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 1جزء 

نُفَسُكمََُّّۡثم َّ»   در آيه  -1
َ
ُؤََلٓءََِّتۡقُتلُوَنَّأ نُتۡمََّهَٰٓ

َ
 85بقره/؟  نيامده استكدام كلمه «   ......أ

 َعلَيُكم( 4                                ََّعلَيِهم( 3                               ََََََّّّّّملُونيَع( 2                          احَلَيوةََّّ( 1

َّٓ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -2 ََّماََّعل ۡمتَنَا   32است ؟ بقره /« َََّلَِّعلَۡمَََّلَآَّإَِل 
 .دانشي وجود ندارد ،نچه تو به ما آموختيآ( جز 2                                       .( علمي وجود ندارد جز آنچه ما آموختيم1

 .( جز آنچه تو به ما آموختي دانشي براي ما وجود ندارد4                                  .ه شد( علمي وجود ندارد جز آنچه به ما آموخت3

َّنََرىَّ»  عبارت ترجمه  -3 ٰ ََّلَنَّنُّۡؤِمَنَّلََكََّحَّت    55ت ؟ بقره /چيس«ََّجۡهَرة ََّّٱّلل 

 .به تو ايمان نمي آورند مگرآنكه خداوند را آشكارا ببينند وقتهيچ( 2        .آوريم حتي اگر خداوند ديده شودهيچ وقت به تو ايمان نمي( 1

 .خود را آشكار كند ،آوريم مگر آنكه خداوندهرگز به خداوند ايمان نمي( 4      .هرگز به تو ايمان نمي آوريم مگرآنكه خداوند را آشكارا ببينيم( 3

ُهۡمََّءاَمُنواَّْوََََّّولَوَّۡ»  عبارت ترجمه  -4 ن 
َ
َّْأ َقۡوا ِۡنَِّعنِدََّّٱت  َِّلََمُثوَبةَّٞم    103است ؟ بقره / كدام گزينه« ََّخۡيََّّٞٱّلل 

  شد.بدون ترديد پاداش الهي شامل حالتان مي ،اگر شما ايمان آورده و پرهيزكار بوديد( 1

 .شدهمانا پاداشي بهتر نصيب آنها مي ،و اگر آنها ايمان آورده و پرهيزكاري كرده بودند( 2

 .شدپاداشي از جانب ما نصيب آنها مي ،ايمان آورده و پرهيزكاري كرده بودندچنانچه آنها ( 3

 .يافتند( بهتر بودقطعا پاداشي كه از جانب خداوند )مي ،( و اگر آنها ايمان آورده و پرهيزكاري كرده بودند4

  124؟ بقره /است«   .....بَِكلَِمٰٖتََّّۥَمََّربُّهََُّّۧإِبَۡرِٰهََّّٱۡبَتَلََِّٰٓإَوذَِّ»    عبارتكدام گزينه ترجمه  -5

 .و چون ابراهيم با پروردگارش با كلماتي سخن گفت( 2               .و هنگامي كه ابراهيم را پروردگارش به كلماتي آزمود( 1

 .سربلند بيرون آمدو چون ابراهيم با كلماتي از آزمون پروردگارش ( 4      .و زماني كه ابراهيم كلماتي را با پروردگارش در ميان گذاشت( 3

 2جزء 

ََّّٱۡلَوٰلَِدُٰتَّوََّ» كدام عبارت در آيه  -6 ۡوَلَٰدُهن 
َ
 233بقره/آمده است؟«  .......يُۡرِضۡعَنَّأ

ا (2    اه  سع  ا و  ل  ا ا  فس  ن   ه  الل   ف  ل  ك  اي  ل   (1 ه  سع  ا ا  ل ا و  ل ف  ن فس  ا (3     ل ا ن ك  ه  سع  ل ف  ن فٌس ا  ل ا و  ا (4        ل ا ت ك  ه  سع  ل ف  ن فٌس ا ل ا و  اي ك        ل 

َّوَۡجَهَكََّشۡطَرَّ»  عبارت ترجمه  -7 ِ َرامََِّّٱلَۡمۡسِجدَِّفََول    149ست ؟ بقره /چي« ٱحۡلَ

 .پس روي خود را از مسجدالحرام باز گرداندند( 2                               .پس روي خود را به سوي مسجدالحرام باز گرداندند( 1

 .بگردانمسجدالحرام پس روي خود را به سوي ( 4                                         .م بازگردانيدخود را از مسجدالحراپس روي ( 3

» عبارت كدام گزينه ترجمه  -8  َّ   َّ َّ   َّ       » 178بقره/؟  است 

 .اين تخفيف، رحمتي است از ناحيه پروردگار شما( 2                       .پروردگار شما سوياين، تخفيف و رحمتي است از ( 1

