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 سؤاالت ترجمه

 زير است؟قرآنی كدام گزينه ترجمه صحيح  آيات و عبارات 
 

1. ٰٓ ا   َلمݩّ ٰٰٓٓف َ َءت   ا   َٰٰٓٓاض  َلُهۥٰٓما   (1: جزء 17بقره/ )   َحو 

 الف( پس چون آنچه در پيرامونش بود روشن شد.

 ساخت. روشن را او اطراف آتش كه هنگامى ب( ولى

   ج( پس هنگامي كه آنچه را اطرافش بود روشن ساختيم.

 كه آتش دامن او را فرا گرفت. هنگامى د( ولى
 

ُلوا .2 ُوآٰكݦݨݦُ ݧ ݧ ََرب  ݨ  َٰٰٓٓواش  ِٰٰٓٓمن ݨ  ِ ق  ِهِٰٰٓٓرر   ٰٰٓٓاللّٰ لا  آٰوݩَ وݨݨ  َ ث  ع  ٰٰٓٓڡݨ ݭِیٰٓب َ ݨ ض ِ ݧ َارݧ ٰٰٓٓال  ن َ ِسٖدی   (1: جزء 60)بقره/  ُمڡݨ ݨ 

  .نكنيد فساد زمين در حال عصيان ورزی،در و ! بياشاميد و بخوريد الهى روزيهاى الف( از

 و فسادگری را در زمين آغاز نكنيد. !بياشاميد و بخوريد الهى روزيهاى ب( از

 نكنيد. فساد زمين در و! بياشاميد و بخوريد الهى روزيهاى ج( از

 و با مفسدان روی زمين همياری نكنيد. !بياشاميد و بخوريد الهى روزيهاى د( از
 

ݥ .3 ݨݨ  َِرݣݣحݬ  ݩݩ ݨ  حݧ ُ ٰٰٓٓی  ا  َٰٰٓٓلث  ا  ِٰٰٓٓممݩݦّ ت ُ ب ِ
ن   ٰٰٓٓب ُ ݨݧ ض ُ َارݧ ٰٰٓٓال  ِٰٰٓٓمن ݨ  ِلها  ڡ   َ ٰٰٓٓب  ها  ݘِ بݧ

ݧ  ا  ّ ثݩݩݦ  ݬِ ݫ ݫ فݦ  ٰٰٓٓوݦَ وِمها  َٰٰٓٓوف ُ َٰٰٓٓوَعَدِشها  ِلها  ݩَ ݧ صݧ َ ݫ ݧ  (1: جزء 61)بقره/   َوبݫ

 .فراهم سازد ما براى ،شپياز و عدس و سير و خيار و سبزى[ قبيل] از روياند،مى زمين آنچه الف( از

 بروياند. ما براى عدس، و خيار و پياز و سير و سبزی[ قبيل] از روياند،مى زمين آنچه ب( از

 .فراهم سازد ما براى عدس، و پياز و سير و خيار و سبزى[ قبيل] از روياند،مى زمين آنچه ج( از

 بروياند. ما براى سير، و سبزى پياز و و خيار و عدس[ قبيل] از روياند،مى زمين آنچه د( از
 

4. ٰٓ د  َ ݧ وآَٰوݠَلڡݧ ݧ ُ ݧ َٰٰٓٓعِلمݧ ن ݭِ َ ݧ ݣݣبُهَٰٰٓٓلمݧ َر  ث َ ٰٰٓٓاش   ۥٰٓما  ُ ٰٰٓٓڡݨ ݭِیَٰٓلهݩݧ ة ِ َرݦَ ح ِ ءاݦ 
ٰٰٓٓالݨ  ِٰٰٓٓمن ݨ  ق   لا   (1: جزء 102)بقره/  ٰٓݦݦݦݩٰٓ٭خ َ

 ای ندارد.كنند در آخرت بهرهدانند كسي كه با وی معامله ميالف( و به تحقيق مي

 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. 

 .داشت نخواهد اىبهره آخرت در ،باشد متاع گونه اين خريدار كسى هر دانستندمى مسلماً د( و
 

َلٰٓ .5 ا  َٰٰٓٓوف  ن َ ی  ٖ ذ 
َ
وآٰاّل ُ ݧ َعݧ ݧ ݨݧ ب ݧ

َٰٰٓٓلو ٰٰٓٓابݧ َّ َٰٰٓٓان َّ ا  ݥَٰٓلث  ݢةݧ ً ݢ ݢ َّ ݢآََٰٰٓكَرݧ ݢ َرݩݦّݨَ ثݭ ݨݨَ بݩ َ نݦ َ ٰٰٓٓفݨ ݦَ ݨݨ  مݨݧ ݨُ هݧ ݩ ݨ  ِٰٰٓٓمںݧ وآَٰكما  ُ ݨݨݧ ءݧ ݨَّ ݧ َرݧ َ ݧ ب ݧ ٰٰٓٓب َ ا   (2: جزء 67)بقره/             ݨݦݦݦٰٓ٭ِمثݦݩݩ ّ

 «يم، زيرا آنان از ما تبری جستند.جوياگر برای ما اختياری باشد، از ايشان برائت مي»الف( و پيروان به ايشان گفتند: 

 «!جستند بيزارى ما از آنان كه چنان آن جوييم، بيزارى آنها از تا گشتيم،برمى دنيا به ديگر بار كاش»: گويندمى پيروان ب( و

 «!جستند بيزارى ما از آنان كه چنان آن جوييم،مي بيزارى آنها اگر ما را به اكراه وا دارند، از»ج( و پيروان گفتند: 

 «!جستند بيزارى ما آنان از كه چنان آن جوييم،مي بيزارى آنها اگر به دنيا بازگرديم، از»د( و به پيروانشان گفتند: 
 

ُلوا .6 ا  ل ٰٰٓٓف  َ ُعٰٰٓٓب  ݫ ݪِ ݧ َّبݫ ݧ نݧ
ٰٰٓٓبݨݧ َ ٰٰٓٓما   ا  ب  ث   َ ڡ ݧ

ِهَٰٰٓٓالݧ  َٰٰٓٓعَلث   ا   َءب  ا   ب  ٰٓ٭ءا 
 (2: جزء 170)بقره/ٰٓݨݨݨݦݨݦݦ 

 «.نماييممى پيروى يافتيم، آن بر را خود پدران آنچه از ما نه،»: گويندالف( مى

 «كنيم.بلكه آنچه پدرانمان با آن انس و الفت داشتند را پيروی مي»ب( گفتند: 

 «كنيم كه پدرانمان به ما آموختند.بلكه، چيزی را پيروی مي»ج( گفتند: 

 «كنند، اطاعت كرديم.نه! ما تنها از آنچه پدرانمان پيروی مي»گويند: د( مي
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7. ٰٓ ِان   َ ٰٰٓٓف  م  ب ُ َرݦݦ  صݭِ آُٰاحݦ  َ مݨ َسَرَٰٰٓٓف َ ن ݧ  ن َ ٰٰٓٓاش  ِیِٰٰٓٓمن َ َهد   (2: جزء 196بقره/) ٭ال 

 كنند( ذبح)شود  فراهم قربانى از الف( و اگر دچار بيماری شدند، آنچه

 كنيد( ذبح)شود  فراهم قربانى از آنچه شديد، محصور اگر ب( و

 كنيد( ذبح) به شما رسيد قربانى ج( و اگر درون خانه بوديد، آنچه از

 د( و اگر محصور شدند، نيازی به چيزی از قرباني نيست )كه ذبح كنند(
 

8. ٰٓ ݢا  ݢ َلِٰٰٓٓاَوݣݣدݩݩ  ث  ٖ ُٰٰٓٓف ݫ َٰٰٓٓلهݩݧ ِ ق 
َهٰٰٓٓاب َّ ُهٰٰٓٓاللّٰ بݨݦ ݨ  د َ ة َُٰٰٓٓاخݦ َ ِعَرݦ َّ ݧ  ِمٰٰٓٓال  ِاݣݣبݧ ال   (2: جزء 206بقره/)ب ِ

  .كشاندمى گناه به را آنها تعصب، و لجاجت« !بترسيد خدا از»: شود گفته آنها به كه هنگامى الف( و

 دارد.  ب( و هنگامي كه از او خواسته شود كه تقوا پيشه كند، گناهش او را به غرور وا مي

 كنند. باز گناه مي« بترسيد كه غرورتان حفظ شود خدا از»: شود گفته آنها ج( و هنگامي كه به

 ا فرا گرفت.  د( و هنگامي كه به او گفت از خدا پروا كن، غرور توأم با گناه او ر
 

ِلٰٓ .9 َ ݩ  ثݧ ݨَ َٰٰٓٓكمݧ ن   وا  ِهَٰٰٓٓضڡ   َٰٰٓٓعَلث   ت   َرا  ُهۥٰٓب ُ ب َ َاضا  َ ل ٰٰٓٓف  بݫ ِ ۥٰٓوا  ݣݣَكهݦݩُ َ َرݨݨݨݧ بݧ َ آٰٰٓف َ ݡ ذݧ  (3: جزء 264)بقره/َضل 

 آن خاك بنشيند و آنگاه باد بر آن اصابت كند و آن را صاف كند.  بر كه سنگى قطعه الف( همچون

 كه بر آن خاك بريزيد، سپس بر آن آب بريزيد و سفت و سخت رها شود.  سنگى قطعه ب(  همچون

 كند. رها صاف را آن و برسد، آن به باران رگبار و باشد خاك آن، بر كه سنگى قطعه ج( همچون

 كه گرد و خاك بر آن اصابت كند و ما با وزاندن باد آن را صاف رها سازيم. سنگى سفيد قطعه د( همچون
 

10.   ٰٓ ݨݨ  ِٰٰٓٓاَون ݧ ن َ وٰٓكا  ُ ݧ ٰٰٓٓد ݧ ة   َرݦݦݨَ ݥُٰٓعس  ةݧ   َرݦݨَ ِ ظ  َ ثݩ ݧ ِٰٰٓٓال یٰٰٓٓف َ ة   َسَرݦݦَ  (3: جزء 280)بقره/ ݦٰٓ٭َمن ݨ 

 !دهيد مهلت توانايى، هنگام تا را او باشد، نداشته پرداخت قدرت( بدهكار) اگر الف( و

 !دهيد مهلت هنگام توانگری، تا را مند است، اوب( و اگر )بدهكار( عائله

 !بستگان است، حرمت قرابت و خويشاوندی را در نظر بگيريدج( و اگر )بدهكار( از 

 !منتظر بمانيد اش،رهايي هنگام د( و اگر )بدهكار( در زندان است، تا
 

11.   ٰٓ مݨݧ  ُ ݩݩ ݧ بݧ َاب ݨݧ  ِءٰٰٓٓها   لاݩݩݩݩݦݦݦݦݦݠٓ وݩݩݩݘݨݨݦُ ٰٰٓٓهݩݠٓ م  ث ُ ݦ  ج  ح َ ٰٰٓٓخا  ما  ثݫ  ٰٰٓٓف ٖ م  ُ كݧ ٖهٰٰٓٓلݦَ ٰٰٓٓب ِ م   (3: جزء 66عمران/ )آلِٰٓعل 

 كرديد؟ ستيز و با ايشان گفتگو بوديد، آگاه آن به نسبت آنچه آنانكه دربارهالف( كجايند 

 كرديد. ستيز و گفتگو بوديد، آگاه آن به نسبت آنچه درباره كه هستيد كسانى ب( شما

 كرديد. ستيز و با ايشان گفتگو بوديد، آگاه آن به نسبت ج( آنان كساني هستند كه درباره آنچه

 كردند؟ ستيز و با شما گفتگو بوديد، آگاه آن به نسبت آنچه اينان همان كساني هستند كه دربارهد( آگاه باشيد كه 
 

12. ٰٓ ن ݨ  ݭِ ݫ ݫ وآَٰول ݠكݫ ُٰٰٓٓكوبݧ ُ ن َ ی  ٖ ب ّ ب ِ ا  ّ َٰٰٓٓرب  ما  ٰٰٓٓب ِ م  ݩ ُ بݧ ُٰٰٓٓكثݩݧ ݨ  ون َ مݩُ ّلِ َ عݧ ٰٰٓٓب ُ ت َ ا  ث  ِ ݫ كݫ
ٰٰٓٓالݨ  ݫ ݭِما  ݢبݫ ݢ َ ٰٰٓٓوݧ م  ݩ ُ بݧ ُٰٰٓٓكثݩݧ ݨ  ون َ ُرشݩُ دݧ   (3: جزء 79عمران/ آل)ٰٓ ٰٓب َ

 گيريد.شما فرا مي و آموزندبه شما مي را خدا بلكه با مردان الهي همراه باشيد به خاطر اينكه كتابالف( 

 خوانديد.مى درس و آموختيدمى را خدا كتاب كه گونه آن باشيد، الهى مردمى ب( بلكه

 ايد.دهايد و آن را خوانج( بلكه با مردان الهي همراه باشيد همانگونه كه در كتاب خدا ياد گرفته

 ايد.ايد و به ديگران فرا دادهباشيد، همانگونه كه قبال بوديد، در كتاب خدا نيز اين چنين ياد گرفته الهى مردمى د( بلكه
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ُءوا   .13 ا   َٰٰٓٓوب  ت  
ص َ ع َ ٰٰٓٓب ِ ِهِٰٰٓٓمن َ ٰٰٓٓاللّٰ َت ݨ  َِرٮݬ  ِهُمَٰٰٓٓوض ُ ݩݩ ݩَُٰٰٓٓعَلں   هݧ َكث َ َمس  ٰٓ٭ال 

ݨݨݦ 
 (4: جزء 112عمران/ آل) 

 زده است. آنها بر بيچارگى خدا مهر اند وخريدهالف( و غصب خدا را 

 های خود گرفتار عذاب شدند.ب( و خدا را به غضب آوردند و در خانه

 ج( و خدا را به خشم آوردند و آرامش و تسكين از ايشان سلب شد. 

 شده است. زده آنها بر بيچارگى مهر و اندشده گرفتار خدا خشم به د( و
 

14. ٰٓ ن ݨݨ  ِّ ݧ َاب 
كݨݦݦݨَ ٰٰٓٓوݩَ ِٰٰٓٓمن ݨ  یݨّݭ  ب ِ

َلٰٰٓٓب َ ب َ ا  ُهۥٰٓف  ݩَ َٰٰٓٓمعݧ ون َ ُّ ب ݧ ِ ݫ ّ َرݩ ِٰٰٓٓربݫ ب  ٖ ݩݩݧ ݫ َٰٰٓٓكثݧ ما  وآٰف َ ݩݩ ُ َٰٰٓٓوَهثݧ ما   ِ ٰٰٓٓلݫ ݨ  ݩُمݧ ݧ َهݧ ݣݣٮݪ  ِلٰٰٓٓڡݨ ݭٖیَٰٓاضا  ب  ِهَٰٰٓٓشن ٖ  (4: جزء 46عمران/ )آل ݦݦٰٓ٭ اللّٰ

 .سستي نكردند رسيد،مى آنان به خدا راه در آنچه برابر در گاه هيچ آنها! كردند جنگ آنان همراه به فراوانى الهى مردان كه پيامبرانى بسيار الف( چه

 سست نشدند. رسيد،مى آنان به خدا راه در آنچه برابر در گاه هيچ آنها! كردند جنگ او همراه به فراوانى الهى مردان كه ب( و كجاست آن پيامبرى

 سست نشدند. رسيد،مى آنان به خداراه در آنچه برابر در گاههيچ بودند و آنهاها همراه او ج( ومانند آن پيامبراني كه ياران فراواني داشتند كه در جنگ

 شدند؟سست مي رسيد،مى آنان به خدا راه در آنچه برابر در های وارسته فراوان در هنگام نبرد، همراه پيامبران بودند آنهاد( آيا اگر انسان
 

15.   ٰٓ ِٰٰٓٓان َّ ن َ ی  ٖ ذ 
َ
آٰاّل و 

َ
َوݠّل ٰٰٓٓب َ ُكم  ِٰٰٓٓمثݦݩݩ ݨ  مݩݩَ وݨ  ݦَ ىٰٓب  ق َ ث َ ٰٰٓٓال  ن ِ عا  ݨ  ݧ مݧ َ ݧ ح 

آٰال  َ مݧ ِٰٰٓٓابݧ َّ مݨݦُ ݩُ هݧ
َ
ّل َرݦݩݩ ݨَ ثݩݦ َ ٰٰٓٓاش  ن ُ ظا  ث  

َّ ٰٰٓٓالس  ض ِ ع  ب َ ٰٰٓٓب ِ وآٰما  ݩُ ث ݧ َ ٰٓ٭َكسݧ  (4زء ج: 155عمران/ )آل ݦݦݦݦ

 بعضى اثر بر را صدد بود آنها در شيطان بر واليت و محبت شما باقي ماندند،( احد جنگ در) يكديگر با جمعيت دو شدن روبرو روز در كه از شما  الف( كسانى
 .اندازد لغزش به بودند، شده مرتكب كه گناهانى از

 به به سبب آنچه به دست آوردند شيطان را بر واليت و محبت شما باقي ماندند،( احد جنگ در) يكديگر با جمعيت دو شدن روبرو روز در كهاز شما  ب( كسانى
 انداختند.  ذلت و خواری

 انداخت. لغزش به غنايمي كه به دست آوردند، بعضى از با را آنها شيطان از شما رويگردان شدند،( احد جنگ در) يكديگر با جمعيت دو شدن روبرو روز در كه ج( كسانى

 انداخت. لغزش به بودند، شده مرتكب كه گناهانى از بعضى اثر بر را آنها شيطان كردند، فرار( احد جنگ در) يكديگر با جمعيت دو شدن روبرو روز در كهازشما  د( كسانى
 

ل ٰٓ .16 وآٰف ُ َرءݨُ اد  َ ٰٰٓٓف  ِسُكُمَٰٰٓٓعن   ڡ ُ َٰٰٓٓاب   ت َ َمو  ٰٰٓٓال  ِٰٰٓٓان   م  ݩ ُ بݧ ُٰٰٓٓكثݩݧ ݨ  ن َ ی  ِدف ٖ  (4: جزء 168عمران/ )آل  ضا 

 «گوييد!پس با مرگ دست و پنجه نرم كنيد اگر راست مي»الف( بگو: 

 «گوييد!پس به استقبال مرگ برويد اگر راست مي»ب( بگو: 

 «گوييد!مرگ را بيشتر از خويش دوست بداريد اگر راست ميپس »ج( بگو: 

 «!گوييدمى راست اگر سازيد دور خودتان از را مرگ پس»: د( بگو
 

ݩݩݩݩ ى .17 ݧ ݧ ݧ َٰٰٓٓوَكقݨ ݧ ٖهݨݦݦ  آٰب ِ ݡ مݧ ݨ  آِٰاب  ݡ ب  ن   (5: جزء 50)نساء/  ُمن ٖ

 الف( و به همان گناه آشكار كفايت نمود.

