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 سؤاالت چهارگزینه ای  ترجمه

 جزء اول
 

1-                 

  مانند تا به گمراهي ابدي برسند. ها همواره در طغيانشان ميالف( و آن

 برند. ب( و طغيانشان به طول خواهد كشيد و دائماً در غفلت به سر مي

 سرگردان شوند.  دارد تاها را در طغيانشان نگه ميج( و آن

  .كنند تا سرگردان شوندري ميشان پافشاها بر سركشيد( و آن
 

2-                      

  ها توبه كرد( و خداوند توبه او را پذيرفت. الف( سپس آدم از پروردگارش كلماتي دريافت داشت )و با آن

 رش سخناني آموخت و بوسيله آن سخنان توبه كرد. ب( سپس آدم از پروردگا

 و او با اين كلمات به سوي پروردگارش توبه كرد.  ه شداز سوي پروردگار كلماتي آموختبه آدم ج( سپس 

 د( سپس آدم از پروردگار كلماتي را فراگرفت و )با تكرار آن كلمات( به سوي خدا توبه كرد. 
 

3-         

 ها گفتند: شنيديم! ولي مخالفت كرديم. ب( آن          نيد. كها را گفتند مانند ما بشنويد و مانند ما مخالفت الف( آن

 ها گفتند: شنيديم ولي باز هم از گناهكاران بوديم. د( آن                         مخالفت كردند. با ما ها گفتند: شنيديم ولي ج( آن
 

4-                     

  كند؟! الف( و چه كسي ستمكارتر است از آن كسي كه نزد خداوند كتمان شهادت و گواهي مي

 ترين فرد است. ب( و اگر كسي شهادت و گواهي كه نزد خود دارد كتمان و پنهان كند نزد خداوند ظالم

 يابي. اش راكتمان كند نمير از كسي كه شهادت و گواهيتر و ستمكارتلمج( و هيچ كس را نزد خداوند ظا

 كند؟! كه نزد اوست كتمان ميرا د( و چه كسي ستمكارترست از آن كس كه گواهي و شهادت الهي 

 

 جزء دوم

5-              

  گردانيم. ازمياي كه از آن خشنود باشي، بالف( اكنون تو را به سوي قبله

 گرداند. اي كه از آن خشنود است بازميب( و اينك تو را به سوي قبله

 اي كه از آن خشنود و راضي هستي بازگرد. ج( اكنون به سوي قبله

  باز ميگردانيم ات كنداي كه خشنود و راضيبه سوي قبله تورا  د( و اينك
 

6-            

  مردم است.  توسطالف( بگو: آن براي تعيين زمان و وعده براي )انجام فرائض( حج 

 مردم و )در ايام( حج تعيين كرده است.  هايي است كه )خداوند( براي( وعدهها براي )تحققب( بگو: آن

 ست. بيعي( براي )نظام زندگي( مردم و )تعيين وقت( حج اها بيان اوقات )و تقويم طج( بگو: آن

 د( بگو: آن براي تعيين و مشخص شدن تقويم براي مردم )در زمان( حج است. 
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7-         

  ( شما هستند. ها برادر )دينيالف( و اگر زندگي خود را با زندگي آنان بياميزيد )مانعي ندارد(؛ آن

 ها( به برادري و نيكي رفتار كنيد. )پس با آنآميزيد ب( و اگر زندگي خود را با زندگي آن درمي

 كنند. رادري )با شما( رفتار ميها نيز متقابالً( با بها دربياميزيد )آنج( و اگر زندگي خود را با آن

 ها رفتار نماييد. م بياميزند، پس )شما هم( با برادري با آنشان را با شما درهد( و اگر زندگي
 

8-               

   الف( و هرگز خوبي و لطف يكديگر را به فراموشي نسپريد.

 ب( و گذشت و نيكوكاري را در ميان خود فراموش نكنيد. 

 اي از شما بر ديگران( را فراموش نكنيد. ج( و ميان خودتان برتري )عده

  كنند.مينهاي )با ارزش اخالقي( را ميان خودشان فراموش د( و فضيلت
 

 جزء سوم

9-                 

  يابد مگر اينكه او بخواهد. الف( و بدون علم اوكسي بر چيزي آگاهي نمي

 ب( و كسي از عملش آگاهي نداشته است مگر از راهي كه او بخواهد. 

 كه بخواهد. ج( و كسي از علمي آگاهي پيدا نخواهد كرد مگر آن مقدار 

 مقداري كه او بخواهد. به گردد جز د( و كسي از علم او آگاه نمي
 

10-                 

  كنند، خودداري نمايند. مي ها را )براي شهادت( دعوتالف( و شهود نبايد به هنگامي كه آن

 رامي و توهين روا ندارند. احتها بيب( و هنگام دعوت شهود )براي شهادت( به آن

 شويد به كُندي حاضر نشويد. ج( و هنگامي كه براي شهادت دعوت مي

 ء شهادت دعوت كنيد، سختگيري نكنيد. خواهيد )ديگران( را براي اداد( و هنگامي كه مي
 

11-                    

  ان در گاهواره و روي زمين )هنگام بلوغ( سخن خواهد گفت. الف( با مردم و صالح

 )و ميانسال شدن( سخن خواهد گفت و از شايستگان است.  مردم در گاهواره و در حالت كهولت ب( با

 ج( و مردم با او در گهواره و بزرگسالي سخن خواهند گفت و او از صالحان است. 

 نسالي )و جواني( سخن خواهد گفت. د( به شايستگي با مردم در گهواره و ميا
 

12-              

  ما در برابر اميين )غير يهودي و نصاري( راهي مشخص نشده است. براي الف( 

 . )اهل مكه( راهنمايي نداريمب(  ما در برابر اميين 

 ج( ما در برابر اميين )غير يهود( مسئول نيستيم. 

 وجود ندارد. براي پيروزي اميين )غير يهود و اهل مكه( بر ما راهي  برايد( 
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 جزء چهارم

13-                          

  تن به سوي آن دارند. ها كه توانايي رفالف( و براي خدا بر مردم است كه آهنگ خانه )او( كنند آن

 خدا حج را به جاي آورند اگر توانايي بر انجام آن دارند.  راه رداست كه  شده جبب( و بر مردم وا

 يز استطاع دارند. ن آن آورند در حالي كه بر انجامج( و مردم براي )رضايت( خدا حج خانه )او( را به جاي مي

 د( و مردم براي خدا قصد خانه )او( كنند اگرچه در راه دچار سختي و ناراحتي شوند. 
 

14-                         

  الف( و )به ياد آوريد( زماني را كه )پيامبر)ص(( براي برپايي اردوگاه جنگ از ميان اهل مدينه خارج شد. 

 مؤمنان بيرون رو. ب( و به هنگام صبحگاهان از ميان خانواده خود جهت انتخاب محل جنگ و جهاد براي 

  بيرون رفتي. هت انتخاب اردوگاه جنگ براي مؤمنانج( و )به ياد آور( زماني را كه صبحگاهان از ميان خانواده خود، ج

 ان را براي جنگ دعوت كني. ات بيرون آمدي تا مؤمند( و به هنگام صبحگاهان از ميان خانواده
 

15-                    

  ب سخت قرار بگيرند. شان( مورد عذاالف( و تا خداوند مؤمنين را خالص نموده و كافران )بوسيله اعمال

 گرداند. را نابود مي دهد و كافرانب( و خداوند همواره مؤمنين و اهل ايمان را مورد آزمايش قرار مي

 )خداوند نيز( كافران را نابود گرداند.  تاردانند ج( و اهل ايمان خود را براي خدا خالص گ

 د( و تا خداوند، افراد با ايمان را خالص گرداند )و ورزيده شوند( و كافران را به تدريج نابود سازد. 
 