 تخفيف و رحمت در اين مورد، تنها از سوي خداوند است.( 4اين رحمت پروردگار است كه تخفيفي قائل شده است.                   ( 3

َّ»  عبارت ترجمه  -9
َ
ۡۡشَِكةََّٖولَۡوَّأ ِنَّمُّ ۡؤِمَنٌةََّخۡيَّٞم  َمةَّٞمُّ

َ
  221است ؟ بقره /كدام «َّۡعَجَبۡتُكمََّۡوََل

 .امت مؤمن بهتر از مردم مشرك هستند و هرچند قدرت عجيبي داشته باشندقطعاً و ( 1

 .زن)سالخورده( مؤمن بهتر از زنان مشرك است هرچند چهره زيبايي داشته باشند قطعاً( 2

 .كند به خود جلبهستند هرچند زيبايي آنها شما را  آزادكنيزان با ايمان بهتر از زنان قطعاً ( و 3

 .شگفتي آوردكنيز با ايمان از زن مشرك بهتر است، هرچند شما را به  قطعاً و( 4
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ۡوَّتَۡۡسِيُحَُّۢبِإِۡحَسٰنَّٖ » عبارت كدام گزينه ترجمه   -10
َ
  229؟ بقره / است« َّأ

 گيرييا آزاد كردن با سخت( 4           آسانييا نگاه داشتن به ( 3            يا گرفتن با قدرت( 2              يا رها كردن به شايستگي( 1

 3جزء 

َّ» كدام آيه با عبارت   -11 ََِّوَيُقولُوَنَّلََعَ  78و74آل عمران/پذيرد؟پايان مي«  َوُهۡمََّيۡعلَُمونَََّّٱۡلَكِذَبََّّٱّلل 

ۡهِلَّ( 1
َ
َمۡنُهَّبِقِنَطارََّّٖٱۡلِكَتٰبََِّوِمۡنَّأ

ۡ
اَّيَۡلوََُِّّإَون ََّّ(2ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمۡنَّإِنَّتَأ َفرِيق 

ََِّّۥنََِّمۡنُهۡمَّلَ لِۡسنََتُهمَّب
َ
 ٱۡلِكَتٰبَِّأ

ِينَََّّإِن َّ( 3 وَنَّبَِعۡهِدََّّٱَّل  َِّيَۡشََتُ اَّقَلِيًلََّّٱّلل  يَۡمٰنِِهۡمََّثَمن 
َ
 .صحيح است« 2»و « 1» هايگزينه( 4َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأ

ََّبۡيٞعَّفِيهََِّوََلَُّخل ةََّٞوََلََّشَفَٰعةََّّٞ»عبارت كدام گزينه ترجمه  -12   254/ بقرهاست ؟  «َّيَۡومََّٞل 

 دهد.ميو نه سفارشي سود  خلليروزي كه در آن نه معامله اي و نه ( 1

 است و نه فريبكاري و نه واسطه گري.نه معامله اي  ،در آن روز( 2

 .دوستي و نه شفاعتي و نه است  يو فروش روزي كه در آن نه خريد( 3

 .وجود دارد رفاقتيتواند معامله اي كند و نه دوستي و نه كسي نمي ،در آن روز( 4

رُُكُمَّ»  عبارت ترجمه  -13 ِ ََُّوُيَحذ    28/ آل عمران؟  چيست« ۥََّنۡفَسهََُّّٱّلل 

 .و هر نفسي بايد از خدا برحذر باشد( 2                         .داردند شما را از )نافرماني( خود برحذر ميوو خدا( 1

 .از نافرمانيش برحذر بودبايد و خداوند است كه ( 4                              .  خدا باشد با و هر كسي بايد مراقب مخالفت( 3

يِۡهۡمَّإِۡذَََّيَۡتِصُمونََّ»  عبارت ترجمه  -14   44/ آل عمران؟  كدام گزينه است« ََّوَماَُّكنَتَََّلَ

 .كردندو تو با آنان نبودي وقتي مشورت مي( 2                           با تو بودند ولي گوش شنوا نداشتند.گرچه ( 1

                                            .كردند( و تو نزد آنان نبودي وقتي كشمكش مي4                                                     .و گرچه با آنان بودي، ولي اختالف داشتند( 3

ۡوََلََّّإِن َّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -15
َ
يَنََّّٱَل اِسَّأ ِ َبُعوهَُّبِإِبَۡرٰهِيَمَّلََّل    68/ آل عمراناست ؟ « َّٱت 

 .كنندو كساني هستند كه از او تبعيت مي )ع(ابراهيم همانا ،سزاوارترين مردم( 1

 .كنندهمانا كساني هستند كه از او پيروي مي ،)ع(ابراهيمسزاوارترين مردم به ( 2

 .ايمان آوردند اين مردم بودند )ع(همانا اولين كساني كه به ابراهيم( 3

 .همين مردم هستند )ع(براي ايمان و پيروي از ابراهيم شايسته ترين افراد( 4

 4جزء 

ََُّّيُوِصيُكمَُّ»  آيه -16 ۡوَلِٰدُكمََّّۡٱّلل 
َ
 11نساء/؟  پذيردعبارت پايان ميبا كدام « َِِّفَّٓأ