 ب( و همين گناه از او آشكار شد. 

 كفايت كردن به آن، گناهي است آشكار!ج( و 

 است. كافى آشكار، گناه همين د( و

ُهٰٓ .18 َٰٰٓٓواللّٰ ݩ ُت ُ ݧ ثݧ َكݨ  ݧ ݧ ٰٰٓٓب  ٰٰٓٓما  ون َ ݩݧ ُ ثݧ ِ ّ ݩݧ ݫ ݧ بݫ َ ݭݫ ݧ نݫ ݭ ُ  (5: جزء 81)نساء/ ٰٓبݫ

 برند!نويسد، اما آنان گمان نميالف( و خداوند مي

 نويسد!مى خداوند گويند،مى جلسات اين در را ب( آنچه

 اند!نويسد، اما آنان در غفلتمي ج( و خداوند

 به آن آگاه است. د( و آنچه را در خانه پنهان كردند، خداوند
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19.  ٰٓ ما  ٰٰٓٓف َ م  ُ كݧ ٰٰٓٓڡݨ ݭِیٰٓلݦَ ن َ ی  ڡ ٖ ف ِ ا  ث  ُ مݩݩݧ
ٰٰٓٓاݠلݨ  ݨݨ ِ ݨ نݧ ݨݧ ݧ ی 

َ ثݩݩ ݧ ثݩݩݘَ ِ ُهٰٰٓٓف ݫ َٰٰٓٓواللّٰ مݨݦ  هݦُ َ َكسݧ َٰٰٓٓارݩ  ما  ݢآٰب ِ ݢ وݦٓ ث ݦݩݦݦُ ٰٓ٭َكسݦݨَ  (5: جزء 88)نساء/ ݦݦݦݦݩ

  !است كرده وارونه كاملًا را آنها( افكار) اعمالشان، بخاطر شود؟ در حالي كه خداونددرباره دو گروه از منافقان چه ميالف( شما را 

  !است كرده وارونه كاملًا را آنها( افكار) اعمالشان، بخاطر اند و خداوندشود؟ منافقان دو دستهب( شما را چه مي

 آنها را در هم شكست! اعمالشان، ؟ در حالي كه خداوند خود بخاطرايدانديشيدهای ج( درباره دو دسته از منافقان چه چاره

 !است كرده وارونه كاملًا را آنها( افكار) اعمالشان، بخاطر خداوند كه حالى در! ايد؟شده دسته دو منافقين درباره د( چرا
 

20. ٰٓ لا  وآٰوݩَ ِهث ُ ِءٰٰٓٓڡݨ ݭِیٰٓب َ ا   ع  ݩ ِ بݧ ِمٰٰٓٓاب   و  ڡ َ  (5: جزء 104 /نساء) ال 

 !نشويد سست( هرگز) دشمن، تعقيب راه در الف( و

 !نشويد سست( هرگز)ب( و در نبرد با آن قوم، 

  ج( و از ستم دشمن، )هرگز( ضعف به دل راه ندهيد!

 روی مكنيد!د( و )هرگز( در كشتار اين گروه زياده
 

21. ٰٓ لا  ٰٰٓٓوݩَ ُكم  ثݦݩݩݩ َّ ݣݣمݦݦَ َرݭِ ݧ  حݫ 
َ ٰٰٓٓی  ن ُ ݘـا  ث َ َ ٰٰٓٓش  ݫ  مݫ وݧ  ٰٰٓٓف َ َٰٰٓٓان   وُكم  َٰٰٓٓضّدُ ِدَٰٰٓٓعن ِ ج ِ س  َ ِمٰٰٓٓاݠل مݧ َحَرا  ٰٰٓٓال  ُدوآَٰان   ث َ عݨ   (6: جزء 2)مائده/  ٰٓݦݦݦݦٰٓ٭ب َ

 بازداشتند، نبايد موجب شود كه از حد خود تجاور كنيد! الحرام مسجد به آمدن از را های گروهي كه شماها و شماتتالف( و نيش

 بازداشتند و به شما تعدی نمودند نبايد شما را به جنايت وادارد! الحرام مسجد به آمدن از را و دشمني آن قوم كه شما ب(

 !كند تجاوز و تعدّى به وادار را شما نبايد بازداشتند، الحرام مسجد به آمدن از را شما كه جمعيّتى با خصومت ج( و

 تان تعدی و تجاوز نمايند!بازداشتند نبايد جنايت كنند و به حقّ الحرام مسجد به آمدن از را د( و آن گروهي كه شما
 

22.   ٰٓ لا  ُلٰٰٓٓوݩَ ا  َر  ِلُعٰٰٓٓب َ ّظَ َٰٰٓٓعل یٰٓبݦ َ ه   ب َ بݘِ
ا   ٰٰٓٓخ  ݨݨ  مݨݧ ݨُ هݧ ݩ ݨ  ِٰٰٓٓمںݧ لًآِٰالّاݦݦݦݦݨݠ ٖلث  ُمٰٓف َ هݧ  (6: جزء 13)مائده/  ِمںݩݧ ݨ 

 آنان! از كمى عده مگر شوى،مى مطلع گونه نخواهد ماند! بر هر خائني از ايشانالف( اين

 مقداری اندك از آن! البته جز شوى، آگاه جانب آنها از ب( اينگونه نيست كه بر هر خيانتى

 آن! از اندك مقداری مگر شوى،مى آگاه سمت آنها از هر خيانتى ين مباش كه ازگج( غم

 آنان! از كمى عده مگر شوى،مى آگاه آنها از خيانتى از ،پيوسته د( و
 

23. ٰٓ ت ݨ  عݩَ َظوݦَّ ۥٰٓف ݦَ ُ ُسُهۥَٰٓلهݩݧ ݨ  ڡݧ ݧ َلٰٰٓٓب َ ݩ   ثݧ ِهٰٰٓٓف َ ث  ۥَٰٓاح ٖ َلهݩݩُ ث َ َ ڡ ݧ  (6: جزء 29)مائده/  ٰٰٓٓف َ

 كشت. را او( سرانجام) كرد ترغيب برادرش كشتن به را او كم كم سركش، الف( نفس

 كشت.  را او( سرانجام)ب(  پس او با خود درباره كشتن برادرش انديشيد و 

 به قتل رسانيد. را او( سرانجام)ج( فكر كشتن برادرش او را به خود مشغول ساخت و 

 د( به او پيشنهاد قتل برادرش را داد و او )نيز سرانجام( وی را به قتل رسانيد.
 

24. ٰٓ لا  ٰٰٓٓݠَلوݩ  مݦُ ݩݩ ثهݦݩݦݩُ ݧ ݧ هݧ ݩݩ ݨ  بݧ َ ٰٰٓٓب  ون َ ݩُّ ب ݧ ب ِ ا  ّ ب  ݤٰٓالَّرَ رݩُ ا  ثݪ  ݧ  اَحݧ
َٰٰٓٓوالݨݨ  َٰٰٓٓعن   مݩُ ِ ݫ ݠهݫ ِ ݫ لݫ وݨݧ  ٰٰٓٓفݦ َ َ مݧ ݩݩݧ   ݧ ِاݣݣݡٮݧ ِهُمٰٰٓٓال  لݭِ َٰٰٓٓوَاكݨ  ت َ ج  ٰٓ٭الّسُ  (6زء ج: 63مائده/ )    ݦݦݦݦݦ

 !دندرخوحرام، نمي مال و گفتندآميز نميگناه سخنان يهود نبودند، آنها علماى و نصارى الف( اگر دانشمندان

 !كنند؟نمى نهى حرام، مال خوردن و آميزگناه سخنان از يهود را علماى و نصارى آنان دانشمندان ب( چرا

 خورند. گوشت را ميگويند و گوشت حيوانات حراممي آميزگناه يهود را نهي نكني سخنان علماى و نصارى ج( اگر دانشمندان

 ! كنند؟نمى نهى حرام، مال خوردن و آميزگناه سخنان از را آنها يهود، علماى و نصارى دانشمندان د( چرا
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25. ٰٓ ما  ُ ݩݧ هݧ وب َ ُ سݧ ن ِ ݨ  حݧ
ٰٰٓٓی َ ِدِٰٰٓٓمن ݨ  ݩ  عݧ َ ٰٰٓٓب  ل وة ِ ٰٰٓٓالّصَ ݪِ ن  ِسما  ڡ ݨ  ث ُ ِهٰٰٓٓف َ اللّٰ ٰٰٓٓب ِ ِٰٰٓٓان ِ م  ݩ ُ بݧ ن ݧ  ب َ  (7: جزء 106)مائده/   ٰٓار 

 اند.الف(  پس از نماز آن دو را حبس كنيد تا آنكه به خداوند سوگند خورند كه ترديد ننموده

 دارند به خداوند سوگند خورند.ب( پس از نماز آن دو را حبس كنيد تا آنكه اگر ترديد 

 كنند. ياد به خداوند سوگند تا داريدمى نگاه نماز از بعد را آنها كرديد، شك آنها صدق در ج( اگر

 كنند كه ترديد ندارند. ياد به خداوند سوگند پس بايد داشتيد نگاه نماز از بعد را آنها بوديد،كرده شك آنها صدق د( چون در
 

26. ٰٓ ّمَ ُ ٰٰٓٓب  َٰٰٓٓلم  ُكن   ٰٰٓٓب َ مݨݨݨݨ  ُ ݧ هݧ ݩݧ ُ ݩ َبݧ ݧ نݧ ݩ ݨ  نݧ ِ ݧٰٰٓٓٓف ݫ ݩݧ ݩݧ ݩݩݧ
ݩّاݦݦݦݦݠݩ ݩݧ ݩݩݩݧ ِٰٰٓٓالݧ ُلوآَٰان   ا  ِهٰٰٓٓف  َٰٰٓٓواللّٰ ا  ب  ِّ َٰٰٓٓرب  ٰٰٓٓما  ا  ݩ ّ ُٰٰٓٓكݡںݩݧ ن َ ٖكی  َرݪِ

ݨ   (7: جزء 23انعام/ )ُمس 

 ورزان نيستيم.الف( ديگر ايشان را آزمايش نكن، زيرا گفتند كه خداوند پروردگار ماست و ما از شرك

 «!نيستيم مشرك ما كه سوگند ماست پروردگار كه خداوندى به»: گويندمى گری نيستند، زيرا كههب( ايشان در پي فتن

 «!با مشركان نيستيم ما كه سوگند ماست پروردگار كه خداوندى به»: گويندگری آنها جز اين نيست كه مىج( فتنه

 «!نبوديم مشرك ما كه سوگند ماست پروردگار كه خداوندى به»: گويندمى كه نيست اين جز چيزى آنها، عذر و پاسخ د( سپس
 

27.   ٰٓ ٰٓما  ف ُ س ݭِ كݧ  َ ث ݩݧ ٰٰٓٓف َ ُعون َ دݨݧ  ِهٰٰٓٓب َ ِٰٰٓٓاَلث   َءِٰٰٓٓان   ا   ٰٰٓٓش  ن َ وݨ  ݨَ ݩ ݨ سݧ ݧ نݧ َ َٰٰٓٓوب ݧ ٰٰٓٓما  َِرݣݣُكون َ  (7: جزء 41)انعام/  ٰٓت ُس  

 .كرد خواهيد فراموش( روز آن در) دهيد،مى قرار خدا همتاى( امروز) را آنچه و سازدمى برطرف ايد،خوانده را او آن بخاطر كه را مشكلى بخواهد، اگر او الف( و

 كنيد. پنداشتيد فراموش ميكنيد مگر آنكه مشيت او اجازه دهد و آنچه را كه شريك او ميب( پس امروز بر شما آشكار شد كه دعايي نمي

 .كرد خواهيد فراموش( روز آن در) دهيد،مى همتايش قرار( امروز) را خوانيد به اذن او كنار خواهد رفت و آنچهج( پرده از روی آنچه كه همراه او مي

 ورزيد. كنيد به خاطر اينكه شما شرك ميسازد اما شما زود فراموش ميمى برطرف ايد،خوانده را او آن بخاطر كه را مشكلى بخواهد، اگر او د( و
 

ی .28 ذ ِ
َ
ُهَٰٰٓٓكاّل َوب   ه  ث َ ٰٰٓٓاش  ن ُ ٖطی  ا  ث 

َّ ٰٰٓٓڡݨ ݭِیٰٓالس  ݨ ض ِ ݧ َارݧ ٰٰٓٓال  ن َ َرا   (7: جزء 71)انعام/  َحث  

 است؟ [ مانده جاى بر] حيران و اندبرده در به راه از بر روی زمين را او شيطانها كه كسى الف( مانند

 اند. هايشان آنها را به حيرت افكندهصفت روی زمين، با وسوسههای شيطانب( مانند كسي كه انسان

 اند.نموده و آنها در كارش حيران ماندهگير را زمين ج( مانند كسي كه شيطانها

 است.[ مانده جاى بر] اند و حيرانگير كردههای خود او را زمينبا وسوسه د( مانند كسي كه شيطانها
 

ݩݩݩݩݩݩ  ى   .29 ݧ ݧ ݧ عݩ ݧ صݩݧ  ݩ َ ثݧ ِهَٰٰٓٓوݠلݬِ َدة ُِٰٰٓٓاَلث   ݩݩݩݘِ ثݧ َٰٰٓٓاف ݧ  ن َ ی  ٖ ذ 
َ
ٰٰٓٓاّل ٰٰٓٓلا  ون َ ݩ ُ ثݧ ِ مݫ وݘݨ  ݦݩُ ٰٰٓٓب  ة ِ َرݩݦَ ح ِ ءاݦ 

الݨ  ُةٰٰٓٓب ِ وݦ  َ ݣݣض ݧ َر  ݭ َ ثݫ ِ  (8: جزء 113انعام/ )َٰٓولݬݫ

 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. 

 شوند. راضى آن به و گردد متمايل آنها به قيامت، منكران دلهاى ج( كه

 گروند، خوار و كوچك خواهد شد و خداوند راضي خواهد گرديد. د( و دلهای آنانكه به آخرت نمي
 

30. ٰٓ ت ُ ٖصن  َٰٰٓٓشث ُ ن َ ی  ٖ ذ 
َ
وآٰاّل ُ مݧ َرݨݦَ ر َٰٰٓٓاح   ا  َدَٰٰٓٓضع  ِهِٰٰٓٓعث   ٰٰٓٓاللّٰ ت   ا  َٰٰٓٓوَعد  د  ٖدب  َ  (8: جزء 124)انعام/  ٰٓش 

 .شد خواهند شديد عذاب و خدا پيشگاه در حقارت گرفتار شدند، گناه مرتكب كه كسانى الف( به زودى

 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. 

 ن كه پيشگاه خداوند را كوچك شمردند تاوان گناه خود را خواهند ديد و عذابي دردناك خواهند چشيد. د( آنا
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31. ٰٓ ا   ث  ݨ  َلع ݧ ݫ َ آَٰوبݫ َ َلث  ٓیَٰٰٓٓاخ ݨَ ٖ ذ 
َ
ٰٰٓٓاّل ت َ ل  َٰٰٓٓاخ َّ ا  ٰٓ٭َلث 

ݨݦݦݦ 
 (8: جزء 128)انعام/   

 ای به ما ابالغ كن!الف( و مهلتي را كه برای ما مقرر نموده

 ب( و به اجلي كه برای خويش مقرر نموديم، رسيديم. 

  ج( و مزدی را كه برايمان در نظر گرفتي به ما برسان.

 رسيديم بودى داشته مقرّر ما براى كه اجلى به د( و
 

32. ٰٓ ݩݩݩݩݩݩݩݩ ثُهما 
ݩݩ ݧ ݧ ݧ
َدّل ݤٰٓف َ ورݭ  ُ َرݨݨݨݧ

ُ ݩݧ ع ݧ ٰٰٓٓ٭ب ِ  (8: جزء 22)اعراف/ ݩݩݦݦ

  الف( و آنان را به تكبر داللت نمود.

 .فرودآورد( مقامشان از) فريب با را ب( آنها

 ج( و غرور را دليل )فرود از مقامشان( خواند.

 د( پس با غرور برايشان دليل آورد. 
 

وا   .33 ُ ݧ ِلث ݧ عݩݩݧ ُ َِكٰٰٓٓف َ لݫ ا  وآُٰهثݦݩ  ݩُ َلث ݧ َ ڡݧ ݧ َٰٰٓٓواب ݨ  ن َ َٖرب  ع ِ  (9: جزء 119اعراف/ ) ضا 

 هايشان بازگشتند.خانهالف( پس در آنجا مغلوب شدند و در حال خواری به 

 ب( پس در آنجا غلبه كردند و آنان را خوار و كوچك نمودند.