16-               

 به نعمت و فضل خداوند اميد دارند. ب(                دهند. الف( آنان به نعمت و فضل خدا بشارت مي

 د( از نعمت خدا و فضل او مسرورند.   دهد. ها مژده ميج( خدا بوسيله نعمت و فضل )خودش( به آن
 

 جزء پنجم

17-                

  يبي به شما بپردازند. اند بايد از آنچه دارند نصالف( و كساني كه با شما پيمان بسته

 شان را بپردازيد. ي ايمان با شما پيمان دارند نصيبب( و آنان كه از رو

 شان را بپردازيد. ايد، نصيبها پيمان بستهه با آنج( و كساني ك

 شان را بپردازيد. كستند )در اين صورت باز هم( نصيبد( و اگر كساني با شما پيمان ش

18-           

 دهد. ها شما را پند ميب( خداوند بوسيله نعمت              دهد. اندرزهاي خوبي به شما مي است كه الف( خداوند

 دهد. ها به شما پند و اندرز ميد( خداوند درباره خوبي    د همچون نعمت براي شماست. دهآنچه خداوند به شما پند مي ج(

19-             

 تر است. تر و سختب( لشكر خداوند از همه قوي         تر است. الف( و خداوند قدرتش بيشتر و مجازاتش دردناك

 تر. د( و براي خداست نيروي بيشتر و عذاب دردناك  تر را داراست. ج( و خداوند قدرت بيشتر و عذاب سريع

20-            

 ها ندارند. ب( شما اميدي از خدا داريد كه آن              بخشد. ها نميبخشد و به آنالف( و خداوند به شما اميد مي

 د( به خدا اميد دارند و از غير او اميدي ندارند.   ها نااميد باشيد. ج( به خدا اميد داشته باشيد و از آن
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 جزء ششم

21-             

  ها پيمان گرفتيم. ال از آنحها برافراشتيم، و در همان الف( و كوه طور را بر فراز آن

 ها باشد. ب( و كوه طور را بر فرازشان برافراشت تا پيماني براي آن

 . گرفتيمج( و كوه طور را بر فراز )شهرشان( افراشتيم در حالي كه از آنان پيمان مي

 شان وفادار بودند. افراشت )اگر( به پيماند( و كوه طور را بر فرازشان برمي
 

22-   ُن        

 اگر گمراه شويد.  ،كندالف( و خداوند شما را هدايت مي

 كرد اگر گمراه نبوديد. ب( و خداوند )همه چيز را( براي شما روشن مي

          بيان كرده است ولي باز شما گمراهيد. ج( و خداوند براي شما 

 كند تا گمراه نشويد. د( خداوند براي شما بيان مي
 

23-                      

  ت كند. ااي از گناهانشان مجازخواهد آنان را بخاطر پارهالف( بدان كه خداوند مي

 هاي گناهان روبرو شوند. خواهد تا با برخي از بديفقط خداوند مي ب( بدانند كه

 اي از گناهان مجازات نكند. د آنان را بخاطر پارهنخواهج( بدان كه از خداوند مي

 ها دور سازد. ان را از آنهتواند( بدي برخي گناد( بدانيد تنها خداست كه )مي
 

24-               

 شان نابود گشت و زيانكار شدند. ب( اعمال  شان را نابود كردند و از زيانكاران شدند. الف( اعمال

  شان را نابود كرد و از زيانكاران شدند.د( اعمال               ها را نابود كرد و زيانكار شدند. شان آنج( اعمال
 

 جزء هفتم 

25-                

 شوند. ها خارج ميب( و آن هنگام مردگان به اذن من از گور         كردي. الف( و مردگان را به فرمان من از گورها خارج مي

 . و مردگان را به اذن من زنده مي كردد(       . و مردگان را به فرمان من زنده مي كرديج( 
 

26-           

  ند )و قادر به فرار از مجازات تو نيستند( ها را مجازت كني، بندگان تواالف( اگر آن

 د( ها بندگان تو هستند )و شايسته مجازات نيستنكني چون آنها را عذاب نميب( و آن

 كني( اند )و تو شايستگان را عذاب نميشوند چون بندگي تو را كردهها عذاب نميج( و هرگز آن

 و را خواهند كرد )تا بوسيله آن از عذاب نجات يابند( ها مجازات شوند بندگي ت( و اگر آند

 

27-                  

  الف( آن كس كه در آن روز، مجازات الهي به او نرسد، خداوند او را مشمول رحمت خويش ساخته است. 

 ند شايسته رحمت تو در آن روز )قيامت( است. ب( و هركس از آن گناه صرف نظر ك

 ج( آن كس كه از مجازات الهي نجات داده شود، قطعاً در روز قيامت مورد رحمت است. 

 د( و آن كس را كه در آن روز مجازات نكند قطعاً مورد رحمتش قرار داده است. 
 



 5 

28-                  

 شود. پردازد زيرا از او پذيرفته نميب( و هيچ عوضي نمي       شود. مه عدالت را بكار ببندد هرگز مجازات نميالف( و اگر ه

 د( و هرگونه عوضي بپردازد از او پذيرفته نخواهد شد.            كنند. ج( و هرگونه عوضي بپردازي از تو قبول نمي
 

 جزء هشتم

29-                   

  كنند. ظاهر فريبنده )براي گمراهي( الهام مي به ها بطور محرمانه سخنان زيبا وآنبه الف( 

 اندازند. ديگران را( به فريب و اشتباه مي)ها فقط با سخنان زيبا ب( و وحي شده است كه آن

 كنند. ران رفتار ميويند و با اين سخنان با غرور با ديگگها به يكديگر دروغ ميج( و سخن وحي اين است كه آن

 گفتند. كديگر ميياساس )براي اغفال مردم( به و درگوشي( سخنان فريبنده و بيها بطور سرّي )د( آن
 

30-                               

 ها را در برگرفته؟ ها را؟ يا آنچه شكم مادهها را حرام كرده يا مادهگو آيا خداوند نرهاي آنبالف( 

  آيد؟ها بوجود ميچه از مادههايشان؟ يا آندهها حرام شده است يا مابگو آيا نرهاي آنب( 

  ايان است؟رپچه در شكم چهاهايشان را يا آنايد يا مادهها را حرام كردهبگو آيا نرهاي آنج( 

  پايان در شكم دارند؟ها را؟ يا آنچه را ديگر چهاره يا همه آنها را حرام كردبگو آيا نرهاي آند( 
 

31-                 

  متفرق شدند و به طور كامل از راه حق دور شدند.  هاي درست پيروي نكردند والف( و از راه

 نيد. مايزميد و از راه باوشميكه شما متفرق  نكنيدهاي پراكنده )و مختلف( پيروي ب( و از راه

 سازد. پيروي نكنيد كه شما را از طريق حق، دور مي هاي پراكنده )و انحرافي(ج( و از راه

 ز دارند. كنند تا شما را متفرق نمايند و از راهتان باهاي حق )و درست( پيروي نميد( و از راه
 

32-         

 پوشاند و مايه زينت شماست. ب( اندام شما را مي                                    بيند. هاي شما را ميها و خوبيالف( بدي

 ها را عيان كنيد. و نيكيهايتان را بپوشانيد د( بدي             سازد. ها را نمايان ميپوشاند و زيباييها را ميج( بدي
 

 جزء نهم

33-                    

 گردان )چون ما( برحقيم.  مان پيروزوردگارا! ما را بر قومب( پر              الف( پروردگارا! ميان ما و قوم ما بحق داوري كن. 

 ما و قوم ما را بوسيله حق پيروز گردان.  د( پروردگارا! يروز نموده است. مان به حق پما را بر قوم ا!ج( پروردگار

 

34-                       

  ها )و ساير محصوالت( گرفتار كرديم. ها به كمبود ميوهالف( و ما نزديكان فرعون را سال

 ها گرفتار كرديم. رعون )و قوم او( را به خشكسالي و كمبود ميوهب( و ما نزديكان ف

 ند. كردو قحطي ها ما را گرفتار كمبود محصوالت ج( و نزديكان فرعون )و خود فرعون( سال

 ها گرفتار شدند. ها به خشكسالي و كمبود ميوهد( و )فرعون( و نزديكان فرعون سال
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35-                      

  ترسند. ي كساني بود كه از پروردگار خويش ميهاي آن، هدايت و رحمت براالف( و در نوشته

 ب( و در دستورات آن هدايت و رحمت براي كساني است كه همواره به ياد خدا هستند. 