ََُّوََكَنَّ( 1 اَّٱّلل  َّ( 2ََََََََََََّّّّّّّّّّّعلِيًماََّحِكيم  ََّإِن  اَّٱّلل  َُّوََّ( 3َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكَنََّعلِيًماََّحِكيم  َُّوََّ( 4َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّعلِيٌمََّحِكيمََّّٞٱّلل   َعلِيٌمََّحلِيمََّّٞٱّلل 

َِّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -17 تُواَّْب
ۡ
َّٓفَََّّٱتل ۡوَرىٰةَِّقُۡلَّفَأ   93/ آل عمراناست ؟ « َّإِنَُّكنُتۡمََّصِٰدقِيَََّّٱتۡلُوَها

 .گوييدبگو پس تورات را بخوانيد و به آن عمل كنيد اگر راست مي( 2           .گفتندبگو پس تورات را آوردند و آن را تالوت كردند چون راست مي( 1

 .گوييدبگو تورات را بياوريد و بخوانيد اگر راست مي( 4                    تگويان هستي.و تالوت كن اگر از راس بياوربگو پس تورات را ( 3

  113/آل عمران ؟  به چه معناست« َّلَۡيُسواََّْسَوآء َّ»  عبارت  -18

 .دينيست ازهم جدا( 4                    .يكسان نيستند( 3                         .نيستنداز هم جدا ( 2               .ديباهم برابر نيست( 1
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ن َكََّتَقلُُّبََََّّلَّ»  آيه   -19 ِينَََّيُغر    196/ آل عمران؟  كنداز چه موضوعي نهي مي« َّٱۡۡلَِلٰدََِّكَفُرواَِِّْفََّّٱَّل 

 .منافقانفريب نخوردن از ( 2                                                            .مغرور شدن به قدرت( 1

 .فريفته نشدن نسبت به رفت و آمد كفار( 4                                     .اركفّ خوردن مغرور نشدن بعد از شكست( 3

ۡوََّديۡن َّ»  عبارت  -20
َ
َّبَِهآَّأ ََّبۡعِدََّوِصي ةَّٖيُوََصٰ   12/ نساء؟ به چه معناست« َِّمنُۢ

 .بعد از وصيتي يا پرداخت غرامتي( 2                                 .ينيدَيا  اندبعد از انجام وصيتي كه به آن سفارش كرده( 1

 .بعد از توصيه و سفارش و پرداخت هزينه( 4                                           .ينيبعد از انجام وصيتي كه سفارش شده يا دَ( 3

 5جزء 

ََّخَطَََّّوَما»  در آيه عبارت كدام   -21 نََّيۡقُتَلَُّمۡؤِمًناَّإَِل 
َ
َّأ   92/ نساءاست ؟  آمده« َّ....اَّ  َََّكَنَّلُِمۡؤِمن 

ي ام َّ( 1
َ
َّإَِذاَّرََجۡعُتمَّۡ( 2ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثََلَٰثَةَّأ  قُُروٓءَّٖثََلَٰثَةَّ( 4َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّشۡهَرۡيِنَُّمَتَتابَِعۡيَِّ( 3ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسۡبَعة 

ۡبَنآئُِكمَُّ»  عبارت ترجمه   -22
َ
ئُِلَّأ   23/نساء؟  ستچي« َّوََحَلَٰٓ

 تاننوه هاي دختريو ( 4             يتان.هادخترخواندهو ( 3                   .و همسران پسرانتان( 2                 و شوهران دخترانتان.( 1

َُّ»  عبارت ترجمه  -23 ۡعَدآئُِكمَََّّۡوٱّلل 
َ
ۡعلَُمَّبِأ

َ
  45/ نساءست ؟ چي«َّأ

 .و خداوند به دشمني هاي شما آگاه تر است( 2                             .شناسدخداوند دشمنان شما را بهتر مي ،به خدا قسم( 1

 .شناسدخداوند دشمنان شما را بهتر ميو ( 4                                      .و خداوند به دشمني هاي ايشان احاطه دارد ( 3

لَمَّۡ » عبارت كدام گزينه ترجمه  -24
َ
ِينََّتََرَّإََِلََّّأ يِۡديَُكۡمََّّٱَّل 

َ
ٓواَّْأ   77/ نساءاست ؟ « قِيَلَّلَُهۡمَُّكفُّ

 .كفايت كنيد )به حكم الهي(آنهاآيا نديدند كساني را كه گفته شده به ( 2                      .آيا نديدند كساني را كه گفتند از جنگ دست بكشيد( 1