  .گشتند كوچك و خوار و شدند مغلوب آنجا در ج( و

  .گشتند كوچك و د( پس با شكست ايشان را هالك كرد و آنان خوار
 

34. ٰٓ ا   َلمݩّ ٰٰٓٓف َ ݨُ مݧ ݩݩُ ݧ هݧ بݩ ݨ  د َ ه َُٰٰٓٓاخݦ َ ڡ َ ح   َلٰٰٓٓاݠلَّرَ ا  ٰٰٓٓف  ِّ َٰٰٓٓلو َٰٰٓٓرت  ت َ نݘݨ  ٰٰٓٓش ِ ُمݧ  ݩݩݧ هݧ ݩݧ َ ںݧ َلك  َٰٰٓٓاه  ُلِٰٰٓٓمن ݨ  ث ݧ  َیٰٰٓٓف َ ا   (9: جزء 155)اعراف/   ِاَوݡٮݫ ّ

 «!كردیمي هالك اين به تنهايي از پيش را آنها ای كاش! پروردگارا»: گفتند گرفت، نوميدی و يأس فرا را آنها كه هنگامى الف( و

 «!كنى به دست خويش هالك و اين از را پيش آنها توانستى مى خواستى،مى اگر! پروردگارا»ب( و هنگامي كه جفای ايشان به وی رسيد، گفت: 

 «!كردیمي هالك نيز اين از پيش مرا و آنها خواستى،مى اگر! پروردگارا»: گفت گرفت، زمين لرزه فرا را آنها كه هنگامى ج( و

 «!كنى هالك نيز اين از به تنهايي آنها را پيش توانستى مى خواستى،مى اگر! پروردگارا»: گفت گرفت، زمين لرزه فرا را آنها كه هنگامى د( و
 

35. ٰٓ ون َ د ُ خݦݩ ُ اݨ  َ ٰٰٓٓب  ݣݣݣض َ آَٰعَرݨݨݨݦَ َ دݦ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩ یٰٰٓٓه  ݧ ݧ ݧ ںݧ ݧ ݧ  َاݣݣدݧ ٰٰٓٓال  وݠُلون َ ُ ڡݧ ݧ ݬ َ بݫ َرُٰٰٓٓوݦَ ڡ َ ع   َٰٰٓٓشث ُ ا  َٰٰٓٓلث  ݨݨ  ِٰٰٓٓاَون ݧ مݦ  ِ هݫ ݩ ݭِ ݣݣٮݧ
اݨ  َ ٰٰٓٓبݫ  ݣݣݣض   ُلُهۥِمَٰٰٓٓعَرݨݨݦݨَ ݨ  وُةٰٰٓٓثݦݩݩ  ݩُ د ݧ خݩ ُ اݨ  َ ٰٓ٭ب   (9: جزء 169)اعراف/   ݦݦݦݦݦ 

 گيرند.مى( نيز) را آن بيفتد، دستشان به آن همانند ديگرى متاع اگر اما« !شد خواهيم بخشيده بزودى»: گويندمى و گرفته را پست دنياى اين متاع الف(

 را آن بيفتد، دستشان به آن همانند ديگرى هایزمين اگر اما« !شد خواهيم بخشيده بزودى»: گوينداند و مىها را در اين نزديكي غصب كردهب( همه سرزمين
 گيرند.مى( نيز)

از ايشان  بيفتد، دستشان به آن همانند ديگرى غنايم اگر اما« !شد خواهيم بخشيده بزودى»: گوينداند، مىهای كوچك بستهج( در حالي كه دل به اين غنيمت
 گيرند.باز پس مي

 « !شد و اگر ما را بميرانند، متاع ديگری همانند اين را نيز با دستان خويش برخواهيم گرفتخواهيم بخشيده بزودى»:گويندومى گرفته را پست دنياى اين د( متاع
 

36.   ٰٓ ُمݨݨݧ  ݨݧ ٮݩݩ ُهݧ وا  ݩݩ ݨ  ِٰٰٓٓاَوحݧ مݨݨ  ُ هݧ وٮݦݩ َ ّدُ ُ مݧ َ ٰٰٓٓڡݨ ݭِیٰٓب  ّىِ
ع َ ٰٰٓٓال  ّمَ ُ ٰٰٓٓب  ٰٓ)ٰٓلا  ون َ َرݦݦُ ِ صݫ ڡݧ ݨ  ݦُ  (9: جزء 202اعراف/ ب 

 كنند!شان كوتاهي نميرسانند و در حقها مدد ميگرفتاریالف( و برادرانشان آنان را در 

 !ايستندنمى باز و برندمى پيش گمراهى آنها را در پيوسته برادرانشان ب( و

 !ايستندنمى باز و برندمى پيش گمراهى ج( و آنان برادرانشان را در

 كوتاهي نكردند!د( و برادرانشان در دوران گمراهي آنان را مدد رساندند و پس از آن نيز 
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37.   ٰٓ ِٰٰٓٓاَودݩ ݨ  مݨ  وهݩُ ُ ݧ ُكمݧ ݣݣبݬݫ  َرݪٖ ݩُ ٰٰٓٓبݫ ݧ ِٰٰٓٓاد ِ م  ب ُ ث   ڡ َ ث َ
ٰٰٓٓڡݨ ݭٖٓیٰٰٓٓال  ُكم  ب ِ ث ُ لًآَٰاع  ٖلث  ٰٰٓٓف َ ُݠُكم  لݧ ِ ݫ

لݦّ ڡ َ ݫ ݦُ ݥبݫ ٰٰٓٓڡݨ ݭٖٓیٰٰٓٓوݦَ ِهم  ݪِ ب  ث ݦُ  (10: جزء 44انفال/ )َٰٓاع 

 آنان نيز با شما چشم در چشم شدند!الف( و آن هنگام ايشان را ديديد و با آنها اندكي رو در رو و چشم در چشم شديد و 

 ديدند!مقدار ميشوند در حالي كه قبالً آنان شما را خوار و بيمقدار ميبينيد در چشمتان خوار و بيب( و چون آنان را مي

 بود!شمار خواهيد شديد، آنان در نظرتان اندك خواهند شد و شما نيز از نظر آنان كم رو به رو هم با كه هنگام آن در ج( و

 نمود!مى كم آنها چشم به را شما و دادمى نشان كم شما چشم به را آنها شديد، رو به رو هم با كه هنگام آن در د( و
 

38.   ٰٓ ا  ِٰٰٓٓاَومݦّ ن َّ ف َ ا  ح  ٰٰٓٓی َ ِٰٰٓٓمن ݨ  ݫ  مݫ وݧ  ه ًٰٰٓٓف َ بݧ َ ا  ثݫ  ٰٰٓٓح ِ د   ب ِ
اب   َ ٰٰٓٓف  ِهمݨ  َٰٰٓٓعل یِٰٓاَلں ݨݧ  ء   (10: جزء 58انفال/ )  ݦ ٰٓ٭َشوا  

 با اين حال درباره آنان مساوات و عدالت را جاری ساز! باشى، داشته بيم گروهى خيانت اگرچه از الف( و

 است. شده لغو پيمانشان كه كن اعالم آنها به عادالنه به طور باشى، داشته بيم گروهى خيانت از گاه هر ب( و

 جاری ساز!ج( و هر گاه خيانت قومي بر تو پوشيده بود، با اين حال درباره آنان مساوات و عدالت را 

 اعالم صلح كن! آنها به عادالنه د( و هر گاه قومي از خيانت تو ترس داشتند، به طور
 

39. ٰٓ ٰٰٓٓلا  ݩُون َ ݧ ݧ ث ݧ فݧ ُ َرݦ  ݦَ ٰٰٓٓڡݨ ݭٖیٰٓب  ِمن ݫ 
وݘݨݧ  ِٰٰٓٓالًّآٰمݦُ لا  ݩݩ ݩًٰٰٓٓوݩَ هݩݧ ّمَ  (10: جزء 10توبه/ ) ݨٰٓ٭د ِ

 كنند، حتي با وجود عهد و پيمان.الف( رعايت هيچ مؤمني را نمي

 بندند.دهند و پيمان نميرغبت نشان نمي ب( به هيچ مؤمني

 شوند مگر با نكوهش و مذمت او. ج( با هيچ مؤمني روبرو نمي

 كنندنمى را پيمان و خويشاوندى رعايت باايمانى فرد هيچ د( درباره
 

40. ٰٓ ت ݨݨ  فݧ َ ا  ُكُمَٰٰٓٓوضݦݦݦ  َٰٰٓٓعَلث   ݨݧ ض ُ َارݧ ٰٰٓٓال  ما  ٰٰٓٓب ِ ت ݨ  ݨَ  (10: جزء 25)توبه/  َٰٓرُحث ݧ

   شد تنگ شما بر وسعتش همه با زمين الف( و

 ب( و زمين را بر شما با همه گستردگي آن تنگ كردند. 

  تر كردند.ب سود تنگسهای شما را برای كج( و سرزمين

 دهد شما را به تنگدستي افكند.د( و زمين با آنكه ثمره مي
 

41.   ٰٓ ِهم  ََرة َُٰٰٓٓعَلں   بݘِ
ِءٰٰٓٓدا   وݨݨ   (11: جزء 98)توبه/  ٰٓݦݦݦ ٰٓ٭اݠلّسَ

   آنهاست خود براى بد و دردناك الف( حوادث

 گردد. ب( بازتاب و عواقب بديها به سوی خودشان بر مي

    ها هستند. ج( آنان بر لبه پرتگاه زشتي

 هاست.د( محفل ايشان سرشار از زشتي
 

رَٰٓ .42 ها  ابݧ   َ ٖهٰٰٓٓف  رِٰٰٓٓڡݨ ݭٖیٰٓب ِ ا  َمٰٰٓٓب  َهث َّ َ  (11: جزء 109)توبه/  ح 

  كام خود كشيد. الف( پس آنگاه زبانه آتش جهنم او را به

 ب( آنگاه كه شب را در ميان آتش جهنم روز كرد. 

    ج( پس قصد خروج از آتش جهنم نمود.

 ريزدفرومى دوزخ آتش د( پس در
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43. ٰٓ ِدِٰٰٓٓمن ݨ  ݩ  عݧ َ ٰٰٓٓب  َدٰٰٓٓما  ٰٰٓٓكا  ݩ ُ عݧ ݣݣبݬݫ  ݪٖ َرݩ  ٰٰٓٓبݫ ݦَ ُلوت ُ ٰٰٓٓف ُ ق   َٖرݣݣبݬ  ٰٰٓٓف َ ݨݨ  مݨݧ ݨُ هݧ ݩ ݨ  ِٰٰٓٓمںݧ ّمَ ُ ٰٰٓٓب  ت َ ا  ِهمٰٓب  ݨ   (11: جزء 117)توبه/  َعَلں ݧ

 پذيرفت. را آنها توبه الف( با آنكه دلهای گروهي از ايشان كامالً منحرف شده بود، ولي پس از آن خدا

 پذيرفت. را آنها توبه خدا سپس شود، منحرف حقّ از آنها از گروهى دلهاى بود نزديك آنكه از ب( بعد

 پذيرفت. را آنها توبهج( خداوند بعد از آنكه دلهای گروهي از ايشان را از حق منحرف ساخت، 

 پذيرفت. را ايشان د( خداوند بعد از آنكه دلهای گروهي از ايشان را تنگ ساخته بود، توبه
 

44. ٰٓ لا  ٰٰٓٓوݩَ ݣݣَهق ُ َرݦ  ݦَ ٰٰٓٓب  مݨݨ  وَههݩُ َرݧ ُٰٰٓٓوحݫ ُ بݧ َ ٰٰٓٓف َ لا  ݩݩ ݩ ٰٰٓٓوݩَ هݩݧ
َ
ّل ݢ٭د ِ

 (11: جزء 26)يونس/  ٰٓݨݨݨ 

 بينند. ريزند و ذلت نيز نميهايشان مس گداخته نميالف( بر چهره

 ب( و چهره ايشان را به آتش نزديك نسازيد و ذليلش نكنيد.

 پوشاند.نمى را هايشانچهره ذلّت، و تاريكى ج( و

 هايشان هرگز تازيانه و خواری نخواهد چشيد.د( و چهره
 

ݩݩٰٓٓ .45 ݧ ݧ ݧ ݧ لا  وُلٰٰٓٓوݩَ ُ َٰٰٓٓاف ݧ ن َ ی  دݨ ٖ
َ
ّل ِ َر  ٰٰٓٓلݫ َٰٰٓٓدٖرٓیٰٓب َ ُكم  ب ُ ث ݨݨُ َٰٰٓٓاعݨ  َٰٰٓٓلن ݨݨ  ݩُ ُمݧ ݧ ݩݩݩݧ هݧ ݨَ ݧ ب ݧ بݧ ِ وݘݨ  ݦُ ُهٰٰٓٓب  ًَرآٰاللّٰ ث    (12: جزء 31)هود/  ٰٓݦݦݦ ٰٓ٭ح َ

 گويم كه خدا به ايشان نيكي نرساند. الف( و به آنان كه چشم ديدن شما را ندارند نمي

 داد. نخواهد آنها به خيرى خداوند آيند،مى خوار شما نظر در كه كسانى گويمنمى ب( و

 انتظار افزونتر از اين نباشيد كه خدا به شما خير ندهد. گويم چشمج( و نمي

 دهد. انتظار افزونتر از اين نباشيد، زيرا خداوند به چنين كساني خير نميگويم چشمد( و نمي
 

46. ٰٓ لا  ٰٰٓٓوݩَ ُعُكم  ڡ َ بݩ ݨ  َ ٓیٰٰٓٓب  حݪٖ صݧ  ٰٰٓٓب ُ ِٰٰٓٓان   ت ُ َٰٰٓٓاَرد  َصَحَٰٰٓٓان   َٰٰٓٓابݧ   م  ُ كݧ ٰٰٓٓلݦَ ِٰٰٓٓان   ن َ ُهٰٰٓٓكا  ٰٰٓٓاللّٰ دݦݩُ ݣݣبݬݫ  َرݪٖ ُ ݧ ٰٰٓٓب  َٰٰٓٓان   ُكم  َ ݧ ݣݣبݬ  وݪِ
ݩ ݨ  عݧ ُ  (12: جزء 34)هود/ ب 

 خواهد شما را گمراه سازد!خواهم اندرزتان دهم و خداوند نيز ميالف( و نصايح من شما را سودی ندهد، زيرا من نمي

 دار اندرز شما هستم، مگر آنكه خدا اراده گمراهيتان نمايد.  كنم و دوستخواهم، بلكه نصيحتتان ميب( و از شما سودی نمي

 !داشت نخواهد حالتان به سودى من اندرز دهم، اندرز را شما بخواهم من و سازد گمراه را شما بخواهد خدا گاه ج( هر
 

 زيرا خداوند خواست كه شما را گمراه كند گرچه من خواستم كه شما را اندرز دهم. د( و اندرزهای من شما را سودی نبخشيد
 

ِلٰٓ .47 ِ شݫ َر  ݦُ َءٰٰٓٓب  ما   ٰٰٓٓالّسَ ُكم  ًرآَٰعَلث   را  ِٰٰٓٓمدݨ  ُكم  ݣݣدݩ  ِ َرݩ  ݥَٰٓوݥبݫ َ ةݧ ً وݨَّ ِٰٰٓٓال یٰٰٓٓفݦ ُ ُكم  ِ بݧ ݫ وݨَّ ٰٰٓٓفݦ ُ لا  آٰوݩَ و 
َ
ݠّل وݨݨَ ب َ ٰٰٓٓب َ ن ݨَ ی  ٖ ݫ مݫ َرݪِ ݧ   (12: جزء  52هود/ )ُٰٓمجݭݫ ݧ

 را بر سرتان فرو مي ريزد و قدرتمنداني، قدرتمندتر از شما به سويتان مي فرستد، تا ديگر گناهكاری بين شما نماند.الف( آسمان 

 !نتابيد بر( حق از) روى گنهكارانه، و! بيفزايد نيرويتان بر نيرويى و بفرستد شما بر پى در پى را آسمان( باران)ب( 

 !مي تابيد بر( حق از) روى ولي شما گنهكارانه،! بيفزايد نيرويتان بر نيرويى و بفرستد شما بر يك روز در ميان را آسمان( باران)ج( 

 د( اكنون كه باران هميشگي بر سرتان فرو مي ريزد و نيروهايتان فزونتر مي گردد، از گناهكاری روی برتابيد!
 

48. ٰٓ َمِٰٰٓٓان َّ ٖهث  َرا  ݨ  ݧ ِٰٰٓٓاب  م  َٰٰٓٓلَحٖلث  ݤة  ݢا  ݢ ݢ َٰٰٓٓاوݩّ ݫ ت   نݫ ٖ ݫ ݩ ݫ ݧ  (12: جزء 75هود/) ُٰٓمثݧ

 بود. ( خدا به سوى)كننده بازگشت و يكتاپرست الف( ابراهيم، بردبار و

 بود.( خدا به سوى)ب( ابراهيم، بردبار و گذشت كننده و بسيار تضرع كننده 

 بود.( فرمان خدا)ج( ابراهيم، صبور و يكتاپرست و مطيع 

 بود.( خدا بسوى) كنندهبازگشت و دلسوز و بردبار د( ابراهيم،
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ٖةٰٓ .49 ِ دݦ  ٰٰٓٓه  ا  ب  َعث ُ ا  ص  ٰٰٓٓب ِ ت   َّ ُٰٰٓٓردݧ ا  بݦݩ  ٰٰٓٓݦݦݦٰٓ٭ِاَلث   َرݦݦُ ٖمث  َٰٰٓٓوب َ ا  َلث  َٰٰٓٓاه  ظ ݦُ ڡ َ حݦ  َٰٰٓٓوی َ ا  ب  ا  ُدَٰٰٓٓاخ  دا  ݨ  َرݩ ݧ َلَٰٰٓٓوب َ َر َٰٰٓٓكث ݧ  ٖعث  َ ٰٓ٭ب   (13: جزء 65)يوسف/  ٰٰٰٓٓٓݦݦݦݦ 

 دريافت زيادتر شتر بار يك و كرد خواهيم حفظ را برادرمان و آوريممى غذايى موادّ خويش خانواده براى ما الف( اين مال اندك از آن ماست كه به ما باز پس داده شده است! و
 داشت. خواهيم

 كنيم.مي دريافت زيادتر شتر بار يك و كنيممراقبت مي برادرمان كنيم و با آن ازكه آن را صرف اهل و عيال خود مي شده گردانده پس باز ما به كه ماست سرمايه ب( اين

 خواهيم دريافت زيادتر شتر بار يك و كرد خواهيم حفظ را برادرمان و آوريممى غذايى موادّ خويش خانواده براى ما و! است شده گردانده پس باز ما به كه ماست سرمايه ج( اين
 داشت.

 كنيم. دريافت زيادتر شتر بار يك و كنيم حفظ را برادرمان و آوريم غذايى موادّ خويش خانواده براى ماست، آن را به ما بازگردان تا ما سرمايه د( اين
 

50. ٰٓ ا  َٰٰٓٓوݠَلمݩّ ِ َلت  ݨَ صݧ ٰٰٓٓف َ َرݦݦُ ٖعث 
 (13: جزء 94يوسف/ ) ٰٓ...ٰٓال 

 الف( و هنگامي كه به شتران رسيد...