 كه به خدايشان يقين دارند وجود دارد.  ج( و در سطرهاي آنان هدايت و رحمتي )ويژه( براي كساني

 د( و در اوراق آن هدايت و رحمت است براي كساني كه همواره مشتاق پروردگار خويشند. 
 

36-       

 ب( و اگر سرپيچي نمايند شما هم سرپيچي نماييد.          الف( و اگر دشمني كنيد ما هم دشمني خواهيم كرد. 

 د( و اگر بازگرديد ما بازخواهيم گشت.            گردند تا شما بازگرديد. بازنمي ج( و هرگز
 

 جزء دهم

37-                 

  الف( و اگر در )حفظ( دين از او ياري خواهيد پس ياري او براي شما حتمي است. 

 ها را ياري و كمك نماييد. س براي حفظ دين آنب( و اگر از شما ياري خواهند پ

 ها را ياري كنيد. ج( و اگر در )حفظ( دين )خود( از شما ياري طلبند، بر شماست كه آن

 د( و اگر بخاطر )حفظ( دين ياري شديد پس آن را بپذيريد كه پيروزي شما در آن است. 

38-          

 شان مغرور ساخته است. ب( اين گروه را دين       ورزند. پذيرش دين غرور ميالف( اين گروه در برابر 

 . است گمراه نمودهشان را ديند( اين عده       شان عمل كنند. دهد كه به دينها اجازه نميج( غرورشان به آن

39-              

  تو هم بخاطر آن به صلح درآيي. الف( تمايلي به صلح ندارند تا 

 ها را با آغوش باز بپذير. ب( اگر تمايلي به اسالم داشتند آن

 ج( اگر صلح را زير پا گذاشتند )پس از آن( تو هم آن را بشكن. 

 د( و اگر تمايل به صلح نشان دهند تو نيز از در صلح درآي. 

40-       

 پنهاني و آهسته  ب( حركت كنيد،     به آرامي و سنگيني حركت كنيد. الف( يك به يك و 

 اي( زياد. اي( كم و )عدهد شد )عدهند( متنفر خواه       بار ج( حركت كنيد، سبكبار باشيد يا سنگين

 جزء یازدهم
 

41-            

 هاست. ( دعاي تو ماية آرامش آنب   ها مايه آرامش است. الف( نماز تو براي آن

 هاست. د( اطاعت از تو ماية آسايش و راحتي آن    آرامش است. ج( صلوات بر تو ماية 
 

42-                   

  . كندميداده زيبا جلوه  شاناعمال ،گناهكارانبراي الف( اين گونه 

 دانند. كاران اعمال خود را مايه زينت خود ميافب( اين گونه اسر

 دهند. شان را براي تو زيبا و خوب جلوه ميج( اينگونه گناهكاران اعمال

 شان زينت داده شده است. كاران، اعمالد( اين گونه براي اسراف
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43-               

 آورند. گاه كه واقع شد به آن ايمان ميب( سپس آن                 آوريد؟ ه آن ايمان ميگاه كه واقع شد باينكه آن  يا الف(

 ها به آن ايمان بياورند؟ ع شود تا آند( آيا بايد حتماً واق       يابند. آنكه آن واقع شد اطمينان مياز ها فقط پس ج( همانا آن
 

44-               

  خواهي مردم را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟! الف( آيا تو مي

 ب( آيا اگر همه مردم ايمان بياورند تو خرسند نخواهي شد؟! 

 ج( آيا تو همواره ناراحت هستي تا اين كه همه مردم ايمان بياورند؟! 

 نگران خواهي بود؟! د( آيا اگر همه مردم ايمان بياورند باز هم تو ناراحت و 
 

 جزء دوازدهم

45-                   

  اش بده. هاي گوناگون كافر شود به آتش وعدهالف( و هركس از گروه

 ها مختلف كفر بورزد پايان كارش آتش است. ب( و هركس بخاطر او از گروه

 گاهش آتش باشد؟! فر خواهد ورزيد تا وعدهبه او كهاي مختلف ه كسي از گروهج( و چ

 گاه اوست. هاي مختلف به او كافر شود، آتش وعدهد( و هركس از گروه
 

46-          

 گوييد. ب( شما فقط دروغ مي                 زنيد. الف( شما فقط تهمت مي

 زنند. ( به شما فقط تهمت ميد   ج( به شما فقط دروغ گفته شده است. 
 

47-             

 ب( )سخنان( تو بر ما سخت گران است.               نداري. برتري و بزرگي ما  بر الف( تو

 د( ما نزد تو عزيز و گرامي نيستيم.     ج( و تو در برابر ما قدرتي نداري! 

 

48-            

  كردند قطعاً انجام شدني است. الف( مطلبي كه در خصوص آن پرس و جو مي

 و خواستند )و پرسش كردند( قضاوت كرد. ا اي كه از ب( در مورد مسأله

 ج( مطلبي كه درباره آن )از من( نظر خواستيد قطعي و حتمي است. 

 يد گذشت. كردد( )زمان( موضوعي كه درباره آن پرس و جو مي
 

 جزء سيزدهم

49-         

 ما ديگر چه بايد انجام بدهيم؟!  ،ب( گفتند: پدر                    خواهيم؟! ما ديگر چه مي گفتند: پدر،الف( 

 باقي مانده است؟! براي ما چه راهي  گفتند: اي پدر، د(       داني؟! براي ما چه چيزي را صالح مي ،ج( گفتند: پدر
 

50-             

 براي شما نيست.  ب( امروز نگراني و ناراحتي   الف( امروز مالمت و توبيخي بر شما نيست. 

 د( امروز ديگر براي شما راهي باقي نيست.    ج( امروز ديگر بر )گردن( شما حقي نيست. 
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51-                     

  الف( و با مرگ روبرو خواهد شد در حالي كه همواره از آن فراري بود. 

 آيد در حالي كه به مرگ راضي نيست. ب( در هركجا كه باشد مرگ به سراغش مي

 ميرد. آيد، ولي با اين همه نميج( و مرگ از هر جا به سراغ او مي

 ميرد. نمي آورد در حالي كه او خود هرگزشد مرگش را به سراغش ميد( در هر كجا كه با
 

52-              

  خواهند بدست بياورند. توانند هيچ چيز را از آنچه ميالف( نمي

 اند به دست آورند. نچه انجام دادهآها توانايي ندارند كمترين چيزي از ب( آن

 ست آورند. خواهند انجام بدهند تا چيزي بدتوانايي ندارند آنچه را ميها ج( آن

 بدست آورند.  اي حتي ناچيزدهند بهرهانجام ميتوانند از آنچه ها چون قدرتي ندارند نميد( آن
 

 جزء چهاردهم

53-             

 م فرستاد. الف( و قطعاً بادها را )براي اجراي دستورات( خواهي

 . نده )باران( قرار داديمب( و قطعاً بادها را ما بشارت ده

 ج( ما بادها را براي بارور ساختن )ابرها و گياهان( فرستاديم. 

 د( ما بادها را براي آرامش و اطمينان خاطر )از ريزش باران( فرستاديم. 
 

