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 «بسمه تعالي»

 1394آزمون مرحله سوم دهمين دوره طرح ارزيابي و اعطاي مدرك به حافظان  مفرداتسؤاالت 
 

 1جزء 
 »در عبارت « وااءُبَ» -121        »(61به چه معناست؟ )بقره؟ 

 ده كردندمشاهد(    قرين شدندج(     شدند رايدرخب(             در معرض قرار گرفتندالف( 
 

 »در عبارت « لفغُ» -122        » 88بقره/به چه معناست؟ 

 ردهدر غالف و پد(               و سخت احساسج( بي       خبريدر غفلت و بيب(  توجه و كوربيالف( 
 

 2جزء 
 (171به چه معناست؟ )بقره/ « قُنعٍيَ»ريشه واژه  -123

 صدا كردند(              فرياد كشيدنج(              نمودن البرمب(    ناعالم نمودالف( 
 

 (187كدام است؟ )بقره/ « ونانُختَتَ»معناي واژه  -124

 كنيدگمراه ميد(    خيانت ميكنيدج(  كنيدوادار ميب(   دهيدفريب ميالف( 
 

 3جزء 
 (266به چه معناست؟ )بقره/ « عصاراِ» مصدر -125

 گردبادد(   جاري كردنج(   ساييدنفشار و بهم ب(    خالص كردنالف( 
 

 (49به چه معناست؟ )بقره/ « هَكمَاَ»واژه  -126

 د( الل مادرزاد  مادرزاد رِج( كَ   ب( فلج مادرزاد              كور مادر زادالف(
 

 4جزء 
 (121به چه معناست؟ )آل عمران/ « وتَدَغَ»ريشه واژه  -127

 پايان يافتن د(                  دنگسترده شج(       بامدادب(        حركت كردنالف( 
 

 (140عمران/ به چه معناست؟ )آل« رحقَ»ه ژوا -128

 د( فال بد   ج( خبر بد  ب( مصيبت    زخمالف( 
 

 5جزء 
 (43به چه معناست؟ )النساء/ « عيدصَ»واژه ريشه  -129

 ارزشمند بودن د(   باال رفتن ج(  دست يافتنب(  فاصله گرفتنالف( 
 

 (100ناست؟ )النساء/ عچه مبه « مراغَمُ»واژه  -130

 محل اسكان د(  جايگاهج(       و حاصلخيز پربركتب(    ثروتالف( 
 

 6جزء 
 (62در اصل به چه معناست؟ )مائده/ «حتسُ»واژه  -131

 الف( دروغ بستن و تهمت زدن                          ب( حرام خوردن و رشوه دادن
 د(استيصال و از بين بردن          ج( تحقير كردن و خوار شمردن                

 

 (5در اصل به چه معناست؟ )مائده/ «فحسَ»واژه  -132

 د( قله كوه             ج( پايين كوه   ب( جاري كردن   الف( گناه كردن
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 7جزء 
 (68به چه معناست؟ )انعام/ « ونوضُخُيَ»ريشه واژه  -133

 تحريف كردن د(   تكذيب كردن ج(            از حق دوري جستنب(      داخل شدن در آبالف( 
 

 (99به چه معناست؟ )انعام/ جمع كدام كلمه و « نوانقِ»واژه  -134

 خوشه هاقنو ،  د(   هابرگقنن ،  ج(  هاشاخهقنو ، ب(   هاميوهقنن ، الف( 
 

 8جزء 
 (157به چه معناست؟ )انعام/ « دفصَ»واژه  -135

 ترديد و شك د(           و تمسخراستهزاء  ج(          اعراض شديدب(   شديدتكذيب الف( 
 

» در عبارت« صَغو» -136                   »در اصل به چه معناست؟ 

 د( اميدواري   ج( وسوسه   ب( ميل الف( كينه 
 

 9جزء 
 (119كدام است؟ )اعراف/ « ريناغِصَ»ريشه واژه  معناي -137

 كوچكيد(   انزوا ج(   يدورب(    يگمراهالف( 
 

 به چه معناست؟ « فاضرِبُوا فَوقَ االَعنَاقِ وَاضرِبُوا مِنهُم كُلَّ بَنَان »در « نانبَ»واژه ريشه  -138

 سر انگشت سبابهد(  فرزندان        ج(    طرف يا سر انگشتب(  پسر                      الف( 
 

 10جزء 
 است؟به چه معن« واثُكَنَ»ريشه واژه   -139

 تفرقه افكندن د(  شكستنج(   پشت كردنب(   خيانت كردنالف( 
 

 "درعبارت كه « صَكَنَ»واژه   -140              " با كه "   "،(48 /انفال)به چه معناست؟  آمده 