 ب( و هنگامي كه كاروان بدانجا رسيد...

     ج( و هنگامي كه شتران راه افتادند...

 شد... جدا كاروان كه د( هنگامى
 

َمَلٰٓ .51 ث َ اح  َ ُلٰٰٓٓف  ث   ًدآٰالّسَ ب َ آٰر َ ݡ ب  اب ِ
 (13: جزء 17)رعد/   ّرَ

 كرد. حمل كفى خود روى بر سيل الف( سپس

 كفى داشته باشد. خود روى ب( شايد كه سيل بر

   ج( ممكن است كه سيل موّاج و سهمگين باشد.

 ها و رودها روانه ساخت. د( پس سيل را به دره
 

52. ٰٓ ِٰٰٓٓاَودݩ ݨ  ن َ َّ َاد ݧ َ ٰٰٓٓب  ُكم  ُّ َٰٰٓٓرب  نݨ ݨݧ  ݘݭِ ٰٰٓٓݠَلیݨݧ م  ب ُ َكَر  َ ٰٰٓٓش  بݩݧ َّݠُكم  دݨݦَ بݬݫ  ݪٖ ٰٓ٭َلَار   (13: جزء 7)ابراهيم/ ݦݦݦݦݦ

 بر شما بيفزايد. ( را خود نعمت)الف( و آنگاه پروردگارتان اجازه داد كه شكر كنيد، تا 

 «افزود. خواهم شما بر( را خود نعمت) كنيد، شكرگزارى اگر»: داشت اعالم پروردگارتان كه هنگامى ب( و

 افزود. خواهد شما بر( را خود نعمت) كنيد، پروردگارتان باشيد و در صورتي كه شكرگزارى ج(  و هنگامي كه مورد مغفرت

 بر شما بيفزايد.( را خود نعمت) كنيد، د( و هنگامي كه از پروردگارتان خواست كه در صورتي كه شكرگزارى
 

ُلوا   .53 ا  ٰٰٓٓف  ل ٰٰٓٓلا  خ َ ݨݨݧ  وݧ ٰٰٓٓب َ ا  َكِٰٰٓٓاب ّ َرݦݩُ ِ ّݫ ݩ  ݧَسݧ ݧ ن ݧ ٰٰٓٓب ُ م  لا  ع ُ ٰٰٓٓب ِ م   (14: جزء 53)حجر/َٰٓعٖلث 

 «!دهيممى بشارت دانا پسرى به را تو ما شتاب مكن،»: الف( گفتند

 «!هستيم دانا مژده دهندگان از سوی جواني ما نترس،»: ب( گفتند

 «دهيم!بشارت مي دانا پسرى به را اگر نهراسي، به يقين تو»ج( گفتند: 

 «!دهيممى بشارت دانا پسرى به را تو ما نترس،»: د( گفتند
 

ى    .54 َرݨَ بݦ َ َكٰٰٓٓوݦَ ل  ڡ ُ َرݩَٰٰٓٓال  ح ِ ِهَٰٰٓٓموا  ث   (14: جزء 14)نحل/  ف ٖ

   بيني.الف( و آسمان را با اجرام درون آن مي

 رسد. بيني كه به پايان خود ميب( و روزگار را مي

    ج( و كشتي شناور بر دريا را ديد.

 شكافندمى را دريا سينه كه بينىمى را كشتيها د( و
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55. ٰٓ مݨݨ  ݩُ هݧ ݨَ ب  َاضا  َ ٰٰٓٓف  ت ُ ا  بݘ ِ َٰٰٓٓشن ݦّ َٰٰٓٓعِمُلوآٰما  ق َ َٰٰٓٓوخا  ِهم  ٰٰٓٓٮ ِ ݧ ُوآٰما  بݧ ٖهٰٰٓٓكا  ٰٰٓٓب ِ ون َ ءݨُ ݪِ َرݦݩ  هݩ  ثݦݩݩ َ َس   (14: جزء 34)نحل/ٰٓت 

 كردند آنان را به كيفر رسانيد.الف( پس به خاطر اعمال بدی كه انجام دادند عقوبتشان كرد و به خاطر آنچه تمسخر مي

 . شد وارد آنان بر كردند،مى استهزا را آنچه و رسيد آنها به اعمالشان بديهاى سرانجام ب( و

 .شد وارد آنان بر كردند،مى استهزا را آنچه ج( پس به اعمال بد گرفتارشان كرد اما

 كردند، ايشان را به گمراهي افكند. رسيد و آنچه را كه تمسخر مي آنها به اعمالشان عواقب سرانجام د( و
 

ِسُكُهۥ .56 مݧ  ُ َٰٰٓٓعل یَٰٓاب  ݫ  ون  ُ ٰٰٓٓهݧ ُهۥَٰٓام  ُدّشُ ٰٰٓٓڡݨ ݭِیٰٓب َ ت ِ َرا  ݨُّ ٰٰٓٓ٭الثݩݩݩ ݧ  (14: جزء 59)نحل/ݦݦݦݦݦ

 !كند؟ پنهانش الف( آيا او را در دورترين مكان قرار دهد يا در خاك

 !كند؟ پنهانش خاك در يا ب( آيا او را با فقر نگهدارد،

 !كند؟ پنهانش خاك در يا نگهدارد، ننگ قبول با را او آيا( ج( 

 !كند؟ سنگسارش خاك نهاده، در يا د( آيا او را به اكراه نگهدارد،
 

57. ٰٓ ݢا  ݢ ِاد  َ َءٰٰٓٓف  ا   ُدٰٰٓٓخ  َٰٰٓٓوعݦݨ  ُٰٰٓٓاوݣݣل ثُهما  ا  ب  َعث   َ ٰٰٓٓب  ُكم  ًدآَٰعَلث   ا  ِٰٰٓٓعث  ا   ُٰٰٓٓاولݭݫٖیَٰٰٓٓلث  س  ا  ٰٰٓٓب ݦَ د  ٖدب  َ وآٰش  ُ ݣݣشݧ ا  ح 
َلٰٰٓٓف َ لا  ݣݣرِٰٰٓٓخ ِ ا  بݫ  ٰٰٓٓ٭الّذݪِ  (15: جزء 5)اسراء/ݦݦݦݦ

 كنند. جستجو را شهر و ديارتان مي انگيزيم تا پيكار سختي نمايند و سپس شما ضدّ بر بندگانمان را  از گروهى رسد، فرا وعده نخستين كه الف( هنگامى

 كنند.مى جستجو را هاخانه مي انگيزيم پس شما ضدّ بر را خود سنگدل بندگان از گروهى ايشان به وعده خود وفا كرد، نخستين تن از كه ب( هنگامى

 كنند.مى جستجو را هاخانه مي انگيزيم پس شما ضدّ بر را خود پيكارجوى بندگان از گروهى رسد، فرا وعده نخستين كه ج( هنگامى

 كنند.مى جستجو را هاخانه مي انگيزيم پس شما همراه با را خود پيكارجوى بندگان از گروهى ايشان به ميعادگاه خود بيايد، نخستين تن از كه د( هنگامى
 

58. ٰٓ ݩ ثُكم  ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ڡݨ ݧ َاݣݣض  َ ف ݩ ٰٰٓٓاݦَ ُكم  ُّ َٰٰٓٓرب  ن َ ی  ٖ ب  ث َ
ال  ٰٰٓٓب ِ َ د ݧ حݨݨ َ

َٰٰٓٓوای َّ ِٰٰٓٓمن َ ه ِ َ كݧ ِ ݩݩݘݫ ݧ بݧ لاݩݦݦݩݩݦݩݦݠٓ َ مݧ
آٰاݠل  ݦݦݡ بݩݩ  ا  ٰٓ٭ِاب   (15: جزء 40)اسراء/ ݦݨ

 !است؟ برگزيده فرشتگان از دخترانى خودش و ساخته شما مخصوص را پسر فرزندان پروردگارتان الف( آيا

 گيريد؟!كنيد و فرشتگان را دختران ميپروردگارتان را به داشتن پسران توصيف ميب( آيا 

 !است؟ برگرفته فرشتگان از دخترانى ج( آيا پروردگارتان به شما پسران را توصيه كرده، در حالي كه خودش

 !كنيد ؟د( آيا پروردگارتان را همجنس مرداني كه دختراني از فرشتگان برگرفته است، توصيف مي
 

59. ٰٓ ون َ ص ُ ع ِ ݩ ݨ  بݧ ن ݨُ ݨݨَ سݧ َكٰٰٓٓف َ ِٰٰٓٓاَلث   وََسُهم  ُ ُٰٰٓٓرءݨݨݧ وݠُلون َ ُ ڡݧ ݧ ݬ َ بݫ ݩ یٰٓوݦَ ݧ ݧ ݧ  (15: جزء 51)اسراء/ ݩݦٰٰٓٓ٭ُهَوَٰٰٓٓمب ݧ

 «!بود؟ خواهد زمانى چه در»: گويندمى و نهندسرهای خويش را بر زانو مي( انكار و تعجب روى از) الف( آنان

 «!بود؟ خواهد زمانى چه در»: گويندمى و افكنندتو پايين ميدر حضور ( به نشانه تمسخر) را خود سر ب( آنان

 «!بود؟ خواهد زمانى چه در»: گويندمى و نهندبر زمين مي( برای تمسخر) را خود سر ج( آنان

 «!بود؟ خواهد زمانى چه در»: گويندمى و كنندمى خم تو سوى به( انكار و تعجب روى از) را خود سر د( آنان
 

60. ٰٓ ّمَ ُ ٰٰٓٓب  ُهم  ا  ب  َعث   َ ٰٰٓٓب  َلمݦَ عݧ  ݩݩ َ ثݧ ِ ٰٰٓٓلݫ َٰٰٓٓاّیݨُ ن ِ ݨݨ  ݧ ی  بݫ ݨَ ِحَر ݨ 
یٰٓال  صݩݩ  َٰٰٓٓاح  ما  ِ ݢآٰلݫ ݢ وݩٓ ُ ثݩݦ  آَٰلث ِ ݡ  (15: جزء 12)كهف/َٰٓاَمدݧ

 اند؟بدانيم كدام گروه در مدتي كه آرميده بودند آرزوهای خود را برشمرده تا كرديم بيدارشان الف( سپس

 اند؟كرده حساب بهتر را خود خواب مدّت گروه، دو آن از يك كدام بدانيم تا برانگيختيم را آنان ب( سپس

 اميدوارانه مدت ماندنشان را حساب كرده است.  گروه دو آن از يك كدام بدانيم تا كرديم بيدارشان ج( سپس

 داشت. را آرميدنشان مدت د( سپس آنان را برانگيختيم تا اينكه دانستيم هر گروهي در زمان مكثشان حساب
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ِلَكٰٓ .61 ݩݩݩݩ  ݧ ݧ ٰٓ٭َكدݦ ݧ ٰٰٓٓݦݦݦݦݦ دݧ  َ ف ݧ ٰٰٓٓوݩَ ا  ث  َٰٰٓٓاَحظ  ما  ِهٰٰٓٓب ِ ب ݨݧ  َ ݧ ًَرآَٰلذݧ ث    (16: جزء 91)كهف/ ح ُ

 !بوديم آگاه بود او نزد كه امكاناتى از به خوبى ما و! بود چنيناين الف(

 چنين از كساني كه نزدش بودند خبر يافتيم. ب( اين

 كرد. و به تحقيق او از خبرهايي كه نزدش بود، ما را مطلع مي !بود چنينج( اين

 چنين او را بر خبرهای پيرامونش آگاه ساختيم. د( اين
 

62. ٰٓ ن َ ِلٖذی  ا  ٰٰٓٓخ  ها  ث  ٰٰٓٓف ٖ ٰٰٓٓلا  ون َ ُ ع ݧ بݫ ݧ  َ ٰٰٓٓب  ها  ݣݣلًآَٰعث    (16: جزء 108)كهف/ ِٰٓحوݦݨَ

 !منتقل نخواهند شدبه جای ديگر  مكان از آن هرگز و ماند خواهند آن در جاودانه الف( آنها

 !در پيرامون آن ستم نخواهند ديد هرگز و ماند خواهند آن در جاودانه ب( آنها

 !در آن مكان ستم نخواهد بود هرگز و ماند خواهند آن در جاودانه ج( آنها

 !كنندنمى جا آن از مكان نقل تقاضاى هرگز و ماند خواهند آن در جاودانه د( آنها
 

63. ٰٓ نݨ ݨݧ  ݘݭِ ٰٰٓٓݠَلیݨݧ ِهَٰٰٓٓلم  ب َ ن   َكٰٰٓٓب َ ݩݩ َّ ثݧ مݨَ ݩُ ݧ ݧ ح  ݧ ٰٓ٭َلَارݨݨݧ ݫٖیٰٰٓٓݦݦݦݦݦݨ  ںݨݧ ݫ َرݦݨݨ  ݦُ ج  آَٰواه  ݩّݦݡ  (16: جزء 46مريم/ ) َمِلث ݧ

 !شو دور من از طوالنى مدّتى براى و! كنممى سنگسار را تو برندارى، دست( كار اين از) الف( اگر

 !كنمتو را از خود دور مي طوالنى مدّتى براى و! كنممى سنگسار را تو برندارى، دست( كار اين از) ب( اگر

 كنم و مدت طوالني از من دور خواهي ماند!برندارى، تو را از خود دور مي دست( كار اين از) ج( اگر

 !به كلي از من دور شو و! كنممى سنگسار را قطعاً تو برندارى، دست( كار اين از) د( اگر
 

64. ٰٓ مݨݨ  ݩݩُ هݧ َ عݧ َ ݨݧ ب ݧ َابݧ ݨ  َ ٰٰٓٓف  ن ُ وݨݨ  عݩَ َرݦݨݨ  وِدٖةٰٰٓٓفݨ ِ ث ُ ݨݦُ ح  ٰٰٓٓی ِ ݨ  مݧ ُ هݩݧ ں ݨَ س ِ ع َ ٰٰٓٓف َ ِٰٰٓٓمن َ ّمِ ث َ
ٰٰٓٓال  ٰٰٓٓما  ُهم  ں َ س ِ  (16: جزء 78)طه/ٰٓع َ

 !پوشانيد كامل به طور را آنان دريا الف( فرعون ياران او را دنبال كرد و

 كردند، پس دريا آنان را پوشانيد ولي اينان را نپوشانيد! دنبال را آنها لشكريانش با ب( فرعون

 !پوشانيد كامل به طور را آنان دريا و كردند دنبال را آنها لشكريانش با ج( فرعون

 كردند، ولي آنها از دريا به طور كامل عبور كردند! دنبال را آنها لشكريانش با د( فرعون
 

65. ٰٓ ما  ٰٰٓٓف َ ݠَلت ݨ  ا  َكٰٰٓٓر  ل  ٰٰٓٓب ِ مݨݨ  ݣݣٮهݦُ وݨ  ݩݩݩݧ یَٰٓدع  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ َٰٰٓٓحب ّݧ ُهم  ا  ث  َعل  َ آٰح  ݡ ݧ دݧ َٰٰٓٓحٖصث  ن َ ِمٖدی  ا   (17: جزء 15انبياء/) ٰٓخ 

 !ساختيم خاموش و كرده شان برآورده نشد، تا اينكه آنها را دروالف( و آن خواسته

 !ساختيم خاموش و كرده درو را آنها تا كردند،مى تكرار را سخن اين چنان هم ب( و

 زدند!ج( و سخنشان به پايان نرسيد، مگر اينكه آنها را درو كرديم در حالي كه فرياد مي

 !ساختيم خاموش و كرده درو را آنها تا كردند،مى و فريادناله  چنان هم د( و
 

 

66. ٰٓ ِٰٰٓٓان َّ ن َ ی  ٖ ذ 
َ
ٰٰٓٓاّل ت ݨ  ڡ َ َٰٰٓٓشث َ ݨ  ُمݨݧ آٰلَݠهݩݧ ݩݩݩ  یِٰٓمث ّݦَ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ بݨ ݧ ݧ  ُسݧ ݧ حݧ َكٰٰٓٓالݨ  ِ ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ثݧ

ُٰٰٓٓاول   ها  َٰٰٓٓعث   ون َ ُ ݩݧ ݧ ݧ دݩݧ َ ݧ عݧ  (17: جزء 101انبياء/ ) ُٰٓمث ݨݧ 

 .شوندمى نگاهداشته دور آن از انديافته سبقت در دستيابي به پاداش بر ديگران كه آنان البته الف( و

 .شوندمى نگاهداشته دور آن از انديافته سبقت در انجام نيكوكاری بر ديگران كه آنان البته ب( و

 .شوندمى نگاهداشته دور آن از شده، داده آنها به ما سوى از نيك وعده قبل، از كه ج( كسانى

 .شوندمى نگاهداشته دور آن از سابقه نيك دارندتقرب به ما  كه در آنان البته د( و
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67. ٰٓ ّمَ ُ وآٰب  ُ صݦݩ ݧ ڡݨݧ ݨݨ  ثݫ ݨَ
ٰٰٓٓل  ُم  هݧ َ ں  ڡ َ وآٰبݦ َ وݣݣفݧ ݩُ ُ ݧ ث ݨݧ

َٰٰٓٓوݠلݨ  ُهم  ورݦَ ُ د ݧ ُوآٰب ُ ݢفݧ ݧ ݢ َّ وݧ ّظَ َ ݫ ݩݧ ثݫ
َٰٰٓٓوݠل  ِ ت  ن   ث َ

ال  ٰٰٓٓب ِ ِ ق  ب  َعث ٖ
 (17: جزء 29حج/) ٰٓال 

 .كنند طواف كعبه، گرامى خانه گرد بر و كنند وفا خود نذرهاى به و مدت معين را به پايان رسانند بايد الف( سپس،

 .كنند طواف كعبه، گرامى خانه گرد بر و كنند وفا خود نذرهاى به و بندگي را بجای آورند بايد ب( سپس،

 .كنند طواف كعبه، گرامى خانه گرد بر و كنند وفا خود نذرهاى به و سرهايشان را بتراشند بايد ج( سپس،

 .كنند طواف كعبه، گرامى خانه گرد بر و كنند وفا خود نذرهاى به و سازند برطرف را آلودگيهايشان بايد د( سپس،
 

68. ٰٓ ن َ ی  ٖ ذݩ 
َ
آَٰواّل َعوݨ  َ ٰٰٓٓڡݨ ݭٖٓیٰٰٓٓشݨݧ ا  ب  ِ ب ݫ ا  ب  ٰٰٓٓءا  ن َ ب  ٖ َر  ح ِ َكُٰٰٓٓمعا  ِ ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ثݧ

ُٰٰٓٓاول   ت ُ جا  ِمَٰٰٓٓاض  َٖجث  ݧ ح 
 (17: جزء 51حج/) ٰٓال 

 !دوزخند اصحاب شوند، غالب ما حتمى اراده بر توانندمى كه پنداشتندمى چنين و كردند، تالش ما آيات( محو) در كه آنها الف( و

 !دوزخند عاجزان و ناتواناني هستند كه همگي اصحاب كردند، تالش و كوشش ما هاینشانه( محو) در كه آنها ب( و

 !دوزخند ج( و آنها كه سعي كردند آيات ما را به ناتواني كشانند، آنان اصحاب

 كردند، در حالي كه ناتوانند، در ميان اصحاب دوزخ خواهند بود! تالش ما آيات( محو) در كه آنها د( و
 

69. ٰٓ ن ݭِ
ݨݨَ مݧ ݩݩݩݩݩ ىٰٓف َ ݧ ݧ ݧ ݩ ݧ عݧ ݩ َ بݧ ٰٰٓٓابݫ ݨ  ءݨَ ݢرݣݣا   ِلَكَٰٰٓٓوݢ َكٰٰٓٓد   ݩݩݩݘِ ݧ ݩݩݩ  ثݧ ݧ ݩݩݩݩݧ

ُاولݩ ُمٰٰٓٓف ݦَ ُ ٰٰٓٓهݧ ُدون َ عا   (18: جزء 7مؤمنون/ ) ٰٓال 

 كنند، پس ايشان به سوی ما باز خواهند گشت! طلب را طريق اين از الف( و كساني كه غير

 !تجاوزگرند كنند، طلب را طريق اين از غير كه كسانى ب( و

 !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!
 