54-           

 شوند. دانند چگونه )و به چه كيفيت( محشور ميب( و نمي شوند. در چه زماني محشور ميدانند الف( و نمي

 دانند در چه حالتي محشور خواهند شد. د( و نمي دانند كه به يكباره محشور خواهند شد. ج( و نمي

 

 وال -55          

 مگير. ر تنگنا قرار دها هاي آنالف( و از توطئه

 ها هرگز در هراس نباش. هاي آنب( و از توطئه

  گيري. رار نميقها در تنگنا هاي آنج( و هرگز به خاطر كارشكني

 در تنگنا قرار مده.  انهايشها را به خاطر توطئهد( و هرگز آن
 

56-                    

 رايتان فرزندان پسر و دختر بوجود آورد. تان بالف( و از همسران

 تان و فرزندان براي شما آسايش قرار داد. ب( و بوسيله همسران

 ج( و همسران و فرزندان شما مايه آرامش و ابتالء شما هستند. 

 هايي بوجود آورد. تان براي شما فرزندان و نوهد( و از همسران
 

 جزء پانزدهم

57-                       

 ب( و هر انساني اعمال خود را بر گردن، خواهد پذيرفت.          الف( و هر انساني از اعمال بدش فراري و متنفر است. 

 ايم. تهدنش آويخرنساني، اعمالش را بر گاد( و هر        پذيرد(. كند )و نميج( و هر انساني اعمالش را از گردن خود باز مي
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58-             

 ها را سخت گرفتار خواهد كرد. ب( همانا عذاب پروردگارت آن              ها( دور است. الف( عذاب پروردگارت همواره )از آن

 ه دوري كن. د( از عذاب پروردگارت هموار         ج( عذاب پروردگارت، همواره در خور پرهيز و وحشت است. 
 

59-              

 بر ما آسان و سهل بگردان.  را ب( و راه ما   الف( و راه نجاتي براي ما فراهم ساز. 

 د( براي ما در اين راه سعادت قرار بده.   بنما.  هاي رشد و پيشرفت را به آنهاراهج( 

60-             

 دهي! ب( راستي به چه كار سختي فرمان مي                 ! راستي چه كار عجيبي انجام داد (الف

 ارزشي آوردي! د( به راستي چه چيزهاي بي    ج( راستي چه كار بدي انجام دادي! 
 

 جزء شانزدهم

61-          

 ها حجابي بيافكن. و ميان خودت و آن ب(    ها حجابي انداخت. الف( و ميان آن

 د( و ميان خود و آنان حجابي افكند.                 ها براي خود حجابي درخواست كرد. ج( و از آن

62-               

 كنند اما )در باطن( پيرو شهواتند. در ظاهر( برپا ميب( نماز را )     نمودند. كردند و از شهوات پيروي ميالف( در نماز ريا مي

 د( نماز را تباه كردند و از شهوات پيروي نمودند.  روي نمايند. اند تا از شهوت خود دنبالهج( نماز را فراموش كرده

63-                    

  ركس تنها در برابر تالشش پاداش بگيرد. الف( آن پنهان داشته شده است تا ه

 تا هر كس به پاداش تالشي كه كرده است برسد.  دهمبيم ميب( از آن 

 برابر سعي و كوشش خود جزا داده شود.  خواهم آن را پنهان كنم تا هركس درج( مي

 ت كند؟! د( آيا آن پنهان داشته شده است تا هر كس تنها در برابر تالش و كوشش پاداش درياف
 

64-             

 ( براي تو اين است كه در آن گرسنه و برهنه نخواهي شد. ب                     ها گرسنه و تشنه نشوي خواهي در آنالف( مي

 ه گرسنه و برهنه نباشي؟ د( آيا براي تو كافي است ك          ج( آنجا براي توست تا در آن گرسنه و خسته نشوي. 
 

 جزء هفدهم

65-       

 هايشان پر از نگراني و ترس است. ب( دل                   آرام است.  هايشاندلالف( 

 خبري فرو رفته است. هايشان در بيد( دل   هايشان آكنده از نفرت و كينه است. ج( دل
 

66-                 

  كاهيم. الف( ما پيوسته به سراغ زمين آمده و از آن )و اهلش( مي

 ب( ما پيوسته به زمين )و اهلش( توجه داريم )ولي اهلش( از هر طرف دچار غفلتند. 

 ج( ما پيوسته به زمين و ساكنانش عنايت داريم تا از اطرافش دچار كاستي نگردند. 

 كنيم. آييم و از هر طرف از آن مواظبت ميسراغ زمين ميد( ما پيوسته به 
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67-               

  د تا همه را از راه خدا بازدارند. نكنالف( دو برابر ديگران تالش مي

 ب( همواره در تالشند تا ديگران را از راه خدا گمراه سازند. 

 تالش هستند تا راه خدا را سدّ كنند. ج( دو به دو )و با يكديگر( در 

 خواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند. اعتنايي ميها با تكبّر و بيد( آن
 

68-                

  . دهندتري تشكيل هاي طوالنيبرند تا صفالف( نام خدا را )هنگام طواف( مي

 ها ببريد. اند بر آناني كردن( در حالي كه به صف ايستادهب( نام خدا را )هنگام قرب

 ج( نام خدا را )هنگام طواف( با صداي رسا ببريد. 

 د. ينام خدا )براي حل مشكالت مسلمانان( قسم بخورو تنها بر د( 
 

 جدهمجزء ه

69-                    

 ها( قرار داديم. مان )داراي راهالف( ما بر باالي سرتان هفت آس

 ب( ما بر باالي سرشان هفت طبقه )كرّات آسماني( قرار داديم.  

 ج( ما بر باالي سر شما هفت راه قرار داديم. 

 د( و بر باالي سرتان هفت راه )پيچيده( قرار داد. 

70-                    

  دهيم به تو نشان دهيمها وعده ميانائيم كه آنچه را به آنالف( و ما تو

 دهند براي تو اجابت كنيم. ها وعده ميب( توانايي داريم آنچه را كه آن

 اي براي تو محقق سازيم. ها وعده دادهج( و ما توانائيم كه آنچه را كه به آن

 ند كه عمل نمايند؟ داني قادرها را ميدهند و تو آند( آيا به آنچه وعده مي
 

71-                  

 داند. ها نماز و تسبيح خود را ميب( هريك از آن   داند. ها را ميالف( نماز و تسبيح هريك از آن

 شنود( داند )و مييها را مد( همه نماز و تسبيح آن                آورد. ها نماز و تسبيح را به جا ميج( هريك از آن
 

72-                    

  داند. كنند، مييكي پس از ديگري فرار مي و شوندالف( خداوند كساني از شما را كه پشت سر ديگران پنهان مي

 . ه )از پذيرش حق( سرباز مي زنيدموارشوند و هاي از شما پشت سر ديگران پنهان ميداند كه عدهب( خداوند مي

 توانند از شما پنهان شوند. ها نميداند و آنكنند ميها را كه در كارها كارشكني و خيانت ميج( خداوند كساني از آن

 شوند تا در كارهايتان اخالل نمايند. ها پشت سر ديگران پنهان مياي از آنداند كه عدهد( خداوند مي
 

 جزء نوزدهم

73-              

 ه پروردگارت برعهده گرفته است. ك مسلّم اي استب( اين وعده      ها بازخواست نمايد. الف( برعهده خداست كه از وعده

 . ها را از خدايت درخواست نمامه وعدهوفاي به ه د(        كند. ها خداست و او بازخواست ميج( مسئول همه وعده
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74-                 

  . خواهي انجام دهي( انجام دهيكه ميالف( و سرانجام بايد آن كاري را )

 بايست انجام دهي( انجام دادي. ب( و سرانجام، آن كارت را )كه نمي

 خواست انجام بدهد( انجام داد. ج( و سرانجام آن كاري را )كه مي

 وخواسته بود( انجام بده. ن كاري را )كه از تو سرانجام آ د(
 

75-               

  از تكذيب كنندگانند.  دهند )تا سخن حق بشنوند( و بيشترشانگوش فرا نمي الف(

 پندارند. وغ ميدهند )ولي با اين حال( اكثر آن را درب( همه سخن را گوش مي

 د، و بيشترشان دروغگو هستند. دهنمينسبت  اند )به ديگران(هج( آنچه را شنيد

 كنند، و بيشترشان دروغگو هستند. شنوند )به ديگران( القاء ميد( آنچه را مي
 

76-                

 الف( گفت: )اين آب نيست( بلكه قصري است از بلور صاف. 