 رجوع كرد د(  اميد بست ج(   اتكاء كردب(   نگاه كردالف( 
 

 11ء جز
 (120به چه معناست؟ )توبه/ « بصَنَ»واژه   -141

 شديد جراحت د(  آفريدن ناامني ج(  زدن زيانب(     رنج ديدنالف( 
 

 (61در اصل به چه معناست؟ )يونس/ « ونيضُفِتَ»واژه   -142

 رها شدن د(  نهره بردب ج(  رخ دادنب(     جاري شدنالف( 
 

 12جزء 
 (78ست؟ )هود/ در اصل به چه معنا« ونَعُرَهيُ»واژه   -143

 دوري گزيدن د(         يدشد يدرگير ج(       و ترس با سرعتفرار ب(   و ترساندن سوق بشدتالف( 

 (20سف/ يوبه چه معناست؟ )« خسبَ»واژه  -144

 كم كردند(  سود كم ج(   ضرر در معاملهب(   ناچيز شمردنالف( 
 

 13جزء 
 (32به چه معناست؟ )رعد/ « اقوَ»واژه  -145

 حمايت كننده د(  دهندهپناه ج(   مصون دارندهب(   ندهجبران كنالف( 
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 (17به چه معناست؟ )رعد/ در اصل « ابياًرَ»ه ژواريشه  -146

 زيادتد(  فراوانمحصول  ج(   گوارا و شيرينب(   ف و زاللاصالف( 
 

 14جزء 
 (14به چه معناست؟ )حجر/ « يعرجون»واژه  ريشه  -147

 باال ماندن د(  رفتن بسرعت ج(  نزديك شدنب(    باال رفتنالف( 
 

 (127به چه معناست؟ )نحل/ در اصل « ونَرُمكُا يَمَّمِ يقٍي ضَفِ كُا تَلَ وَ»در عبارت « يقضَ»واژه  -148

 حزن و اندوه د(   ترديد ج(   تنگيب(    سختيالف( 
 

 15جزء 
   »در عبارت « يسورمَول قَ » منظور از عبارت   -149        » (28است؟ )اسرا/ كدام 

 بلند و رساسخن  د(           مفهوم و واضحبيان  ج(     آسان و سهلگفتار ب(    زبان نرمالف( 
 

 »در عبارت « وررُغُ»واژه   -150            » (64به چه معناست؟ )اسراء/ در اصل 

 گمراه شدن د(  نفريب دادج(   ورزيدن كبرب(    دوري از حقالف( 
 

 16جزء 
 » در عبارت« ايًّأتِمَ»واژه   -151          » (61اصل به چه معناست؟ )مريم/ در 