70. ٰٓ ُكم  ِعدݩݦُ َ َٰٰٓٓاب  ݧ ݠَُّكم  َٰٰٓٓابݧ ݢا  ݢ ِٰٰٓٓاد  مݨ  ِٰٰٓٓمثݩݩ ُّ م  بݩݩݧ ُ ݩ ݨ  آَٰوُكثݧ ݡ ب  َرا  آٰب ُ مݡ ا  ظ  ِ َٰٰٓٓوعݫ ݧ ݠَُّكم  َٰٰٓٓابݧ ون َ ُ ݧ ََرح  جݩ ݨ  ُ  (18: جزء 35مؤمنون/) ٰٓمݧ

 !شويد؟مى آورده بيرون( قبرها از) ديگر بار شديد،( پوسيده) استخوانهايى و خاك و مرديد كه هنگامى نداديم وعده شما به الف( آيا

 !شويد؟مى آورده بيرون( قبرها از) ديگر بار شديد،( پوسيده) استخوانهايى و خاك و مرديد كه پنداريد هنگامىميب( آيا 

 !؟«شويدمى آورده بيرون( قبرها از) ديگر بار شديد،( پوسيده) استخوانهايى و خاك و مرديد چون»ايد كه: ج( آيا اين وعده را باور كرده

 !شويد؟مى آورده بيرون( قبرها از) ديگر بار شديد،( پوسيده) استخوانهايى و خاك و مرديد كه هنگامى دهدمى وعده شما به او د( آيا
 

71. ٰٓ ا  َٰٰٓٓعل  یِٰٓاَوݡٮݩ ّ َكَٰٰٓٓان   َ ݣݣبݬ  َرݪِ
ݩ ُ ݧ ٰٰٓٓبݧ ٰٰٓٓما  َِعُدُهم  ݩ ݧ ٰٰٰٓٓٓبݧ ِدُرون َ ا   (18: جزء 95)مؤمنون/َلڡ 

 نشان دهيم و قطعاً تواناييم.ايم به تو الف( و ما بر آنيم كه آنچه را به ايشان وعده داده

 !دهيم نشان تو به دهيممى وعده آنها به را آنچه كه تواناييم ما ب( و

 ج( و ما بر آنيم كه به آنان نشان دهيم كه قدرت تحقق وعده خود به ايشان را داريم.

 !دهيم نشان آنها به دهيممى وعده آنها به را آنچه كه تواناييم ما د( و
 

َلٰٓ .72 ا  ٰٰٓٓف  َٰٰٓٓكمݩ  ݨ  مݧ ݩݧ ُ بݧ ݦݨ  ن  ٰٰٓٓڡݨ ݭِیَٰٓلث ِ ݨ ض ِ ݧ َارݧ َٰٰٓٓعَدَدٰٰٓٓال  ن َ ی   (18: جزء 112مؤمنون/) ِٰٓشث ٖ

  «های زميني چقدر مانديد؟به حساب سال»گويد: الف( مي
 «كرديد؟ فساد زمين در سال چند»گويد: ب( مي

  «كرديد؟ توقّف زمين روى در سال چند»: گويدج( مى
 «خواب بردند؟چند سال زميني شما را به »گويد: د( مي
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73. ٰٓ ا   ثݦݩ  َِدمݦ  فݧ ݧ ِٰٰٓٓال یٰٰٓٓوݦَ َٰٰٓٓعِمُلوآٰما  ِٰٰٓٓمن ݨ  ل 
ُةَٰٰٓٓعمݨݨَ ا  ث  ل  ݩَ عݧ َ ح 

ًءٰٰٓٓف َ ا   ث  َ آٰهݧ ورݦݡ ُ ݩݩ  بݧ ݩ ݨ   (19: جزء 23)فرقان/ َمثݧ

 دهيم.مى قرار هوا در پراكنده غبار ذرّات همچون را همه رويم، واند ميالف( و ما به سراغ اعمالي كه انجام نداده

 دهيم.مى قرار هوا در پراكنده غبار ذرّات همچون را همه و رويم،مى اندداده انجام كه اعمالى سراغ به ما ب( و

 اند.داده قرار هوا در پراكنده غبار ذرّات همچون را همه اند امارويم كه انجام دادهج( و ما به سراغ اعمالي مي

 دهم.مى قرار هوا در پراكنده غبار ذرّات همچون اندروم و عملي را كه انجام دادهد( و به سراغ آنان مي
 

74. ٰٓ َدِٰٰٓٓان   ٰٰٓٓكا  ا  ثݦ 
ُ
ّل ݭِ ݫ ُصݧ ݫ ݨݧ ݧ ݭ ݧ ݫ ٰٰٓٓݠَلثݫ َٰٰٓٓعن   ا  ب  َهث ِ لݪِ ݩݩݩٰٰٓٓٓءا  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لا  َٰٰٓٓلو  َٰٰٓٓان   ا  ب  َرݨݦݨ  َٰٰٓٓضث ݦݦݨَ ها   (19: جزء 42)فرقان/   ݦݦݦٰٓ٭َعَلث  

 !نمايد از راه خداوند گمراه را ما كه رفتمى آن بيم كرديم،نمى استقامت ما الف( اگر

 !شويم ها گمراهبه سوی بت كه رفتمى آن بيم كرديم،نمى استقامت ما ب( اگر

 !سازد گمراه را ما كه رفتمى آن بيم كرديم،نمى استقامت خدايانمان پرستش بر ما ج( اگر

 تواند ما را از خدايانمان گمراه سازد، مگر آنكه بر آن استقامت نورزيم!د( نمي
 

ݢا .75 ُلٓوݢ ا  ٰٰٓٓف  ه  ݫ ِ حݫ ݨ  ُةَٰٰٓٓارݨݧ ا  َٰٰٓٓوَاخݦݩ  ݨ  َت  ݧ ݧ عݧ ݨݧ  اب  ٰٰٓٓڡݨ ݭِیٰٓوݦَ ن ِ بݘِ
َمدا   ٰٰٓٓال  ن َ َٖرب  ش ِ  (19: جزء 36)شعراء/ ٰٓخا 

 بازداشت كن. شهرها تمام نيز در را پيروانش و زنداني كن را برادرش و او: الف( گفتند

 ب( گفتند: او و برادرش را به بند بكش و در حاشيه شهرها بگردان.

 كن. اعزام شهرها تمام به بسيج براى را مأموران و ده مهلت را برادرش و او: ج( گفتند

 آوری كن. د( گفتند: بر او و برادرش سخت بگير و پيروان او را در شهرها جمع
 

َلٰٓ .76 ٖثݫ  ݫ ݫ َٰٰٓٓوفݨ ݬݫ ݨ  ُمݨݧ ٰٰٓٓلَݠهݩݧ ن َ َٰٰٓٓاب   ٰٰٓٓما  م  ݩ ُ بݧ ُٰٰٓٓكثݩݧ ݨ  ون َ ُ دݧ ُ ث ݨݨݧ عݧ   (19: جزء 92)شعراء/ ب َ

 پرداختيد؟كجا به عبادت ميالف( و به ايشان گفت: در 

 كرديد؟مى پرستش در آنها كه كجاست معابدی: شودمى گفته آنان به ب( و

 ج( و به ايشان گفته شد آن هنگام كه عبادتتان مي كردند كجا بوديد؟

 كرديد؟مى پرستش را آنها كه معبودانى هستند كجا: شودمى گفته آنان به د( و
 

77. ٰٓ ت ݨ  َرݦݨَ ُ َصݩݧ ݧ ث ݧ ٖهٰٰٓٓف َ ٰٰٓٓب ِ َٰٰٓٓعن   ت   ث ُ ُ ٰٰٓٓح  َٰٰٓٓوُهمݨ  ٰٰٓٓلا  ون َ َرݦݨُ عݦݩُ ݨ  ݩ  َسݧ  (20: جزء 11)قصص/ ٰٓت 

 .بودند خبربى آنان كه حالى در كرد مشاهده را ماجرا دور از نيز الف( او

 .بودند خبربى آنان كه حالى ب( پس در نزديكي تماشاگر آن بود در

 .بودند خبربى آنان كه حالى ج( پس به زودی تماشاگر آن شد در

 .بودند خبربى آنان كه حالى ناگاه بينا گشت درد( پس به 
 

ُهٰٓ   .78 ِشل  َار  َ َىٰٰٓٓف  ًءآَٰمعݭِ یِٰٰٓٓرد  بݨ ٖ
ف ُ َصّدِ ُ  (20: جزء 34)قصص/ب 

  كند. تصديق مرا و باشد من ياور تا بفرست الف( مرا همراه او
 كند. تصديق مرا تا بفرست من سريعاً همراه را ب( او

  كند.تصديق ميبفرست بي گمان مرا  من همراه را ج( او
 كند. تصديق مرا و باشد من ياور تا بفرست من همراه را او د(
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ُلوا   .79 ا  ٰٰٓٓف  ن ِ َرا  ِٰٰٓٓشج  َرا  َ هݧ ا  ظ  ݢآٰب َ ُلٓوݢ ا  َٰٰٓٓوف  ا  ِٰٰٓٓاب ّ ّل 
كُ ٰٰٓٓب ِ ون َ َرݩُ ف ِ  (20: جزء 48)قصص/   كا 

 !؟«كافريم همگي به آن دو ما»نيز گفتند:  و «اندعمل جادويي نمايش داده دو اين»: الف( گفتند

 !؟«كافريم دو هر به ما ولي( كنند گمراه را ما تا) اندظهور كرده كه ساحرند دو نفر دو اين»: گفتندب( 

 !؟«كافريم دو هر به ما و( كنند گمراه را ما تا) اندداده هم دست به دست كه ساحرند دو نفر دو اين»: ج( گفتند

 !؟«كافريم دوی آنها هر به ما شود وميكه تنها از اين دو نفر نمايان  هر دو كار سحر است»: د( گفتند
 

80. ٰٓ ت ݨ  ݨَ ثݭ ݧ مݭِ َ ݧ عݧ ِهُمٰٰٓٓف َ ُءَٰٰٓٓعَلں   ا   ݧ  ب  ݣݣبݧ اݦَ ٰٰٓٓال  ݫ  د  ِ ݫ ݩݩݘݫ ثݧ مݩَ و  ݦَ ٰٰٓٓب  مݨݨ  ݩُ هݧ ٰٰٓٓف َ ٰٰٓٓلا  َءݠُلون َ ݧ َسا   ݧ نݧ َ  (20: جزء 66)قصص/ ٰٓب 

 پرسند. الف( پس بر دلهاشان پرده افكنده شد و ديگر از اخبار از يكديگر نمي

 كنند. سؤالى يكديگر از( توانندنمى حتى) ماند،مى پوشيده آنان بر اخبار همه روز، آن ب( در

 پرسند. ج( پس اخبار )هولناك( ايشان را كور كرد و در آن روز، ديگر از هم سؤالي نمي

 توانند )از آن اخبار( سؤال كنند. نمي ماند ومى پوشيده آنان بر اخبار همه روز، آن د( در
 

81. ٰٓ ّمَ ُ ٰٰٓٓب  ن َ ه َٰٰٓٓكا  َ ث ݧ ف ِ ٰٰٓٓعا  ن َ ی  ٖ ذ 
َ
وآٰاّل ُ ءݨݧ ݧ  ىݥَٰٓاشا   ݩݧ اݩݩݩݩݩݩݧ وݨݦٓ ٰٰٓٓاݣݣلسݦُّ وآَٰان   ُ ݧ ب 

َّ َٰٰٓٓكد ݧ ت ِ ا  ب  ݘـا  ِهٰٰٓٓب ِ ݧ ُوآٰاللّٰ بݧ َٰٰٓٓوكا  ها  ٰٰٓٓب ِ ون َ ءݨُ ݪِ َرݦݩ  هݩ  ثݦݩݩ َ َس   (21: جزء 10)روم/  ٰٓت 

 كردند. تكذيب را خدا آيات شدند بدتر است؛ زيرا كه مرتكب بد اعمال كه كسانى سرانجام الف( سپس

 كردند. تكذيب را خدا آيات كه رسيد جايى به شدند مرتكب بد اعمال كه كسانى سرانجام سپسب( 

 كردند. تكذيب را خدا شدند و آيات مرتكب بد ج( سپس عاقبتشان مانند كساني خواهد بود كه اعمال

 كردند. تكذيب را خدا آيات شدند تاريكي خواهد بود؛ زيرا كه مرتكب بد اعمال كه كسانى د( سپس سرانجام
 

82. ٰٓ َٰٰٓٓام  ا  ث  ل  َر َ َٰٰٓٓاب   ِهم  آَٰعَلں   ݡ ب  ظا  وݨَُٰٰٓٓشل  هݩُ ُمٰٰٓٓف َ
َّ لݧ كݦݦݨَ بݩݩݧ َ ݦَ ٰٰٓٓب  ما  ݧ ُوآٰب ِ بݧ ٖهٰٰٓٓكا  ٰٰٓٓب ِ ݣݣݣُكون َ َرݪِ

ݨ  ݩݩ  ُسݧ  (21: جزء 35)روم/  ت 

 از سوی ما بر آنان سلطه يافته كه با آنانكه به ما شرك ورزيدند سخن گفته باشد؟  الف( آيا كسي 

 گويد؟مى سخن شركشان آنان نازل شده است كه ازب( آيا دليل محكمي بر 

 گويند؟اند سخن مياقامه كرديم كه مشركان درباره آنچه شريك او گرفته آنان بر برهاني ج( آيا ما

 گويد؟مى سخن شركشان از كه فرستاديم آنان بر محكمى دليل ما د( آيا
 

83. ٰٓ ݢا  ݢ ل یِٰٓاَوݣݣدݩݩ  بݧ   ِهٰٰٓٓب ُ َٰٰٓٓعَلث   ا  ب  ُ ب ݧ ا  ب  ݩݩݩݩݩݩݩݩ یٰٰٓٓءا 
ݩݩݩ ݧ ݧ آَٰوّلݧ َرݦݡ ثݭݫ ِ

كݨݧ  ث َ  (21: جزء 7)لقمان/ ُٰٓمس 

 گرداند.برمى روى مستكبرانه شود،مى خوانده او بر ما آيات كه هنگامى الف( و

 گرداند.برمى روى خواند، مستكبرانهب( و هنگامي كه آيات ما را مي

 كند. ستي ميشود، با مستكبران دومى خوانده او بر ما آيات كه هنگامى ج( و

 شده، روی برگردانده و مستكبر شده است.   خوانده او بر ما آيات از هنگامي كه د( و
 

 

84. ٰٓ ݫ ݧ َجُدَٰٰٓٓوما  ݫ حݫ َ ٰٰٓٓی  ا   ب  ب ِ ا  ب  ݘـا  ٰٰٓٓب ِ ر ُٰٰٓٓكلݩُِّٰٰٓٓالّاݦݦݦݦݨݠ ا 
ثݩݩݩݦ ݨݨّ ݭ ٰٰٓٓح َ ورݫ

ُ  (21: جزء 32)لقمان/  َٰٓكڡݧ ݧ

 !كندنمى انكار ناسپاسگزار خطا كار جز كس هيچ را ما آيات الف(   و

 !كندنمى انكار ناسپاسگزار كافر جز كس هيچ را ما آيات ب(  و

 !كنندنمى انكار ناسپاس شكنانپيمان جز كس هيچ را ما آيات ج( و

 !كندنمى انكار خطاكار كافری جز كس هيچ را ما آيات د( و
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ى .85 ݨ ٖ ݧ قݧ
ݨ  حݧ ݧ ِسَكٰٰٓٓڡݨ ݭٖیَٰٓوی ُ ݨ  ڡݧ ݧ ُهَٰٰٓٓمآٰب ݨَ ِهٰٰٓٓاللّٰ ٖدب  ݨݧ   (22: جزء 37 )احزاب/ ُٰٓمث ݧ

 كند.مى آشكار را آن خداوند كه داشتىمى پنهان را چيزى دل در الف( و

 ، خداوند نيز آن را آشكار نكرد. داشتى ب( و تو آن را در دل پنهان

 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. 
 