 بلكه قصري از الماس گرانبهاست.  ب( گفت: )اين آب نيست(

 ج( گفت: )اين شيشه نيست( بلكه سنگي گرانبها و صاف است. 

 د( گفت: )اين شيشه نيست( بلكه قصري از آيينه صاف است. 

 جزء بيستم

77-              

 . ب( و همگي شما با تواضع و خضوع در درگاهش حاضر شويد         الف( و همگي محزون در درگاه او حاضر خواهند شد. 

 واهند شد. د( و هريك در حال ناتواني در درگاهش حاضر خ            شوند! ضوع در پيشگاه او حاضر ميخج( و همگي با 
 

78-                 

  نگه داشت. ها را از ترس به هم نزديك كرد و بسته الف( دست

 عا كن. هايت را هنگام ترس به سوي باال )آسمان( ببر و ددستو ب( 

 ات بگذار، تا ترس و وحشت از تو دور شود! هايت را بر سينهج( و دست

 اش بگذار تا وحشت از او دور گردد. هايت را بر سينهد( و دست
 

79-                 

 گيرند. مينها بد و ناشايست است بر ما هرگز پيشي الف( كساني كه اعمال آن

 دهند بر ما چيره خواهند شد؟ هايي كه اعمال زشت انجام مينيد آنكب( آيا گمان مي

  مي شوند.دهند اين است كه بر ما چيره گمان كساني كه اعمال سوء انجام مي  ج(

 يره خواهند شد؟! دهند گمان كردند بر قدرت ما چعمال بد انجام ميد( آيا كساني كه ا
 

80-                 

 ها طوفاني از آتش فرو فرستاد. ب( بر بعضي از آن      ها طوفاني از سنگريزه فرستاديم. الف( بر بعضي از آن

 ها عذابي دردناك و كشنده فرو فرستادم. د( بر بعضي از آن       مد. ها عذابي از سيالب فرود آج( بر بعضي از آن
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 جزء بيست و یكم

81-              

  الف( و آن زمان كه قيامت بر پا شود گناهكاران در خواري خواهند بود. 

 نوميدند.  ب( و آن روز قيامت برپا شود و مجرمان از برپايي قيامت

 ج( و آن زمان قيامت برپا خواهد شد و در آن روز مجرمان در وحشت هستند. 

 روند. ندوه فرو مياشود، مجرمان در نوميدي و غم و آن روز كه قيامت برپا ميو د( 
 

82-         

 . دچار مي شونددر آنروز به عذابهايي ب( . در آنروز مردم به گروههايي تقسيم مي شوندالف( 

 . در آن هنگام به عذابهايي دچار مي شويدد(                   . در آن هنگام به گروههايي تقسيم مي شويدج(
 

83-               

  كنندگان هستند. الف( و از راه كساني پيروي كنيد كه از توبه

 به سوي من توبه كرده است. ب( و هركس از تو پيروي نمايد )گويي( 

 اند. كنان به سوي من آمدهج( و از راه كساني پيروي كن كه توبه

 شان پذيرفته شود. كنند تا به سوي من توبهميد( و از راه تو پيروي 

84-                      

  ترسند، ببينند. هايي را كه از مرگ مينچرخانند تا آهايشان را ميالف( چشم

 را بگردان تا ترس از مرگ را در وجودشان ببيني.  هاي خودو چشمب( 

 بيني. ها را فقط در حالت مرگ ميهايت را بگرداني آنج( و اگر چشم

 خواهند قالب تهي كنند. چرخد كه گويي ميهايشان در حدقه ميد( چشم

 جزء بيست و دوم

85-                        

  بتداي دوران جاهليت در ميان مردم ظاهر نشوند. اهاي خود بمانند و همچون الف( و در خانه

 مانند تا اين كه همچون جاهليت اول در ميان مردم ظاهر نشوند. هايشان ميب( و در خانه

 ي خود بمانيد و همچون دوران جاهليت نخستين )در ميان مردم( ظاهر نشويد. هاج( و در خانه

 ون با جاهليت نخستين در جامعه ظاهر نشوند. هاي خود بمانيد تا مردم همچد( و در خانه

86-                            

  ريزد. اي از آسمان را بر سرشان فرو ميبرد و يا قطعهمي ها را در خاك فروآن الف( اگر بخواهد

 آوريم. هاي بزرگي از آسمان برايشان فرود مينگبريم و حتي قطعه سها را در زمين فرو ميب( اگر بخواهند آن

 گ فرو باريده شود. ها آتشي بزرو يا از آسمان بر آن خواهند تا در زمين فرو برده شوندج( هرگز نمي

 ريزيم. ها فرو ميهاي آسمان بر آنهايي از سنگبريم، يا قطعهها را در زمين فرو ميد( اگر ما بخواهيم آن

87-                  

   كند. الف( و هر چيز در راه خدا انفاق كنيد او هرگز مخالفت نمي

 دهد. راه او انفاق كنيد عوض آن را مي ب( و هر چيزي را در

 اي( با آن مخالفند. ج( و هرچه را در راه خدا انفاق كنيد )باز عده

 كنيد تا با شما مخالفت نكند. د( و هيچ چيزي را انفاق نمي
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88-                

  زرگ )الهي( است. عذاب باز الف( او فقط بيم دهنده شما 

 ب( او فقط بيم دهنده شما در برابر عذاب شديد )الهي( است. 

 ها را بيم داد تا دچار عذاب شديد نشوند. ج( او فقط آن

 د( اگر شما را بيم دهند هرگز دچار عذاب شديد )الهي( نخواهيد شد. 
 

 جزء بيست و سوم

89-                    

  الف( تا از ميوه آن بخورند در حالي كه دست آنان هيچ دخالتي در ساختن آن نداشته است. 

 اند بخورند و استفاده نمايند. خود بدست آورده ها و آنچه را كه با دستب( تا از ميوه آن

 مند شوند. اند بهرهج( و بايد از ميوه و دسترنج خود كه برايش تالش كرده

 ايد. تا از ميوه آن بخوريد در حالي كه با دست خود هيچ تالشي براي آن نكردهد( 

90-           

  كني! ها كه توأم با استهزاء است تعجب ميالف( تو از رفتار آن

 نمايند. كنند )و از سر اين تعجب( مسخره هم ميب( تعجب مي

 آورند؟ دن روي ميسخره كرمكنند و به ج( آيا تعجب مي

 كنند. ها مسخره ميكني ولي آند( تو از انكارشان تعجب مي
 

91-                               

  گي است. ايم پس اين تنها يك آيين ساختالف( ما درباره آخرت اينچنين سخناني نشنيده

 گويند جز دروغي نيست. ايم و آنچه ميرا درباره قيامت به گوششان نرساندهب(  ما اين سخنان 

 اند و اين باعث شده است آن را دروغ بپندارند. نشنيدهرا ها تاكنون سخنان ما ج( ساير امت

 ست. اايم، اين تنها يك آيين ساختگي د( ما هرگز چنين چيزي در آيين واپسين نشنيده
 

92-             

 آورد. ب( شب را پس از روز مي   دهد. الف( شب را بر روز غلبه مي

 آورد. بيرون مي زد( شب را از دل رو                 پيچد. ج( شب را بر روز مي
 

 جزء بيست و چهارم

93-                  

 دهد تا به رستگاري برسند. قوا دارند نجات ميالف( و كساني را كه ت

 د رساند. اند را به رستگاري خواهپيشه تقواب( و خداوند كساني كه 

 . ها را رهايي بخشيدوسيله تقوا آنبه شان ج( و خداوند

 بخشد. اند با رستگاري رهايي ميد( و خداوند كساني را كه تقواپيشه كرده
 

94-                   

  ترسم. جويند ميالف( من بر شما از آن روز كه مردم از يكديگر تبرّي مي

 ن باشيد. ترسم از اين كه روز قيامت شما از يكديگر گريزاب( من مي

 زنند بيمناكم. ج( من بر شما از روزي كه مردم يكديگر را صدا مي

 زنيد. روز همه شما يكديگر را صدا مي ترسم زيرا در آنمي من از آن روز د(
 



 14 

95-          

  الف( از من پيروي كنيد تا شما را به راه درست هدايت كنم. 

