓض ݨ ݦَرݣݣخا» به چه معنا است؟ جزء ،24غافر / 36 ،ج ،4ص120
نٰٓاب ِ ٰٓ
ضَرخا» در آيه «بآٰٰٓهآٰما ٰٓ
ٰٓ
« .47

الف) فرياد

َُ

« .48رمَر» به چه معنا است؟ جزء ،24زمر / 73،ج ،3ص179

ب) پوشانده

الف) جماعت

د) پوشش

ج) بزرگ

« .49داحصه» به چه معنا است؟ جزء ،25شوری / 16 ،ج ،2ص330

ب) قابل قبول

الف) چيره شده

د) مقايسه

ج) باطل

« .50شثدس» و «اشنبَرقٰٓ» به ترتيب چه معنايي دارند؟ جزء ،25دخان / 53،ج ،3ص342

ب) پارچه پر زرق و برق ،پارچه نازك

الف) مرواريد ،طال

َ

ج) كاسه طال ،ظرف نقره

د) پارچه نازك ،پارچه ضخيم

« .51بصثد» به چه معنا است؟ جزء  ،26ق/10ج ،7ص77

الف) روى هم چيدهشده

ً

َ

ݨݦ

ج) بر بلندی ايستادن

ب) يگانه

تٰٓ ِ ݪوف ً ݦَرا» به چه معنا است؟ جزء  ،26ذاريات/2،ج ،7ص234
ِ « .52وف َٰٓرا» در آيه «فالحآٰ ِملا ِ ٰٓ

الف) سنگيني گوش

َ

ب) بار سنگين

د) به سادگي

ج) متين

« .53هسثم» به چه معنا است؟ جزء  ،27قمر/31 ،ج ،7ص156

الف) خورده شده

ب) چهارپايان

د) پيچيده

ج) زخم
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د) محافظت
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َ

 .54ريشه « ٰٓمجصٰٓود» به چه معنا است؟ جزء  ،27واقعه/28 ،ج ،2ص256

الف) شاخه

ب) به هم پيچيده

َ

ج) خم كردن شاخه نرم

د) در هم ريخته

وافَر» در كدام گزينه آمده است؟ جزء  ،28ممتحنه/10 ،ج ،6ص124
 .55معناي « ٰٓك ِٰٓ

ب) جمع مكسر كافر به معنای پوشاندن

الف) جمع كفر و شرك

ُ َ َّ

ج) كافور

د) جمع كافره به معنى زنان كافر

 .56ريشه «مسثدة» به چه معنا ميباشد؟ جزء  ،28منافقون/4 ،ج ،3ص341

الف) مدرك

ُ

ب) معتبر

ݡ

د) مصرف

ج) تكيه گاه

 .57ريشه «شجڡا» به چه معنا است؟ جزء  ،29ملك/11،ج ،3ص240

ب) از بين بردن

الف) كوبيدن

َ ً

د) بريدن

ج) دوری

دا» به چه معنا است؟ جزء  ،29جن/11،ج ،5ص246
ِ « .58فد ٰٓ

الف) جمع قدّه به معنای قطعه

ب) جمع قدّه به معنای مسير

َ

ج) جمع قدّ به معنای بخش

واح ٰٓڡه» به چه معنا است؟ جزء ،30نازعات/8 ،ج ،7ص183
ٰٓ ِ « .59

الف)مرتب

ݖ َّ

ب) مضطرب

َ

ّ َّ ُ

ج) غمگين

د) سنگين

ه»به چه معنا است؟ جزء ،30 ،عبس / 33ج ،4ص111
تٰٓالصاح ٰٓ
حه» در آيه«ف ِادٰٓݢ ݢآٰٰٓخآٰ َء ِ ٰٓ
« .60ض ٰٓا ٰٓ

الف) فرياد شديد

ب) صخره

ج) رعد و برق

24

د) مرگ

د) جمع قدّ به معنای راه