َٰٰٓٓهل ٰٓ .86 ݠُكم 
ُّ لݧ دݩُ َٰٰٓٓعل یٰٓب َ ل 

َٰٰٓٓرخ ُ ݘݧݠُُكم  ݧ ثݩݩݧ ِّ ݧ بݫ ݩݧ
ݩ َ نݧ ݫ ُ ٰٰٓٓبݫ ݢا  ݢ ِٰٰٓٓاد  ݧ  ݧ ُمݧ ݩݧ ثݧ فݧ ݨ  ݪِ

َرݦ ݨّ ُٰٰٓٓكلݩَّٰٰٓٓمݦُ ݫ  ق  َرݩݩݦݩ َّ مݦَ ٰٰٓٓمݦُ ݠُكم  ىِٰٓاب َّ َٰٰٓٓلق ٖ ق  
ل  ٰٰٓٓخ َ د  ٖدب   (22: جزء 7)سبأ/ ٰٓخ َ

 يافت؟ خواهيد اىتازه آفرينش شديد، متالشى هم از سخت كه هنگامى دهدمى خبر شما به كه دهيم نشان ماش به را مردى الف( آيا

 يافت؟ اىتازه آفرينش شد ، سپس متالشى هم از هنگامي كه سخت بدهم كه خبر و از او به شما داده نشان شما به را مردى ب( آيا

 يافت؟ خواهيد اىتازه آفرينش شديد، متالشى هم از سخت كه داده بود هنگامى خبر شما به كه ندادم نشان شما به را مردى ج( آيا

 يافت؟ خواهيد اىتازه آفرينش شديد، متالشى هم از سخت كه داده بود هنگامى خبر شما به د( آيا برای شما درباره آن مرد دليل اقامه نكرديم كه
 

ل .87 ٰٰٓٓلَّآٰف ُ ُلون َ آٰت ُس َ آَٰعّمَ َ ث  ََرم  ح  
ُلَٰٰٓٓلآَٰوٰٰٓٓاݘَ آٰت ُس َ َٰٰٓٓعّمَ َمُلون َ ع   (22: جزء 25سبأ/ ) ب َ

 «!نيستيم مسئول شما اعمال برابر در ما( كه گونه همان) شد، نخواهيد سؤال ايمكرده ما كه گناهى از شما»: الف( بگو

 «از آنچه گناه كرديم نپرسيد )كه در اين صورت( ما نيز از آنچه شما انجام داديد سؤال نخواهيم كرد.»ب( بگو: 

 «از گناهاني كه در حق ما كرديد سؤال نخواهد شد و ما نيز از آنچه شما انجام داديد سؤال نخواهيم كرد.»ج( بگو: 

   «نيستيم؟ مسئول شما اعمال برابر نيز در ما شد و نخواهد سؤال ايمكرده ما گناهى كه درباره آيا از شما »: د( بگو
 

وا .88 َرݩُّ َمه ََٰٰٓٓوَاشݩَ دا  ٰٰٓٓالث َّ ا  ُٰٰٓٓواَرآََٰٰٓلمݩّ ت َ ا  َعد   (22: جزء 33)سبأ/    ال 

 دارند تا عذاب نبينند. الف( و آنان پشيماني را پنهان مي

 كنند.مى پنهان را خود پشيمانى بينندمى را عذاب كه هنگامى آنان ب( و

 بينند.دارند اما عذاب را ميج( و آنان پشيماني را پنهان مي

 كنند. بينند ابراز پشيماني ميمى را عذاب كه هنگامى آنان د( و
 

ُءَٰٰٓٓوݠَلوݧ ٰٓ .89 ا   ٰٰٓٓت َسݩ  ا  ث  س  َ مݧ َٰٰٓٓعل  یَٰٓلظݩَ ِهم  ݪِ ب  ث ݦُ  (23: جزء 66)يس/ َٰٓاع 

   زديم.الف( و اگر بخواهيم پرده از چشمانشان كنار مي
 ب( با اين حال خواستيم كه چشمانشان را كور نماييم.

   ريزيم. ج( و اگر بخواهيم بر چشمانشان سرب مذاب مي
 كنيم. محو را چشمانشان بخواهيم اگر د( و

 

 

90. ٰٓ ݢا  ݢ َُروآِٰاَوݣݣدݩݩ  ّكِ ٰٰٓٓد ُ ٰٰٓٓلا  ُكَُرون َ د ݨ   (23: جزء 13صافات/) ٰٓب َ

 !شوندنمى متذكّر هرگز شود، داده تذكّر آنان به كه هنگامى الف( و
 !شوندنمى متذكّر دهي، هرگزب( و چون به ايشان تذكر مي

 كنند!كني، آنان يادت نميج( و چون يادشان مي
 !شوندنمى متذكّر دهي، هرگزد( گرچه پندشان مي
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91. ٰٰٓٓ ت ِ ظا  ح ِ
ںݧ ݫٖیٰٓڡݨ ݭِیٰٓال 

َر َّ عݦَ ٰٓوݦَ ها  ب  ث ٖ
ل  ڡ ِ َلَٰٓاك  ا  ڡ   (23؛ جز 23)ص  ف َ

  الف( گفت: آن را رها كن چرا كه در گفتار شكست نخواهد خورد
 است كرده غلبه من بر سخن در و واگذار من به هم را يكى ب( گفت: اين

 اش را به من واگذار و در كالم شخص عزيزی استج( گفت: سرپرستي
 را رها كن چرا كه در بحث بر همگان غلبه خواهد كرد.  اشسرپرستيد( گفت: 

 
 

92. ٰٰٓٓ ٰٰٓٓما  مݨ  هݩُ دݩُ ݨُ ث ݧ ݨ  عݧ ٰٰٓٓب َ ِٰٰٓٓالّاݦݦݦݦݨݠ ا   ݧُوب  ݧ ݢبݫ ݧ ݢ ݪݭِ َرݨݨّ
ڡݨ َ ݭ ݨُ ݫ ݫ ثݫ ِ ِهِٰٰٓٓاَلیٰٰٓٓلݫ ݧ  ىٰٓاللّٰ ݩݧ ݩݩݩݩݧ ݧ قݦ ݧ ل   (23، جز 3)زمر  ر ݦُ

 الف( آنان پرستيده نمي شوند مگر اينكه به خدا نزديك شويم
 آن پرسيده نمي شوند جز اينكه  ما را به سوی خدا هدايت كننداز ب( 

 ج( اينها را نمي پرستيم جز اينكه خدا برای تقرب دستور )به پرستش( آنها داده است.
 كنند نزديك خداوند به را ما اينكه بخاطر مگر پرستيمنمى را اينها (د

 
 

93. ٰٰٓٓ دا  َ ݫ ݧ َٰٰٓٓوبݫ ݨ  ُمݨݧ ٰٰٓٓلَݠهݩݧ ِهِٰٰٓٓمن َ ٰٰٓٓاللّٰ ٰٰٓٓما  وآَٰلم  ُكوب ُ َ ٰٰٓٓب  ون َ ݧ َِسث ُ ݧ نݧ ح  َ  (24، جز 47)زمر  ی 

  كردندنمى گمان هرگز كه شودمى ظاهر امورى آنها براى خدا سوى الف( از
   آشكار شده است.ب( گناهان آن بخاطر پندار بدشان 

   ج( و امر خدا از آنجايي كه كسي نمي پندارد آشكار است.
 دانستندآنچه را كه نميد( از سوی خدا بر آنها چيزهايي فرستاده شد 

 
 
 

ُمٰٰٓٓ .94 ِ ݠهݫ ِ ݫ َٰٰٓٓوفݨ ݫ ت ِ ا  بݘ ِ ن ݦّ
ٰٰٓٓݦݦݦݩݩ ٰٓ٭اݠلّسَ ن ݨ  َ َٰٰٓٓومݧ ِ ق 

ٰٰٓٓب َ ت ِ ا  بݩݩݩݘ ِ ن ݦّ
ٰٰٓٓاݠلّسَ ݫ  د  ِ ݫ ݩݩݘݫ ثݧ مݩَ و  ݦَ ٰٰٓٓب  د  َ ڡݧ ݧ ۥٰٓف َ هݩݩُ ث َ ِحمݨݦ  ݨݨَ ٰٓ٭رݧ  (24؛ جز 9)غافر/ݦݦ

 اىساخته رحمتت مشمول دارى، نگاه بديها از روز آن در كه را كس هر و دار، نگاه بديها از را آنان الف( و
 ب( و آنان را در گناهان غرق كن و هر كس در گناه رود از رحمت خدا به دور است

 شوددور شود داخل رحمت الهي ميج( آنها از گناهان دور شدند و هر كس از گناهان 
 كند پس آنها را از گناهان برحذر دارخدا دور مي رحمتد( گناه آنها را از 

 
 

95. ٰٰٓٓ ݢُلِٰٰٓٓاد ِ ݢ لا  َاع ݨ  ٰٰٓٓڡݨ ݭٖٓیٰٰٓٓال  ِهم  ف ݪݪِ ا  ث  ݣݣِشلَُٰٰٓٓاع  لا  َٰٰٓٓواݠلسݩَّ ون َ َجث ُ ُسݧ   (24؛ جز 71)غافر / ت 

 زنندالف( هنگامي كه در غل و  زنجيرها قرار دارند ضجه مي
 كشند.مى را آنها و گرفته قرار آنان گردن بر زنجيرها و غل كه هنگام آن درب( 

 اندازندمي ج( و چون غل و زنجير بر پای آنها بسته شود آنها را )در جهنم(
 شوند.افكنده مي د( هنگامي كه غل و زنجير به پاهايشان بسته شود با سر )در آتش جهنم(

 

96. ٰٰٓٓ ُلٰٰٓٓما  ا  ڡ  ݦُ َٰٰٓٓلَكٰٰٓٓب  ِٰٰٓٓالّاݦݦݦݦݨݠ ٰٰٓٓما  د  َلٰٰٓٓف َ ث  ٖ ِلٰٰٓٓف ݫ ُ شݧ ِٰٰٓٓللَرݦُّ ِلَكِٰٰٓٓمن ݨ  ث ݧ   (24جز ؛43)فصلت/ ٰٓ٭ف َ

 اندگويي چيزی را جز آنچه كه پيامبران قبل تو گفتهالف( تو نمي
 اندب( نگو چيزی جز آنچه كه پيامبران پيشين گفته

 شده. گفته نيز تو از قبل پيامبران درباره كه است همان گويندمى تو درباره ناروا به ج( آنچه
 اند د( آنچه درباره گذشته تو گفته اند به پيامبران الهي نيز نسبت داده

 

97. ٰٓ ُمٰٰٓٓلا  ثݘَ َس  ٰٰٓٓت  ن ُ ِاتݧ  سا  ٰٰٓٓال  ِءِٰٰٓٓمن ݨ  َرُِٰٰٓٓدعا   ݩ  ݧ ث ݧ ݩݩ َ حݧ
ٰٰٓٓال  ݨݨ  ِٰٰٓٓاَون ݧ هݩُ َرَُّٰٰٓٓمسݩَّ َّ ٰٰٓٓالس  ُوس  ݧ ݘـݧ ثݭݫ ݩَ ٰٰٓٓف َ وݣݣط  ݧ ݩُ ثݧ  (25جز ؛49)فصلت/  ف َ

 شودنشو و هنگامي كه بدی به او روی آورد از دعا كردن نااميد و مايوس ميالف( هرگز از دعا كردن)دعای خير( نااميد 
 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

 گرددمى نوميد و مأيوس بسيار رسد، او به بدى و شرّ گاه هر و شودنمى خسته( نعمت و) نيكى تقاضاى از هرگز ج( انسان

 شودد( انسان هرگز از طلب دعای خير نااميد نمي شود و حتي اگر بدی هم به او برسد هرگز نااميد و مايوس نمي
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98. ٰٓ ِٰٰٓٓان  
اݨ  َ َس  ٰٰٓٓت  ِكن ِ ُسݧ  َحٰٰٓٓت  ب  ٰٰٓٓاݠلَّرٖ ن َ َلل  ظݩ ݨݨ  ثݭݫ َ ِكَدٰٰٓٓف َ َٰٰٓٓعل یَٰٓروا  َِرٖةٓ ه  ٰٓ٭ط َ  (25؛ جز 33)شوری/ ݦݦ

 بمانند. حركتبى دريا پشت بر آنها تا سازدمى ساكن را باد كند، اراده او الف( اگر

 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

 درختان بر روی زمين بماند )و مانع از باروری آن شوند( یهاآيد تا گردهاده او به سكون در ميد( باد به ار
 

َىٰٓ .99 ق ِ
ُٰٓالݧ  لا  َلوݦ  ِهٰٰٓٓف َ ة  َٰٰٓٓعَلث   ِورݦَ َٰٰٓٓاش  ِٰٰٓٓمن ݨ  َهت   ٰٰٓٓد َ َءَٰٰٓٓاو  ا   ُهٰٰٓٓخ  َ عݧ َ َِكه ُٰٰٓٓمݨݧ ݫ ݘݫ ݩݩݧ بݧ

لا   َ مݩݧ ݥٰٓاݠل  ن َ یݭ  ٖ ݧ ݫ ݢبݧ ݢ ݢ ݡݡَرݪِ ݩݩݧ ݧ ݧ ثݧ
 (25؛ جز 53)زخرف/ ُمڡݧ ݨ 

 تگان مقرب الهي او را تاييد كنند.)اگر گفتارتان درست است( در عوض به او گردنبندهای طال بدهيد و يا فرشالف( 
 ا توسط فرشتگان مقرب )خدا( تاييد نشده است؟يپنداريد( چرا طالهای زيادی به او داده نشده و )اگر درست مي ب(

 اند؟اييد به همراه او آمده اند اما دستبندهای طال به او ندادهفرشتگان زيادی برای تچرا گوييد( اينكه ج( )اگر راست مي
  اند؟نيامده او دوشادوش فرشتگان چرا اينكه يا نشده، داده او به طال دستبندهاى چرا( گويدمى راست اگر)د( 

 

100. ٰٓ ا  دݦ  ٰٰٓٓه  ا  ب  ݩُ ب  ا  ِٰٰٓٓكث  ِظق ُ ب ݨ  َ ٰٰٓٓب  ُكم  َٰٰٓٓعَلث   ِ َحق ّ
ال  ٰٰٓٓݦݦݦ ٰٓ٭ب ِ ا  ِٰٰٓٓاب ّ ا  ݩ ّ ُٰٰٓٓكݡںݩݧ ح ُ ِ ݧ ݨ سݫ نݧ نݧ َ ݨݧ  ٰٰٓٓتݧ ݧَسݧ ٰٰٓٓما  م  ݩ ُ بݧ ُٰٰٓٓكثݩݧ ݨ  َمُلون َ ع   (25؛ جز 29)جاثيه/ ب َ

 گويند، و آنچه را كه انجام مي دهيد آن را مي نوشتيمالف( كتابهای آسماني با دليل و منطق سخن مي
 نوشتيم.مى داديدمى انجام را آنچه ما( كندمى بازگو را شما اعمال و) گويدمى سخن شما با بحق كه است ما كتاب ب( اين

 همه اعمالتان را ثبت كرديم. ج( اين كتاب كه حق است جز با دليل و برهان با كسي سخن نمي گويد و در اين كتاب )لوح محفوظ(
 نويسيم.لتان( ميدهيد آن را )در پرونده اعماد( اين كتاب آسماني است كه با دليل و برهان)متعدد( بر حق نازل شده و هر آنچه را كه انجام مي

 

ل ٰٓ .101 ٰٰٓٓف ُ ٰٰٓٓما  ݩݧ ݨ ت ُ ًعآُٰكثݧ د  ٰٰٓٓب ِ ِلِٰٰٓٓمن َ ُ شݨݧ ٰٰٓٓاݠلَرݩُّ ٖریَٰٓوما   َٰٰٓٓاد  َعُلٰٰٓٓما  ڡ ݨ  ݦُ ٰٰٓٓں ٖیٰٰٓٓب  لا  ٰٰٓٓوݩَ ُكم   (26؛ جز 9)احقاف/ ݦݦݦݦٰٓ٭ب ِ

 الف( بگو در پيامبری بدعت نگذاشتم نمي دانم كه چه مي خواهيد با من بكنيد
 چه خواهد شد ب( بگو من پيامبری تازه نيستم و نمي دانم كه با شما

 شد خواهد چه شما و من با دانمنمى و نيستم نوظهورى پيامبر من: ج( بگو

 دانيد.دانم و شما )جايگاه(خود را )در قيامت( نميدهيد را ميد( بگو من در پيامبری )فرد(جديدی نيستم و آنچه را انجام مي
 

102. ٰٓ ن ݨݨ  ِّ ݧ َاب 
كݨݦݦݨَ ٰٰٓٓوݩَ ِٰٰٓٓمن ݨ  ه   َ ب ݧ َرݨݨ  َیٰٰٓٓف َ ٰٰٓٓهݭِ ّدُ َ ݥَٰٓاش  ةݧ ً وݨَّ ٰٰٓٓفݦ ُ َِكِٰٰٓٓمن ݨ  ݫ ݩ ݫ بݧ َ ب  َر   (26جز ؛13)محمد/ ف َ

 تر هستند.های ديگر قدرتمندالف( و شهری كه از آن خارج شدی از شهر
  ب( و شهرهايي هستند كه از شهرهای ديگر نيرومند تر هستند.