 ها را به راه درست هدايت خواهم كرد. ب( اگر از من پيروي نمايند آن

 ا راه درست را بيابيد. ام( پيروي نماييد تج( از هدايتي )كه براي شما آورده

 پيروي نماييد تا همواره در مسير پيشرفت باشيد.  (از راه هدايت)د( 
 

96-                 

 دارند.  هايي سخت در برابر ذكر خداب( واي بر آنان كه قلب                  از ياد خدا غافل است. كه هايشان الف( واي بر قلب

 هايتان سخت از ياد خدا غافل شده است. ج( واي بر شما كه قلب

 اند. هايشان سخت شده و خدا را از ياد بردهد( واي بر كساني كه قلب

 جزء بيست و پنجم

97-                    

  انيد گران است. خوها را به سويش ميآنچه آن براي بزرگان مشركالف( 

 كنيد. ب( بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سويش دعوت مي

 خوانيد. ها ميدر برابر آنرا ج( بر مشركان گران است كه شما خدا 

 ها را به سوي او دعوت نماييد. د( بر مشركان برتري جوييد و آن
 

98-                        

  الف( با اين قرآن به سراغ شما خواهيم آمد اگرچه شما قومي گناهكاريد. 

 دهيم چون قومي اسرافكار هستيد؟ نب( آيا شما را از ياد ببريم و شما را انذار 

 ج( و ما شما را از ياد خواهيم برد زيرا شما گروهي گناهكار و مسرفيد. 

 ن( را از شما بازگيريم بخاطر اين كه قومي اسرافكاريد؟! د( آيا اين ذكر )قرآ
 

99-                   

  برند. ها( لذت ميها )از زيباييها در آسايشند و چشمالف( و در آن دل

 ها در آرامش و آسايشند. ها در لذت هستند و چشمب( و در آن جان

  برد موجود است.ها از آن لذت ميخواهد و چشمها مي)بهشت( آنچه دلج( و در آن 

 برند. ها از آن لذت ميخواهيد فراهم است و چشمد( و در آن )بهشت( آنچه مي
 

100-                

 نياز كنند. توانند تو را در برابر خداوند بيها هرگز نميب( آن      . تو را نخواهند خواست نيازيخدا بي ازها هرگز الف( آن

 نياز كني. ها را از درگاه خدا بيتواني آند( تو هرگز نمي        جويند. نيازي ميها همواره در برابر خدا و تو بيج( همانا آن
 

 جزء بيست و ششم

101-                       

  اند؟! اي يا اينكه در خلقت آسمان شركت داشتهاند ديدههها در زمين آفريدالف( آيا آنچه را آن

 ارند؟! اند و يا از خلقت آسمان خبر در زمين خلق كردهاند كه چه چيزي دب( آيا به تو نشان داده

  ها براي من شريك قائليد؟!ام يا در آسمانق كردهدهيد كه چه چيزي را خلمي خواهيد به من نشان ج( آيا 

 ها دارند؟! ينش آسماناند، يا شركتي در آفرد( به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده
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102-                 

  كند. يشان را از هم متالشي مشوند كه اندرونالف( و از آب جوشان نوشانده مي

 كند. شان را تكه تكه مينوشند كه اعضاي داخليب( و از آب جوشان مي

 كند. ها را ذوب مينوشند كه اعضاي بدن آنج( و از آب چركين مي

 شان است. شوند آبي كه باعث نابودي و مرگد( و از آب چركين نوشانده مي

 

103-                   

  شويد. الف( اگر در بسياري از كارها از او پيروي نماييد هرگز دچار مشقت نمي

 ب( اگر در بسياري از كارها از شما پيروي كنم دچار گمراهي و سختي خواهيد شد. 

 شود. ج( اگر در بسياري از امور در پيروي از او باشيد بسياري از كارها بر شما آسان مي

 بسياري از كارها از شما اطاعت كند به مشقت خواهيد افتاد. د( هرگاه در 
 

104-          

 ب( آن همان چيزي است كه از آن نگران بوديد.        گريختي. الف( اين همان چيزي است كه تو از آن مي

 ان عاقبتي است كه همواره در آرزويش بودي. د( آن هم         ج( اين همان كاري است كه از انجامش سر باز زديد. 
 

 جزء بيست و هفتم

105-             

 زند. شود كه از قبول حق سر باز ميب( كسي منحرف مي كند خود دروغگوست. الف( كسي كه آن را تكذيب مي

 دارند. از او باز مي را  ند( فقط گمراهان ديگرا  گويند. درباره آن دروغ ميهمواره ج( دروغگويان 
 

106-                  

  ها محكم شده بود سوار شد. چوبي كه با ميخ (كشتي)الف( و او بر 

 ب( و او را بر مركبي ساخته شده از چوب و آهن سوار كردند. 

 بود سوار كرد. ها استوار شده كه با ميخ لواحاز ا كشتيبر را ها ج( و او آن

 هايي ساخته شده سوار كرديم. د( و او را بر مركبي از الواح و ميخ
 

107-             

  شنوند؟! روند و وحي را ميهايي )از سحر( به آسمان ميها با نردبانالف( آيا آن

 وند( و از غيب مطلع گردند؟! كنند )تا به آسمان رهايي سوار ميها را بر مركبب( آيا آن

 شنوند؟! روند( و اسرار وحي را ميج( آيا نردباني دارند )كه به آسمان مي

 ار وحياني را بشنوند؟! هايي )از آسمان دسترسي دارند( تا اسرد( آيا به راه
 

 جزء بيست و هشتم

108-                

 پنداريد؟ ب( آيا اين سخن )قرآن كريم( را دروغ مي           كنند؟ اين سخن )قرآن( كوتاهي ميالف( آيا در عمل به 

 شماريد؟ )قرآن را( سست و كوچك مي را د( آيا اين سخن         ج( آيا در رابطه با اين سخن )قرآن كريم( دچار اختالف هستيد؟ 

 
 



 16 

109-                     

   الف( و اگر نزد تو بياينداز تو درخواستي دارند كه خداوند انجام آن را به تو دستور نداده 

 پسندد. نمي گويند كه هرگز خداوند آن سخنان راآيند و سخناني ميب( و نزد تو مي

 را نگفته است. ها سخناني بگويي كه خداوند آن هاج( و اگر نزد تو بيايند دوست دارند به آن

 گفته است. نگويند كه خدا به تو ي ميتتحيّآيند تو را د( و هنگامي كه نزد تو مي

 

110-                  

  الف( و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا هم آنها را فراموش نمود. 