 بودن د( درست و صحيح  ايجاد شدنج(   قطعي بودنب(    آمدن و آوردنالف( 
 

 (86به چه معناست؟ )طه/ در اصل « فاًسِاَ»ه واژ -152

 دل شكستگيد(        نااميدي و افسوسج(  و غضب حزن ب(  رس و اندوهتالف( 
 

 17جزء 
»در عبارت « نِهِيُ»ژه وا -153           » (18به چه معناست؟ )حج/ در اصل 

 بدبختيد(    دوريج(   ب( گمراهي    ضعفالف(
 

 (67به چه معناست؟ )حج/ « كنسَمَ»واژه   -154

 عبادتد(  عقيده ج(   روشب(     الف( راه
 

 81جزء 
 »در عبارت « وائُاخسَ»واژه   -155     » /(108به چه معناست؟ )مؤمنون 

 دور شويد د(  فرو رويدج(   ساكت شويدب(    الف( داخل شويد
 

 (49به چه معناست؟ )نور/ « عنذَ»واژه  -156

 انقياد د(                ج( انتقاد                ب( توجه   الف( تواضع
 

 19جزء 
 (65به چه معناست؟ )فرقان/ « رامغَ»واژه   -157

 بار سنگيند(         شديد    ج(    ثابت و الزمب(   غير قابل تحملالف( 
 

 (148به چه معناست؟ )شعراء/ در اصل « يمضِهَ»واژه ريشه   -158

 نرم كردند(          شكستن و نقص ج(  جويدنب(   و خرم الف( سرسبز



 4 

 02جزء 

 (83در اصل  به چه معناست؟ )نمل/ « زعوَ»واژه  -159

 د( حريص شدن                ج( الهام كردن  ب( تفرق و اختالف  الف( منع و حبس
 

 (19در اصل به چه معناست؟ )قصص/ « طشبَ»واژه   -160

 د( قدرت و توانايي  ج( تنبيه به نا حق ب( انتقام عادالنه   الف(اخذ بشدت
 

 12جزء 

 (18اصل به چه معناست؟ )لقمان/  در« يلخَ»واژه  -161

 د( خيال  ج( وهم   ب( گمان  الف( علم
 

 »در عبارت « غسبَاَ»واژه   -162                » /(20به چه معناست؟ )لقمان 

 د( شناساند  بخشيد به تماميج(   فراوان بخشيدب(   به رايگان بخشيدالف( 
 

 22جزء 
 (49به چه معناست؟ )االحزاب/ در اصل « راحسَ»ژه وا  -163

 د( ياري رساندن  رها كردنج(   پرداختن حقب(   به خوبي رفتار كردنالف( 
 

"در عبارت«لفيزُ »واژه   -164                   "  /(37به چه معناست؟ )سبأ 

 تقربد(                          بهاءج(                     اجابتب(       نجاتالف( 
 

 32جزء 
 (32به چه معناست؟ )صافات/ در اصل « اوينغَ»واژه   -165

 را پيروي كردن پرهيزكاران د(      را پيروي كردن گناهكاران ج(        مغرور شدنب(              رفتن به راه هالكتالف( 
 

 (44به چه معناست؟ )ص/ در اصل  «غثضَ»واژه   -166

 بهم پيوسته بودن د(   مخلوط كردنج(  خياالت دروغينب(   شفته بودنآالف( 

 42جزء 
 (69در اصل به چه معناست؟ )غافر/ «رفصَ»واژه  -167

 د(برگرداندن      ج( بر طرف كردن  ب( برگشتن   الف( تغيير و تحول
 

 (68در اصل به چه معناست؟ )زمر/ « عقصَ»واژه   -168

 غش كردن د(  شدت صوت رعدج(      شدت بارش بارانب(   مرگ فجيعالف( 
 

 52جزء 
 (28به چه معناست؟ )شوري/ « يثغَ»واژه   -169

 طوفان د(   سيل ج(  تگرگب(    بارانالف( 
 

 (20در اصل به چه معناست؟ )زخرف/ « ونصُخرُيَ»واژه   -170

  حدس و تخمين سرسخن گفتن از ب(   هااز سخن گفتن مانند الل انيناتوالف( 
 عقالنسخن گفتن مانند بي د(   سخن گفتن از سر گمراهي ج(

 

 62جزء 

 (21به چه معناست؟ )احقاف/ در اصل « افحقَاَ»واژه   -171

 هاي سنگالخيب( كوهستان   ريگمستطيل  ي تپه هاالف(
 سرسبز هاي وسيع و د( دشت                           فانيو  مواج هايج( دريا
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 (15به چه معناست؟ )محمد/ در اصل « ميمحَ»واژه   -172

 خواركننده د(   سوزانهواي  ج(  آب داغب(    دلسوزالف( 
 

 72جزء 
 »در عبارت « كرنُ»واژه   -173                   » /(6به چه معناست؟ )القمر 

 ر و غير معروف كار دشواد(   شده ناديدهحقيقت  ج( و غريب جيبعموضوع ب( و مستمر     ناشناختهامر الف( 
 

 »در عبارت « رسِعَ»واژه   -174           »به چه معناست؟ 

 عذاب طوالني د(  وحشتناك ج(  دردناك ب(   دشوار الف( 
 

 82جزء 
 (22 /به چه معناست؟ )مجادله در اصل«وندُّاحَيُ»واژه ريشه   -175

 مرز د(   اندازه ج(    دشمنيب(    تهديد الف( 
 

 (14به چه معناست؟ )تغابن/ « فحصَ»واژه   -176

 نكردن فيتال د(  فراموش كردن ج(  ناديده گرفتنب(    بخشيدنالف( 
 

 29جزء 
 (3به چه معناست؟ )ملك/ « ورطُفُ»واژه   -177

 هااختالل د(              شكافهاج(                  هاتفاوتب(   عيبها الف(
 

 »در عبارت « وفطُقُ»واژه   -178      » /(23به چه معناست؟ )حاقه 

 و شيرين هرسيد هايميوه د(  شكفته شده هايگل ج(  چيده شده هايثمرهب(             بلند هاي شاخهالف( 
 

 30جزء 
 »در عبارت « قسَوَ»واژه   -179        » (17اصل به چه معناست؟ )اإلنشقاق/ در 

 طلوع كردن د(              غروب كردن ج(  شدن تاريكب(      جمع كردنالف(
   »در عبارت « هدَوقَمُ»واژه   -180    » /(6به چه معناست؟ )الهمزه 

 فراگيرنده د(   افروخته ج(  خاكستر شدهب(   ويران كنندهالف( 
 