 بودند. نيرومندتر كرد بيرون را تو كه شهرى از كه شهرهايى بسيار چه ج( و
 تو در آن هستي)دارای مردمان( نيرومندتر از شهرهای ديگر است.د( از شهری كه 

 
 

ݤ .103 ݢعݬ  ݢ ݩ  ݢرݧ ݢ َٰٰٓٓكَرݩݩ َ ݨݨَ حݬ  َرݨݨَ ۥَٰٓاح ݨݨ  ُ ݧ َاةݧ ظ   (26؛ جز 29) فتح/  ش َ

     ساخته خارج را خود هاىجوانه كه زراعتى الف( همانند
 ب( زراعتي كه محصول خود را به بار رسانده

     شودج( محصولي كه از باغ برداشت مي
 د( همانند زراعتي كه محصولش چيده شده

 

104. ٰٓ ا  ث  ݠل  َرݦݩݩ َّ بݩݦ َ ٰٰٓٓوݦَ ِءِٰٰٓٓمن َ ما   ًءٰٰٓٓالّسَ ًكآٰما   رݩَ ا  ُٰٰٓٓمث  ا  ݩݩ  ثݧ ݩݩ   بݧ َ ن ݧ بݩ  
اݦَ ٖهٰٰٓٓف ݦَ ٰٰٓٓب ِ ت   ا  ثݦݩݩ ّ َ ٰٰٓٓح  ت َّ َ ِدَٰٰٓٓوحݧ َحٖصث   (26؛ جز 9)ق / ال 

 آن محصوالتي كه بايد درو شوند، رسيدند بوسيلهالف( و از آسمان آب با بركتي نازل شد كه 
 رويانديم. ندنكمى درو كه را هايىدانه و باغها آن بوسيله و كرديم، نازل پربركت آبى آسمان، از ب( و

 كنند را مبارك كرديمدرو مي باغهاج( و از آسمان آبي نازل كرديم كه بوسيله آن محصوالتي كه در 
 های درو شده آنها را مبارك كرديم.نازل كرديم، باغها و دانهبوسيله باراني كه از آسمان و د( 
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105. ٰٓ رُٰٰٓٓما  د َ ٰٰٓٓب َ ِٰٰٓٓمن ݨ  ء  یݦ  ٰٰٓٓش َ ِهَٰٰٓٓاٮݩݧ َت   َٰٰٓٓعَلث   ُهِٰٰٓٓالّاݦݦݦݦݨݠ َعَلث   َ ِمٰٰٓٓح  ث  ٖ ݫ مݫ  (27جز ؛42)ذاريات/َكالَّرَ
 .ساختمى پوسيده استخوانهاى همچون را آن اينكه مگر گذشتنمى چيز هيچ بر الف( كه

 نكرد مگر اينكه استخوان آنها را باقي گذارديم.ب( بر هيچ چيز عبور 
 مزمين آن سست و نرم كردمن ج( و آنها از جايي عبور نكردند مگر اينكه 

 مسست و روان كرد آن را كرد مگر اينكه خاكهایند( از جايي عبور 
 

106. ٰٓ َٰٰٓٓام  وݣݣݠُلون َ ڡ ُ ݦَ ِعَر ٰٰٓٓب  ا  ٰٰٓٓش  َّضݩُ ݧ ݫ ݧ بݫ َ َرݧ ݩݩ َ بݧ ٖهٰٰٓٓب َ ٰٰٓٓب ِ ݧ ت َ َٰٰٓٓرٮ  ون ِ َمث ُ
 ( 27؛ جز 30) طور/ ال 

  الف( يا اينكه گفت او شاعری است كه از آرزوهای خود پيروی ميكند
 كشيممى را مرگش انتظار ما كه است شاعرى او: گويندمى آنها ب( بلكه

 ماندج( آنها گفتند شاعری است كه جز حوادث زمانه، منتظر چيزی نمي
 كشدجز مرگ انتظارش را نميد( بلكه آنها گفتند او شاعری است كه حوادث زمانه 

 

ُمٰٓ .107 َر َ ه  ُعَٰٰٓٓشث ُ ݨ  ݧ مݧ َ ݧ ح 
ٰٰٓٓال  ون َ

ُ
َوݠّل ݦُ َرََٰٰٓٓوب  ݦُ ب   (27؛ جز 45)قمر/ الّذُ

    گذارندفرارمى به پا و خوردمى شكست جمعشان بزودى الف(
 مي كنند كه به قبل برگردند رزوب( بزودی گروهشان دچار نابودی مي شود و آ

     خواهد شدج( بزودی جمعشان با فرار دچار شكست 
 كنندد( پس از اينكه شكست بخورند به تو ميل پيدا مي

 

108. ٰٓ ِهما  ث  ٰٰٓٓف ٖ ن ِ ا  ب  َٰٰٓٓعث   ن ِ ا  ث  ح َ ا  ص ّ  (27؛ جز 66)الرحمن/  ب َ
    چشمان آنان )حور العين( بسيار درشت است الف(

 ب( در آنجا دو چشمه شبيه هم قرار دارد

     است جوشنده چشمه دو آنها ج( در
 كردندشادماني در آن نگاه ميد( با دو چشمانشان با 

 

109. ٰٓ ا   آٰب  َ هݧ ُ ّݧ َٰٰٓٓاب  ن َ ی  ٖ ذ 
َ
ݢآٰاّل ٓوݢ َمث ݨُ ٰٰٓٓءا  ݢا  ݢ ُمِٰٰٓٓاد  بݩݩ ُ ثݫ ݨݦ  َ ح  ا  ٰٰٓٓب  ولݨَ ُ ݧ شݧ وآٰاݠلَرݩّݨَ ُ مݧ ِ ّدݫ َ ڡݧ ݧ ٰٰٓٓف َ ن ݨَ ݨݧ  ی  َ ٰٰٓٓب  َدی  ٰٰٓٓب َ ݣݣبُكم  ݨ  وݧ ݨݨݧ  ح  ݩ ݩًٰٰٓٓی َ هݩݧ َدف َ ݨَ  (28؛ جز 12)مجادله/ ݨٰٓ٭ضݧ

 از نجوا به صورت پنهاني صدقه دهيد. الف( ای اهل ايمان با پيامبر نجوا نكنيد مگر اينكه قبل
 بدهيد. اىصدقه آن از قبل كنيد نجوا خدا رسول با خواهيدمى كه هنگامى! ايدآورده ايمان كه كسانى ب( اى

 ج( ای كساني كه ايمان آورده ايد هنگامي كه مي خواهيد به صورت پنهاني صدقه دهيد قبل از آن با پيامبر مشورت كنيد.
 .گوئيدن هنگامي كه پيامبر شما را فراخواند)بدون هيچ درنگي(  حتي قبل از اينكه صدقه دهيد، او را پاسخ د( ای اهل ايما

 

ݢا .110 ٓوݢ ث ُّ َٰٰٓٓوط َ مݦ  ُ ݧ هݧ ݩ َّ َٰٰٓٓابݧ ݨݧ  ݨُمݨݨݧ ݧ هݧ ݩ ُ ݧ َعںݧ بݨ ِ ٰٰٓٓما  مݨݨݨ  ُ هݨݧ وݣݣٮ ݦُ ُ صݧ ُ ٰٰٓٓحݧ ِهِٰٰٓٓمن َ  (28؛ جز 2)حشر/  اللّٰ
 شود.مى مانع الهى عذاب از را آنها محكمشان دِژهاى كه كردندمى گمان نيز الف( خودشان

 پنداشتند آنچه از نعمتهايي كه خدا به آنها داده برای آنها جاودان خواهد بود.ب( آنها مي
 ج( گمان آنان بر اين بود كه قلعه های آنان نعمتي از سوی خداوند است)تا در برابر دشمنان محافظ آنان باشد(

 كنند.بلند خود نعمتهای الهي را به سمت خود جلب ميد( آنان خيال مي كردند در قلعه های 
 
 
 

111. ٰٓ َرََٰٰٓٓوݠَلن ݨݨ  ح ِّ ݩݩݘݨَ وݧ ُ ُهٰٰٓٓب  آٰاللّٰ سݡ ݨ  ڡݧ ݧ ٰٰٓٓب َ ݢا  ݢ َءِٰٰٓٓاد  ا   ٰٰٓٓخ  ُلها   (28؛ جز 11)منافقون/ ݦݦٰٓ٭َاخ َ
  اندازد.نمى تأخير به رسد فرا اجلش كه هنگامى را كسى مرگ هرگز الف( خداوند

 تواند مرگ را از  او دور كند.ب( هنگامي كه اجلش فرا رسد كسي نمي 
 اخير نينداخت تا اينكه اجلش رسيد.ج( خداوند نفس)مرگ او را( را به ت

 افتد.د( هنگامي كه اجل كسي فرا رسد مرگ او حتمي است و به تاخير نمي
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112. ٰٓ َت ݨݨ  فݧ ݧ ا  د  َلٰٰٓٓف َ ا  َٰٰٓٓوب  َِرها  َٰٰٓٓامݨݨ  ن َ كا  ه ُٰٰٓٓوݩَ َ ث ݧ ف ِ ٰٰٓٓعا  َِرها  آَٰامݨݨ  َرݦݡ س   (28؛ جز 9)طالق/ ٰٰٓٓح ُ
 بود. خسران كارشان عاقبت و چشيدند را خود كار سوء آثار الف( آنها

 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.

 شوند.بدشان بود كه وبال آنها شد و در آخرت نيز دچار زيان ميد( آنچه را كه چشيدند نتيجه كار 
 

113. ٰٓ ݢا   ݢ وآِٰاد  ُ ڡ ݧ ُٰٰٓٓالݧ  ها  ث  َٰٰٓٓشِمُعوآٰف ٖ آَٰلها  ݡ ڡ  ث  ݬٖ ݫ هݫ
َ َیٰٰٓٓش  ورَُٰٰٓٓوهݬِ ُ ڡ ݧ  (29؛ جز 7)ملك/        ب َ

 شود.شود و آن صدای بلند دائما تكرار مياندازند صدای بلندی شنيده ميوقتي كه در آن مي الف(
  شود و در آن دائما در عذاب هستند.افتند از آنها صدای مهيبي شنيده ميدر آن مي هنگامي كه ب(

 !جوشدمى پيوسته كه است حالى در اين و شنوند،مى آن از وحشتناكى صداى شوند افكنده آن در كه هنگامى ج(
 آيند.در آن)عذاب( به حركت در ميشود در حاليكه افتند صدای بلند و وحشتناكي از آن شنيده ميهنگامي كه در آن مي د(

وا .114 دݩُّ َٰٰٓٓلو ٰٰٓٓوݦَ ِهن ُ دݧ  ٰٰٓٓب ُ ون َ ِهث ُ د  ُ ث ݧ  (29؛ جز 9)قلم/ ٰٰٓٓف َ
 آنها آرزو دارند از دين برگردی تا به دين آنها در آيي ب( دوست دارند به آنها متمايل شوی تا از دين خود دست برداری الف(

 دارنداگر از تبليغ)دين( دست برداری، آنها نيز از خصومت دست برمي د( دهند. نشان نرمش( هم) آنها تا دهى نشان نرمش دارند دوست ج( آنها
 

َرݨݨݧَى .115 ݩ َ ثݧ َمٰٰٓٓف َ و  ڡ َ ٰٰٓٓال  ها  ث  ݧ یٰٓف ٖ ݧ ݩݧ ݩݩݧ ݧ ݧ عݧ َٰٰٓٓضَرݦݨݨ  ݧ  ݧُمݨݧ ݧ ݩݩ َّهݧ ݣݣٮݧ اݦَ َ ر ُٰٰٓٓكݦݨ ا  ج  َٰٰٓٓاع  لݪ 
حݩ ݨ  ٰٰٓٓی َ ه   ِوب َ ا   (29؛ جز 7)حاقه/ خ 

 مثل درخت خرما خشك شدنددر نهايت ديدی كه آن قوم دچار صاعقه شدند و  الف(
 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.
 .اندشده هالك و افتاده زمين روى باد تند اين ميان در نخل درختان خالى تو و سيدهپو هاىتنه همچون قوم آن كه ديدىد( مى

 

116. ٰٓ ن ݨݨ  ݨݨَ ݧ مݧ ٰٰٓٓف َ ِمن ݨ  وݩݩݩݘݨݨ  ݦُ ٖهٰٰٓٓب  ِ ب ّ َرݦَ ٰٰٓٓب ِ لا  ٰٰٓٓف َ ف ُ ا  ح  َ آٰی  سݡ ح   َ ٰٰٓٓی  لا  آٰوݩَ ݡ  (29؛ جز 13)جن/ َرَهڡ 
 شودالف( هر كس به خدا ايمان بياورد از فقر و سختي دچار ترس نمي

 شود و نه حزن و ناراحتي ب( هر كس به خدا ايمان بياورد نه دچار ترس مي
 ظلم از نه و ترسدمى نقصان از نه بياورد، ايمان پروردگارش به كس ج( هر

 د( هر كس كه به خدا ايمان آورد نه از بخل مي ترسد و نه از گناه
 

117. ٰٓ َ ق ݧ بݘِ
دا   آَٰوخݩَ ݡ ث 

ل   (30؛ جز 30)عبس/ ع ُ
 د( و باغهای بي ثمر  ج( و باغهای خشك شده پردرخت باغهاى ب( و                  پر آبو باغهای  الف(

 
 

َلُهۥ .118 َ ݧ عݧ َ ݧ ح 
ًءٰٰٓٓف َ ا   ث  ىٰٓع ُ ݨݨ  وݧ  (30؛ جز 5) اعلي/  َاحݨݧ 

 ثمر رها كردب( پس آن را خشك و بي      سپس آن را بي فايده و شوم قرار دادالف( 
  !داد قرار تيره و خشك را آن د( سپس  سياه قرار دادو ج( سپس آن را بي فايده 

َءٰٓ .119 ا   َكَٰٰٓٓوخ  َلُكَٰٰٓٓرب ُّ َ ݨݧ مݧ آَٰواݠلݨ  ݡ آَٰضڡ ّ ݡ  (30؛ جز 22)فجر/ َضڡ ّ

 شوند. حاضر صف در صف فرشتگان و رسد فرا پروردگارت فرمان الف( و
 پروردگارت آمد در حاليكه مالئكه صف در صف ايستاده بودند. ب(

 كه پشت در پشت هم بودند آمد.حاليج( پروردگارت به همراه مالئكه در 
 د( پروردگارت آمد و با فرمان او فرشتگان صف در صف بودند.

 

120. ٰٓ ون ݨُ ُ كݧ بݩݦ َ ُلٰٰٓٓوݩݦَ ا  ث  ح ِ
ٰٰٓٓال  ن ݭِ

ه  عݭِ
َٰٰٓٓكال  وس ݬِ ڡ ُ َمث    (30؛ جز 5)قارعه/ ال 

   گردد.مى شدهحلّاجى رنگين پشم مانند هاكوه ب( و  شوندها همچون دريا روان و جاری ميالف( و كوه
 افتندها همچون برگ درختان از جای خود فرو ميد( و كوه  شوندها مثل ريگ صحرا ريز ريز ميج( و كوه
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 سواالت مفردات

ٰٓ»مراد از  .1 ٰٓ»در عبارت « هِحّظَ ن َ ی  ِسث ٖ ُمج  ٰٓال  دݩݦُ ب  ٖ َرݦݩ  ث َ َ َٰٓوشݩݧ
٭ݦݦݦݦݩ ُكم  ا  ب  ظا  ٰٓح َ م  ُ كݧ ٰٓلݦَ َرݦ  ڡ ِ ݨ  ع ݧ ٰٓب َ ه   وݠُلوآِٰحّظَ  152ص2ج / 58بقره 1جزءچيست؟ « َوفݧ ُ

 د( سخن خوب  به خصوص آمدن ج( فرو  ب( احاطه كردن  الف( لطافت و نرمي

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

 د( سبزی و خرمي  ج( زردی شديد  ب( نور و حرارت    زورقوی و پر  الف(

ٰٓ»واژة  .3 م  ث ُ ص   َ ٰٓ»عبارت  در« َاف ݧ ِٰٓمن ݨ  م  ث ُ ص   َ َٰٓاف ݧ ݢا   ݢ ِاد  َ ِمٰٓف  َحَرا  َعَِرٰٓال  َمس   َدٰٓال  َهِٰٓعث   وآٰاللّٰ ُ ُكَرݨݨݧ اد   َ ٰٓف  ت   ا  ف  جزء  اي و به چه معنا است؟از چه ريشه« َعَرݨݦَ

 216، ص 5ج/198بقره2

 يض، برگشتند( فَ  سكونت گزيدن  وض،ج( فَ  سكونت گزيدن  يض،ب( فَ  وض، برگشتنالف( فَ

ح»واژه  .4  251ص ،3ج /229بقره  2جزءبه چه معنا است؟ « ت َسَرب 

 د( رها كردن  ج( به صراحت بيان كردن  ب( توضيح دادن  الف( آشكار كردن

وم»درباره كلمه  .5 ث ّ  50، ص6ج /2عمران، آل3جزءكدام گزينه صحيح است؟ « ف َ

 .م استيقصيغه مبالغه از ريشه  قيّوم ب(    .م استوقَصيغه مبالغه از ريشه  يّومقَالف( 

 .است تسهيل شدهو  بودهم يويقَ ،يّوماصل قَد(   .بياء قلب شده و ادغام گرديده استل و اوّ بودهوم يوُقَ ،اصل قيّومج( 

مَاف ٰٓ»از  مراد .6 لا  ٰٓ»در آيه « ݨݧ  َٰٰٓٓوما  ݩݧ ݨ ت َ َٰٓلذُٰٓكثݧ مݦ  ݧ هݭِ ݧ ݣݣٮ  َ
ݩ ݧ ݧ ٰٰٓٓݧ ِٰٓاد   ون َ ُ ڡݧ ݧ

لݨ  َٰٓاف ٰٰٓٓب ُ مݨ  ݩݩُ هݩݧ َ مݧ لا   33 ، ص6ج/44عمران، آل 3جزء چيست؟« ݨݧ 

 د( روشها   انواعج(    هاب( قلم  تيرهاى قرعه الف(

مه» .7 ابݘ ه  ُٰٓام»در آيه « ف  َّ ٰٰٓٓݧ ا   ه  ٰٓف  َ مݧ ٰٓبٰٓبݘِ ُلون َ بݩݩݧ ݨ  ٰٰٓٓݫ َ ٰٓءا  ت ِ ا  َءِٰٰٓٓهٰٓاللّٰٰٰٓٓب  ا   ب  ِلٰٰٓٓءا  ث  
َ
 49، ص 6ج/113عمرانآل 4جزءبه چه معنا است؟ « الّل

 د( عزم و اراده  ج( توقف  ب( ثبوت و دوام  الف( مجاهد

ٰٓكاݘٰٓ» .8 ن  ِّ  71ص ،6ج /146آل عمران  4جزء اي است؟چه نوع كلمه« ب 

 كنداسمى است مركّب از كاف تشبيه و اىّ منوّن و اغلب افاده كثرت ميالف( 

 كندمي عموماغلب افاده « كم»و مانند  يّناسمى است مركّب از كاف تشبيه و اب( 

 رساندتأكيد را ميمركّب از كاف تشبيه و اىّ منوّن و اغلب ج( حرف تشبيه، 

 رساند.تأكيد را ميمركّب از كاف تشبيه و اىّ منوّن و اغلب د( حرف استفهام، 

ل» .9  133، ص 6ج /85نساء  5جزءبه چه معنا است؟ « ِكڡ  

  د( نصيب  ج( نگهدارنده  ب( سرپرستي الف( سختي

َر»معناي واژه  .10 ث  ڡ ِ  104، ص7ج /124نساء  5جزءچيست؟ « ب َ

 د( ناقص      رفتگى كوچكى در پشت هسته خرمافرو ج(   برجستگي روی درخت خرماب(        هسته خرماالف( 