 ها را فراموش كردند. ساني نيستند كه خدا را فراموش كردند و بقيه نيز آنب( و همچون ك

 راموشي گرفتار كرد. فها را به خود ج( و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آن

 ها نيز او را فراموش كردند. شان كرد چون آند( وهمچون كساني نبايد باشيد كه خدا فراموش
 

111-                   

 ب( خدايا ما را بوسيله كافران آزمايش مكن!   ده! قرار م بوسيله كافران در گمراهيالف( خدايا ما را 

 د( پروردگارا ما را مايه گمراهي كافران قرار مده   ج( خدايا ما را بوسيله كافران به سختي و مشقت نينداز 
 

112-                    

  ع تازه )و وسيله اصالحي( فراهم كند. داني شايد خداوند بعد از اين، وضالف( نمي

 اي بياورد. داني شايد خداوند بعد از اين سخن تازهب( نمي

 بگويند. ( تاس ه از آن منزه)ك اي درباره خداداني شايد پس از اين سخن تازهج( نمي

 اي از خداوند درخواست نمايند. داني شايد پس از اين سخن تازهد( نمي
 

 جزء بيست و نهم

113-                  

 ند. رو به يكديگر كرده به مالمت هم پرداخت ب( سپس    نمايند. نمايند و شما را مالمت ميالف( سپس رو به يكديگر مي

 د( سپس روبروي هم بايستيد )ولي( يكديگر را مالمت نكنيد.        نمايند. را ياري مي سپس روبروي هم ايستاده و يكديگرج( 
 

114-             

  شود. الف( و هنگامي كه خوبي به او رسد، مانع ديگران مي

 شود. ميرسد مغرور ب( و هنگامي كه خوبي به او مي

 ورزد. شود بخل ميمي هنگامي كه از خير و خوبي محرومج( و 

 كند. كنيم آن را از ما دريغ ميد( و هنگامي كه او را از خير برخوردار مي
 

115-                 

  شوند. كشند و پنهان ميهايشان را بر سر خود ميالف( و لباس

 اي خود را بر روي سرشان خواهند افكند تا ديده نشوند. هب( و لباس

 رزيدند. هايشان را بر خود پيچيدند و در مخالفت اصرار وج( و لباس

 كنند. پيچند و فرار مييهايشان را )به نشانه مخالفت( بر خود مد( و لباس
 



 17 

116-              

 سازد. گذارد و نه رها ميب( نه چيزي را باقي مي از بين خواهد رفت. الف( نه چيزي باقي خواهد ماند و نه كامل 

 كنند. د( نه چيزي را اميد دارند و نه درخواستي مي              شود. ها داده ميخواهند و نه چيزي به آنج( نه چيزي مي

 

 امجزء سي
 

117-              

 ب( آن روزي كه همه را سرگردان نمايد.               ه غلبه نمايد. الف( آن روز كه ترس بر هم

 اي همه چيز را بلرزاند. د( آن روز كه زلزله  ج( آن روزي كه همه چيز درهم پيچيده شود. 
 

118-            

 كند. آوري ميو آنچه را جمعب( و سوگند به شب             پوشانند. چه را ميها و آنالف( و سوگند به شب

 د( و شب هنگام همه چيز پنهان خواهد شد.             گيرد. ج( و شب هنگام زماني كه تاريكي همه چيز را فرا مي
 

119-                 

  شت. كند، اموالش به حال او سودي نخواهد داالف( و در آن هنگام كه سقوط مي

 نياز ببيند سقوط خواهد كرد. خود را از مال و اموال بي كه ب( و در آن هنگام

 شود مال و اموال به حالش سودي ندارد. ج( و در آن هنگام، عذاب مي

 كند. الي كه )به سوي گمراهي( سقوط ميحنيازي از مال است در د( و در آن هنگام به دنبال بي
 

120-           

 ب( و آوازه تو را بلند ساختيم!              الف( و ياد خود را )در دل تو( بزرگ گردانيديم. 

 د( و نامت را در جهان ماندگار كرديم.    ان باال برديم. هج( و كارت را در ج
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 سؤاالت چهارگزینه ای مفردات
 1جزء 

»در عبارت  « همَعَ»واژه  -121                    » به چه معناست؟ 

 د( فراموشي   ج( سرگرمي    ب( كوري   الف( سرگرداني 
 

...»در عبارت « القخَ» -122                       ».... به چه معناست؟ 

 د( ياور   ج( شفيع    خوب ب( نصيب  الف( پاداش عمل 
 

 2جزء 

»در عبارت  « نانختِاِ» -123             »  به چه معناست؟ 

 د( الف و ب   ج( فريفتن                  ب( ميل به خيانت   الف( خيانت 

»ه )بضم اول( در عبارت طوَخُ -124             »  در اصل به چه معناست؟ 

 ب( سريع گام برداشتن                        الف( يك دفعه گام برداشتن 

  د( آهسته گام برداشتن    ج( فاصله ميان دوپا در راه رفتن 
 

 3جزء 

125- «   » در عبارت «           » به چه معناست؟ 

 د( ناقصه   ج( شكسته   ب( خاليه   طه الف( ساق
 

» در عبارت « لوجوُ» -126         »در اصل به چه معناست؟ 

 د( تبديل   ج( دخول   ب( خروج   الف( غلبه 
 

 4جزء 

» در عبارت « حِجّ» -127                      » به چه معناست؟ 

 د( قصد بيت و اعمال حج آوردن           ج( احترام و تكريم خانه كعبه    ب( سختي سفر         الف( قصد 
 

 »در عبارت « بالخَ» -128      » به چه معناست؟ 

 د( حسد   ج( كينه   ب( خيانت   الف( فساد 
 

 5جزء 

»در عبارت « تاعمَ» -129          »در اصل به چه معناست؟ 

 د( فنا و زوال   ج( پيوستگي و دوام  ب( امتداد و ارتفاع  ارزش و پست الف( كاالي بي
 

»در عبارت « عيدصَ» -130         » به چه معناست؟ 

 د( خاك پاك                        ج( روي زمين                      ب( بلندي   الف( باال رفتن 
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 6جزء 

 »در عبارت « شَنَئَان» -131                 » به چه معناست؟ 

 د( ضعف و ناتواني  ج( قدرت و ثروت  ب( بغض و عداوت   الف( دوستي و محبّت 
 

»در عبارت « هرَدائِ» -132           »به چه معناست؟ 

 د( همه موارد   ج( بال   ب( حكومت   الف( دولت 
 

 7جزء 

»در عبارت « قروَ» -133         » به چه معناست؟ 

 د( پرده و حاجب   ج( ناشنوايي و كري   ب( عيب مادرزادي  الف( ثقل سامعه 
 

134- «    » در عبارت«             »در اصل به چه معناست؟ 

 د( رفت و آمد   ج( تجارت و معامله  ب( كار با اعضاء  الف( سختي و گرفتاري 
 

 8جزء 

» در عبارت« مالقاِ» -135                 »در اصل به چه معناست؟ 

 د( قحطي                         ج( تنگنا   ب( فقر                      الف( نرمي 
 

» در عبارت « فقطَ» -136                   »به چه معناست؟ 

 د( شرمگين شدن   ج( شروع كردن   ب( چيدن   الف( پوشاندن 
 

 9جزء 

»در عبارت  « فلقَتَ»معني اصلي و جامع  -137          »چيست؟ 

 د( پاره كردن   ج( دفع كردن   ب( بلعيدن   الف( گرفتن 
 

ةا  »در عبارت « سَبت»واژه  -138 ا اِضر ناۡت حا ۡبتر ٱإرۡذ ياۡعُدونا ِفر  ۡۡلاۡحرر ٱَكا  ست؟ل به چه معنادر اص«  لسَّ

 د( قطع   ج( تعطيلي   ب( شنبه   الف( خواب 
 

 10جزء 

»در عبارت « حبرَ» -139                » به چه معناست؟ 

 د( وسعت   ج( بخشندگي   ب( فراواني   الف( عظمت 
 

ريٱواُخۡضتُۡم كا »  در عبارت« خَوض»واژة  -140 اُضو َّلَّ  در اصل به چه معناست؟  «ا خا

 د( ورود در علم  ج( ورود به باطل  ب( ورود به خانه  الف( ورود به آب 
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 11جزء 

 »در عبارت « رتَقَ» -141            »به چه معناست؟ 

 د( زشتي   ج( تيرگي   ب( ترس   الف( خستگي 

 »در عبارت « وّاهاَ»واژة  -142       »به چه معناست؟ 

 د( بسيار دعاكننده        ر بخشنده ج( بسيا ب( بسيار صبور  الف( بسيار عبادت كننده 

 12جزء 

»در عبارت « بَخس»واژه  -143                   »ست؟در اصل به چه معنا 

 د( از بين بردن   ج( ناقص كردن    ب( فراموش كردن  الف( تبديل كردن

»در عبارت « هقشَ» -144                        »ه معناست؟در اصل به چ 

   ب( خارج كردن نفس                         الف( به درون كشيدن نفس 

 د( آب بسيار جوشان     هاي تند در آتش ج( زبانه

 13جزء 

 »در عبارت « ثّبَ» -145              »به چه معناست؟ 

 د( گريه آشكار   ج( اندوه آشكار   ب( گريه مخفي  الف( اندوه مخفي 

»در عبارت « يضغَ» -146                    »در اصل به چه معناست؟ 

 د( از بين بردن    ج( باال رفتن دما  ب( بوجود آمدن   الف( فرو رفتن آب 
 

 14جزء 

»در عبارت « »كلمه   -147                 »به چه معناست؟ 

 د( سختي و مشقت      ج( خفت و خواري  ب( آرامي و صالبت             الف( آساني و راحتي

»در عبارت « فَيء» -148                     »در اصل به چه معناست؟ 

 د( ركوع   ج( رجوع   ب( خشوع                   الف( خضوع 

 15جزء 

 »جمله   -149   » در عبارت«                     »به چه معناست؟ 

 نياز ديد. د( خويش را بي          ج( خويش را دور كرد.  ب( فراموش كرد   گرداند  الف( روي

»در عبارت « زَلَق» -150        »به چه معناست؟ 

 د( زمين پست   آلود ج( زمين گل ب( زمين سوخته   الف( زمين خشك 

 16جزء 

» در عبارت « غَيّ» -151        » به چه معناست؟ 

 ايماني د( بي  ج( ناشكري   ب( عذاب    الف( دشمني 

»در عبارت « نَسف» -152           »به چه معناست؟ 

 د( اميد بخشيدن   ج( پراكندن   ب( پر شدن    الف( عدالت 
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 17جزء 

»در عبارت « خَمُود» -153            » كنايه از چيست؟"انسان"در مورد ، 

 هوشي د( بي  ج( سكون   ب( مرگ    الف( سكوت 
 

»در عبارت « مَنسَك» -154               »به چه معناست؟ 

 د( روش   ج( عبادت   ب( زمان عبادت   الف( امكان عبادت 
 

 18جزء 

»در عبارت « صِبغ» -155       »به چه معناست؟ 

 د( خورش   ج( سيري   ب( تنوع    الف( دارو 
 

»در عبارت « صَفح» -156        »در اصل به چه معناست؟ 

  د( كنار آمدن و تحمل كردن ج( جانب و روي چيز  ب( ناديده گرفتن  الف( بخشيدن 
 

 19جزء 

»عبارت در « خَذُول» -157            »  به چه معناست؟ 

  د( گمراه كردن  ج( كينه ورزيدن            ب( دشمني كردن   الف( رها كردن 
 

158- «   » داند در عبارت را ضمير مي« هاء»بنا بر قرائتي كه«      »به چه معناست؟ 

 د( به تأخير اندازش  اش كن ج( زنداني ش ساز ب( دور  الف( پناهش بده 
 

 20جزء 

»درعبارت « وَزَع» -159                           » چه معناست؟در اصل به 

  د( ذلّت و خواري  ج( زجر و عذاب        ب( منع و حبس   الف( صف كشيدن 
 

»عبارت باتوجه به -160          »معناي اصل، ملحوظ است؟ كدام قيد معنايي در اغلب آيات، در كنار« نَبَذَ» در واژة 

 هدفي د( بي   اعتنايي ج( بي  ب( قهر    الف( شدت 
 

 21جزء 

»در عبارت « بِضع» -161                    »در اصل به چه معناست؟ 

 د( اختالف   ج( قطع   ب( زمان اندك    الف( سال 

»در عبارت « عتابستِاِ» -162                         »به چه معناست؟ 

 د( التفات كردن   ي كردن ج( راض                       ب( استرضا   الف( رضا 
 

 22جزء 

»در عبارت « أوي» -163         »در اصل به چه معناست؟ 

 د( دور شدن   ج( نازل شدن   ب( پناه دادن   الف( جاي دادن 
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 »در عبارت  -164           » چيست؟« يَقذِفُ»ي كريم باشد، معناقرآن « حق»اگر به نظر الميزان، منظور از 

 كند. د( احتجاج مي     كند. ج( هدايت مي  كند. ب( مجادله مي        كند. الف( نازل مي
 

 23جزء 

»در عبارت « شَحن» -165                        » عناست؟مدر اصل به چه 

 د( حركت كردن   ج( انتقال دادن   ب( پر كردن   دن الف( آرام بو
 

166- «   » در عبارت«        »در اصل به چه معناست؟ 

 ب( او را به صورت خواباند.                       الف( اورا به سجده انداخت. 

 د( او را به تپه ساقط كرد.     ج( سجده به جاي آورد. 
 

 24جزء 

»در عبارت « دَحض» -167              »به چه معناست؟ 

 د( ناديده گرفتن   ج( منحرف كردن   ب( اثبات كردن  الف( ساقط كردن 
 

»در عبارت « قَشعَريرَه» -168               »به چه معناست؟ 

 د( كنده شدن پوست    ج( كنده شدن   ب( لرزيدن              دن پوست الف( لرزي
 

 25جزء 

169- «  » به ضمّ شين، در عبارت ،«                     »به چه معناست؟ 

 ب( غفلت و فراموشي     الف( اعراض و ضعف بصر 

 د( ضعف عقالني و هوشي    ردن ج( سبك شمردن و ناچيز شم
 

»با توجه به عبارت  -170          » است؟« بَطش»كدام مورد از معاني 

 د( خشم   ج( عذاب   ب( وحشت   الف( لرزش 

 26جزء 

»در عبارت « صالفِ» -171             »به چه معناست؟ 

 ب( زبان باز كردن طفل    كردن طفل از دايه  الف( جدا

 د( باز گرفتن طفل از شير     ج( راه رفتن طفل 

 »در عبارت « فآنِ» -172    »به چه معناست؟ 

 د( قبالً   ج( در پايان   ب( در آينده   اكنون الف( هم

 27جزء 

» در عبارت « فَاكِهين» -173                          »ناست؟به چه مع 

 اند. د( در دوستي           ج( متنعمند.         خورند. ب( ميوه مي  الف( خوشحالند. 
 

»در عبارت « هَشيم» -174                         »ست؟به چه معنا 

 هاي تازه د( علف  هاي شكسته ج( چوب      ب( گله گوسفند   الف( آغل 
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 28جزء 

»در عبارت « اِستِحواذ» -175             »به چه معناست؟ 

 د( مكر و حيله   ج( گمراهي و انحراف   ب( راندن سريع  الف( تسلط و غلبه 
 

»در عبارت  «شُحّ» -176                     »به چه معناست؟ 

 د( وسوسه   ج( حسد   ب( بخل  الف( هواي نفس 
 

 29جزء 

»در عبارت « مُكِبّ» -177               »در اصل به چه معناست؟ 

 د( به رو درانداختن   ج( دورويي   رويي ب( ترش  تن الف( با غرور راه رف
 

»در عبارت « شَطَط» -178                  »در اصل به چه معناست؟ 

 د( تكذيب كردن     ج( تندي و عصبانيت   ب( تجاوز از حدّ   الف( سخن دروغ 
 

 30جزء 

»در عبارت « اججّثَ» -179             »به چه معناست؟ 

 د( زالل و گوارا      ج( پاك و پاك كننده  ب( فراوان و زياد   الف( تند و پي در پي 
 

»در عبارت « قَضب» -180       »به چه معناست؟ 

 د( حبوبات پرمحصول                  ني ج( تَرِه خورد      ب( ريحان تازه            الف( غوره انگور 
 