11. «ٰٰٓٓ ن َ ی  ّمٖ
َمٰٓ»ٰٰٓٓدر عبارتٰٓ«ءا   َحَرا  ٰٓال  ت َ ن   ث َ

ٰٓال  ن َ ی  ّمٖ
  118، ص 1ج /2، مائده، 6جزء  به چه معنا است؟« ءا  

 د( پذيرفته شدگان    ج( قصدكنندگان   ب( امنيت يافتگان  الف( امينان

له» .12  218، ص 7ج /35مائده،  ،6جزء اي و به چه معنا است؟از چه ريشه« وشث 

 تقرّب و نزديكىل، سَد( وَ  تقرّب و نزديكىل، وَج( سَ   ل، ابزارسَب( وَ  ل، ابزاروَالف( سَ
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ل»منظور از  .13 ُمٰٓال»در آيه « َكه  كَّلِ َسٰٓب ُ ا  ِدَٰٓوكٰٓڡݨ ݭِیٰٓثݩݦݩ ݨّ َمه  لًاال  ݩ  هݧ  164، ص6ج /110، مائده،7جزء چيست؟ « ݨَ

  ما بين جوانى و پيرىد(    جوانيج(   ب( بلندی  الف( سرمه چشم

ع» .14 ب   َ  279، ص7ج /99، انعام، 7جزءبه چه معنا است؟ « ب 

 د( ميوه نرسيده  ج( رها كردن   ب( شكست خوردن  الف( رسيدن ميوه

ٰٓ»كدام گزينه درباره  .15  163، ص7ج /150، انعام، 8جزء صحيح است؟« َهُلّمَ

 معنى بياوريده است باسم فعل ب(    معنى بياوريده است ب الف( اسم مصدر

 به معنای شتاب در كارها اسم فعل استد(   ج( اسم مصدر است به معنای شتاب در كارها

16. «ٰٓ ن َ ٖمی  ب ِ ا  ٰٓ»در عبارت « خ  ن َ ٖمی  ب ِ ا  ٰٓخ  م  ِ ݫ ِرݣݣهݫ ُجوآٰڡݨ ݭٖیٰٓدا  ث َ َاض  َ  17، ص2ج /78، اعراف، 8جزء به چه معنا است؟« ف 

 د( استراحت كرده  ج( سكني گزيده  ب( فرار كرده  الف( به روی افتاده

  311، ص2ج /148، اعراف، 9جزءچيست؟ « خُوار»مفهوم  .17

 د( صدای گاو  ج( نرم شدن  ب( پستي و ذلت  الف( وحشتناك

ًءٰٓم» .18
كا   ُ ه ًٰٓب َص»و « ݩݧ ِدبݫ َ ٰٓ»در آيه « ݧ  َٰٰٓٓوما  ن َ ٰٰٓٓكا  ݨ  ݧ ُمݧ ݧ ٮ ُهݧ ث ََٰٰٓٓضلا 

َدٰٓال  ِٰٓعث   ِ ت  ِٰٓالّآٰن   ًءٰٓمٰٓݦݦݦݦݨݠ
كا   ُ صٰٓݩݧ ه ًَٰٓوب َ ِدبݫ َ ٰٓݧ  ، 4ج /35، انفال، 9جزء به چه معنا است؟ترتيب به« ٭ݨݦݦݦݦݦݦݦ

 120ص

 د( گريه، پشيماني  زدن دست، زدن ج( سوت  آرامش، سكونتب(   الف( نام دو بت

19. «ٰٓ َ َحٰٓح  ٰٓ»در آيه « ث َ ِٰٓاَون  ݨݨ  مٰٓݧ ل  ُجوآِٰللّسَ ث َ َ ٰٓح  حٰٓݭِ ث َ اح   َ ٰٓف  ٰٰٓٓݨݨ   54، ص2ج /61، انفال، 10جزء به چه معنا آمده است؟« َلها 

 د( فدا كردن   ج( سالمتي يافتن  ميل كردنب(   الف( نجات دادن

ه» .20 ڡ َّ ُ َٰٓول ٰٓ»در آيه « ش  ن ݨ  ݭِ ݫ ݫ ٰٰٓٓݠكݫ َدت ݨ  ُ عݩݧ َ ِهُمَٰٓعلَٰٰٓٓب  هٰٓں   ڡ َّ ُّ ݩݩ ݩُٰٓالس  ٰٓݩݧ  60، ص4ج /42، توبه، 10جزءبه چه معنا است؟ « ٭ݦݨݦݦݦݦ

 د( مخالفت  كينهج(   رسندآن ميه ب سختيكه با محليب(   الف( پاره كردن

ضاد» .21 ر  ًداِاَور»در آيه « ا ِ ضا  ِٰٓلمٰٓݨݧ  ن ݨ  َ ٰٰٓٓݧ ٰٓخا  ت َ وَلُهۥَٰٓهٰٓاللّٰٰٰٓٓرݨَ ݩُ َٰٰٓٓوَرشݧ ِٰٓمن  ث ٰٰٓٓݨ  لݩݩُٰٓف َ  101، ص 3ج/107، توبه، 11جزء به چه معنا است؟« ٭ݦݦݨݦٰٓݧ 

 د( حيله گر  ج( عبور كردن  ب( رها كردن  آماده كردنالف( 

ا» .22 ڡ  َ ٰٓ»در عبارت « ش  َٰٓمن  ن  ٰٰٓٓݨݨ  ُ َسٰٓب  ُهۥَاّشَ ب َ ا  ٰٰٓٓیَعل ٰٰٓٓب  ا  ڡ  َ ٰٰٓٓش  ف   َرݦُ ُ ٰٰٓٓح  ٰٰٓٓݣݣرݪ ٰٓها 
 58، ص 4ج/109، توبه، 11جزء چه معنا است؟به « ٭ݦݦݦ

 د( گودال  ج( دهان  ب( سالمتي  الف( كنار

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

 د( صخره  ج( محو شدن  ب( گذشتن  الف( خون

24. «ٰٓ ݣݣىاع  ݨ  َرݧ ݩ َ  336، ص4ج/54، هود، 12جزء اي و به چه معنا است؟از چه ريشه« ثݧ

  برگشتن د( عری،  رسيدن ج( عرو،  ب( عری، رسيدن  برگشتنالف( عرو، 

ٰٓ»ريشه  .25 دون  ث ّ ڡ  ٰٖٓ»در آيه « ب 
ُدَٰٓلآَٰٰٓیِٰٓاں ّ ٰٓرٰٰٖٓٓݣݣݣخ ِ حݨَ ٰٰٓٓب  ُوُشف َ ݧ لآٰب  َٰٓلو 

ݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖݧ ٰٓݩݦݦݦݩݩ  ِ ُدون  ث ِّ ڡ َ ٰٓب ُ  205، ص5ج/94، يوسف،13جزء به چه معنا است؟« َان  

 د( كم عقل شدن  ج( اشتباه كردن   ب( يافتن  بو كردن الف(
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ض» .26 َٰٓضث ٰٓ»در آيه « َمجث  َٰٓام  ا  ب  َرݨݦݨ  ٰٰٓٓݦݦݨَ ٰٰٓٓما  ا  َٰٰٓٓلث  ٰٓمِٰٓمن ݨ  ݭ  ضݫ ٖجث  َ  206، ص2ج/21، ابراهيم،13جزء چه نوع اسمي است و به چه معنا است؟« ݧ

 د( اسم زمان، سختي  ج( اسم مكان، سختي  فرار وقتب( اسم زمان،   فرارگاه، اسم مكانالف( 

ِٰٓعٰٓ» .27 ٰٓص ِ ن   15، ص5ج /90، حجر، 14جزءاي و به چه معنا است؟ از چه ريشه« ی 

 د( عضو، متفرق  ج( عضو، يكپارچه  ب( عضن، متفرق  الف( عضن، يكپارچه

ݡٰٓ»ريشه  .28 كاب   96، ص5ج /92، نحل، 14جزء به چه معنا است؟« اَاب 

 رها كردند(     جمع كردنج(          شكستنب(  كم كردن       الف( 

ٰٓو»در آيه « مَرح» .29 لا  مٰٓݩَ ٰٓب َ س ِ َارٰٓڡݨ ݭِیٰٓݧ  ٰٓال  ݨ ض ِ ݧ َٰٓمَرٰٓݧ
ا٭ݦݦݦݨݦݦ خݩݦݡ َ  248، ص6ج /37، اسراء، 15جزء به چه معنا است؟« ݧ

 د( كينه               ج(دوست داشتن  ب( تكبّر                الف( بغض

ا»معناي  .30 اب   108، ص3ج /49، اسراء، 16جزء چيست؟« ُرف 

 خورشيدد( نور   های پوسيدهج( استخوان  ب( سرسبز و خرم  الف( از كار افتاده

َسك»واژه  .31  به چه معناست؟ «َمن 

 د(عبادت  ج( عقيده      ب( روش               الف( راه  

َر ٰٓ» .32  119، ص3ج /72، مريم17جزء به چه معنا است؟« ِرك 

 د( دروغ   ج( بيهوده   ب( كمترين صدا  الف( صدای بلند

ٰٓ»معناي كلمات  .33 ق  ث  ٰٓوٰٓف  ق   51، ص3ج /30، انبياء، 17جزء؟ ترتيب چيستبه « رب 

  باز كردند( بستن و   ج( گشودن و بستن  رسيدگي به امورهردو به معنای ب(   الف( منظم كردن و بستن

ِهٰٓ» .34 ڡ ِ ِٰٓعظ  َ اں ِی  ٰٓ»در آيه « ب  ا  ٖهٰٰٓٓݣݣں َِیݤݤب  ڡ ِ لݩَِّٰٰٓٓعظ  ِ ݫ ݨُصݧ ݭݫ ݧ ݭݫ ݧ ݫ ِثݫ َٰٓشن ٰٰٖٓٓݠلݫ ِلَٰٓعن    319، ص 1ج / 9حج ، 17جزء به چه معنا است؟« ِه٭ݦݦٰٓاللّٰٰٰٓٓب 

 د( دور شدن  ج( گوشه دوم  و طرفجانب ب(   الف( محبت  

َرا»كلمه  .35 ب   ٰٓ»در آيه « ب َ ا  ث  َشل  َٰٓار  ّمَ ُ ٰٰٓٓب  ا  ٭ݦݦݦݦُٰٰٓٓرُشَلث  َرا  ݩ ݨ  بݧ  179، ص 7ج/44مؤمنون، 18جزء به چه معنا است و اصل آن چيست؟« ب ݨَ

 ، وتریباشتابد(   ، تتریپشت سر همج(   ، تتری درنگبيب(   الف( پي در پي، وتری

ٰٓ»معناي واژه  .36  136، ص 6ج/104مؤمنون، 18جزءچيست؟ « كاِلُحون 

 د( مردگان  ج( زشت منظران  ب( گناهكاران  الف(گرفتاران

َرَٰٓ» .37 ث    203، ص 4ج/50، شعرا،19جزء به چه معنا است؟« ض َ

 د( گوسفند  ج( شكست    ب( ضرر  الف( بازگشت

ݤو» در آيه .38 ݢوݤعݬݬݫ  ݤݢ ݩُ رݧ رݩݩ ُ حٰٓݩَ َٰٓوی َ ل 
ݩ ݨ  ٰٰٓٓݧ ُعها  َٰٰٓٓطل  م  ث  صݧ ٖ َ ٰٓ» واژة،ٰٓ«هݧ مَهص ِ  157، ص 7ج/148، شعرا، 19جزء به چه معناست؟« ث 

 متداخلد(    جدا جداج(   بسيار شورب(   منظر زشتالف( 

 47، ص3ج/10، قصص، 20جزءبه چه معنا است؟ « َرب َظ» .39

  د( بستن  ج( سعي كردن  دادنب( سكونت   الف( وصل كردن
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ا» .40 ݡ اِوب  ٰٓ»در آيه « ب  َٰٰٓٓوما  ݩݧ ݨ ت َ ُٰٰٓٓكثݧ ا  اب  ݡ بݬ  ِلٰٓمٰٓڡݨ ݭٖٓیٰٰٓٓݣݣوݪِ َٰٓاه  َ ن ݧ ݨَ ی  دݨݦ  َ  322، ص 1ج /45، قصص، 20جزء به چه معنا است؟« ݨݧ

 د( مقيم  ج( شكرگزار  مند ب(بهره  الف( مسافر

ٰٓ»ريشه  .41 ُعون  ّدَ ّصَ َ  115، ص4ج /43، روم 21جزء )صدع( به چه معنا است؟ « ب 

 د( اذيت كردن  د( بخل كردن  ب( مانع شدن  الف( شكافتن

42. «ٰٓ ع  َٰٓوَاش»در آيه « َاشث  عݩ َ ݭ ݦَ ݫ ثݫ َٰٓعلَٰٰٓٓݨݦ  ُكم  ۥٰٓث   هݩُ َ َعمݧ ِ ٰٰٓٓبݨ ݫ ا  ة ًٰٓط  ه ݩًَٰٓوِٰٰٓٓهَرݦَ ݩ َ ݣݣِطثݧ ا  ݢبݫ   220، ص3ج /20، لقمان، 21جزء  به چه معنا است؟« ٭ݨݨݨݦݦݦݦݨݢ

 د( تمام كرد  ج( تنگ كرد  داشتب( نگه  الف( فرستاد

43. «ٰٓ ان  ڡ   40، ص2ج /13، سبأ، 22جزء  اي و  به چه معنا است؟از چه ريشه« ح ِ

   پوشاندند( جفو،   ج( جفو، جفاكنندگان  هاب( جفن، كاسه الف( جفن، جفاكنندگان

لآَٰ» .44  23، ص 1ج /16، سبأ،22جزءاست؟  معنابه چه « ب  

 د( الل  ج( درخت پربار  ب( درخت گز  خارالف( درخت بي

45. «ٰٓ  221، ص7ج /9، صافات، 23جزء به چه معنا است؟« واِضت 

 د( آشكار  ج( شديد  ب( دانه  الف( دائم

اد» .46 ث   88، ص2ج /31، ص23جزء به چه معنا است؟« ح ِ

 د( چهارپا  ج( اسب تندرو  كنندگانب( تالش  لباسالف( 

ٰٓ»در آيه « ضَرخآًٰ» .47 ا  ٰٰٓٓب  ٰٓها  ن ُ ٰٰٓٓما  ن ِ اَضَرٰٓلٖیٰٰٓٓاب   ݣݣخݡ  120، ص4ج / 36غافر، ، 24جزء به چه معنا است؟« ݦݨݨ 

  د( دود   ج( آشكار   ب( قصر   الف( فرياد

َمَر» .48  179، ص3ج / 73زمر،، 24جزء چه معنا است؟به « ر ُ

 د( پوشش   ج( بزرگ  ب( پوشانده  الف( جماعت

ه» .49  330، ص2ج / 16شوری، ، 25جزءبه چه معنا است؟ « داحص 

 د( مقايسه  ج( باطل  ب( قابل قبول  الف( چيره شده

دس» .50 ٰٓ»و « شث  َرق  ب   342، ص3ج / 53دخان،، 25جزء به ترتيب چه معنايي دارند؟« اشن 

  د( پارچه نازك، پارچه ضخيم  ج( كاسه طال، ظرف نقره ، پارچه نازكپر زرق و برقب( پارچه   الف( مرواريد، طال

د» .51 ث  ص    77، ص7ج/10، ق26جزء معنا است؟ چه به « ب َ

 د( محافظت   بر بلندی ايستادنج(    ب( يگانه   شدههروى هم چيدالف( 

َرآًٰ» .52 ٰٓ»در آيه « ِوف  حا  ال  َ ٰٓف  ت ِ آِٰملا  َرݦً فݦ ݨ   234، ص7ج/2، ذاريات،26جزء به چه معنا است؟ « وݪِ

   د( به سادگي   ج( متين  ب( بار سنگين  الف( سنگيني گوش

م» .53 ث   156، ص7ج/31، قمر، 27جزء به چه معنا است؟ « َهس 

 د( پيچيده   ج( زخم  ب( چهارپايان  خورده شدهالف( 
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َٰٓمٰٓ»ريشه  .54 ص    256، ص2ج/28 ، واقعه،27جزء به چه معنا است؟ « دوج 

 د( در هم ريخته خم كردن شاخه نرمج(   ب( به هم پيچيده  الف( شاخه 

 124، ص6ج/10، ممتحنه، 28جزء  در كدام گزينه آمده است؟« َرواف َِٰٓكٰٓ»معناي  .55

  عنى زنان كافربه مجمع كافره د(   ج( كافور    به معنای پوشاندن  ب( جمع مكسر كافر  الف( جمع كفر و شرك 

دة»ريشه  .56   341، ص3ج/4، منافقون، 28جزء  باشد؟به چه معنا مي« ُمَسث َّ

 د( مصرف  ج( تكيه گاه   ب( معتبر  الف( مدرك

ا»ريشه  .57 ݡ  240، ص3ج/11، ملك،29جزء به چه معنا است؟ « ُشجڡ 

 د( بريدن  ج( دوری  ب( از بين بردن  الف( كوبيدن

َددآًٰ» .58  246، ص5ج/11، جن،29جزء  به چه معنا است؟« ف ِ

 د( جمع قدّ به معنای راه   ج( جمع قدّ به معنای بخش      مسيرب( جمع قدّه به معنای   الف( جمع قدّه به معنای قطعه

59. «ٰٓ ٰٓواح ِ  183، ص7ج/8، نازعات، 30جزء به چه معنا است؟ «هڡ َ

 د( سنگين ج( غمگين  ب( مضطرب  الف(مرتب

ٰٓاݖٰٓض» .60 ٰٓ»در آيه «هح َّ ِاد  َ ٰٓف  ݢا  ٰٰٓٓݢ ا   ٰٓخ  ه َُٰٰٓٓءت ِ ح َّ   111، ص4ج / 33عبس، 30جزء،  معنا است؟به چه «الّصا  

 د( مرگ  ج( رعد و برق  ب( صخره  فرياد شديدالف( 

 