 .گفته شد دست از جهاد بردار اوكسي كه به  نگري بهآيا نمي( 4    .    برداريد (از جهاد)گفته شد دست به آنها آيا نديدي كساني را كه ( 3

  120/ نساء؟  استكدام گزينه « ََّوُيَمن ِيِهمََّّۡيَعُِدُهمَّۡ»  عبارت ترجمه  -25

 . كنيمدهيم و اميدوار ميآنان را وعده مي( 2                                . افكندايشان را در آرزوها مي دهد و( به آنان وعده مي1

 .كنيمدهيم و پاداش نيكو عطا ميايشان را وعده مي( 4                                                .دهدآزمايد و سپس وعده مي( آنان را مي3

 6جزء 

ۡهَلََّّقُۡلَّ» آيه   -26
َ
أ ء ََّّٱۡلِكَتٰبََِّيَٰٓ َََّشۡ ٰ  68پذيرد؟ مائده/با كدام كلمه پايان مي« ..... لَۡسُتۡمَّلََعَ

ينال (1 ق  اس  اف ر ينال (2                             ف  ينظ  ال( 3                              ك  ون (4                            ال م   ل اي عل م 

ۡبِتََّوقُۡلَناَّلَُهۡمَََّلََّتۡعُدواَِِّْفَّ»  عبارت ترجمه  -27   154/ نساءاست ؟ كدام گزينه «َّٱلس 

 .ي نكنيدو به آنان گفتيم: در روز شنبه تعدّ( 2                                   .و به آنان گفته شد: براي شنبه روزشماري نكنيد( 1

 .و به آنان گفتيم: براي )آمدن( شنبه روزشماري نكنيد( 4                                       .نكنيد تعدّيو به آنان گفته شد: در روز شنبه ( 3

  2/ مائده؟ است« ٱۡصَطاُدواَِّْإَوَذاََّحلَۡلُتۡمَّفََّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -28

 .براي شما حالل است)آن شكار(  ،زماني كه شكار كرديدو ( 2                                          .شكار كنيد ،زماني كه از احرام خارج شديدو ( 1

 .باز گرديد ،وقتي كه احرام به پايان رسيد و (4                                             .شكار نكنيد ،زماني كه در احرام هستيدو ( 3

  67/ مائده؟  ستچي« َّۥِإَونَّل ۡمََّتۡفَعۡلََّفَماَّبَل ۡغَتَّرَِساتَلَهَُّ» عبارت ترجمه  -29

                                                         .پيامش را نرساندي ،( و اگر انجام ندهي2                                             .( و اگر انجام ندهد، به پيام او توجه نكرده است1

 .اي( و چنانچه انجام ندهي، پيامي نرسانده4                                                  پيامش را نرساندي.   ،( و اگرچه انجام دهي3
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َمٌةََّعلَۡيِهمَّۡفََّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه صحيح  -30 َهاَُُّمَر  ۡرَبعَِيََّسَنة ََّّإِن 
َ
ۡرِضَّيَتِيُهوَنَِِّفََّّأ

َ
  24/ مائدهاست ؟ « َّٱَۡل

 .تا چهل سال در زمين سرگردان خواهند بودو شده پس اين )سرزمين( تا چهل سال بر آنها ممنوع ( 1

 .پس )پيروزي بر دشمن( تا چهل سال بر آنها حرام و پيوسته سرگردان خواهند بود( 2

 .بر آنها حرام شد (هابعضي خوراكي)پس چهل سال در بيابان سرگردان بودند در حالي كه ( 3

 خواهيد بود.و پيوسته در بيابان سرگردان  استحرام  شماپس )به واسطه بهانه گيري( تا چهل سال )گوشت( بر ( 4

 7جزء 

 59كدام آيه است؟ انعام/« ....َّٱۡلَغۡيبََِّمَفاتُِحََّّۥوَِعنَدهََُّّ»پس از آيه  -31

ِينَََّّٱلَۡقوۡمََِّدابُِرَََّّفُقِطعََّ( 1 ََّّْٱَّل  اَََّكنُواََُّْيُۡفوَنَِّمنََّقۡبُلََّّبَۡلَّ( 2َََََّّّّّ…َظلَُموا ِيََّوُهوََّ( 3َََََََّّّّّّّ…بََداَّلَُهمَّم  ََِّّٱَّل  ۡلََِّيَتَوف ىُٰكمَّب بِيهََِّءاَزرََّ( 4ََََّّّّ…َّٱَّل 
َ
 …ِإَوذَّۡقَاَلَّإِبَۡرٰهِيُمََِّل

ُۡتۡمَّفََّ»  عبارت ترجمه  -32 َّْفَإِنَّتََوَّل  َّرَُسوَِلَاََّّٱۡعلَُمٓوا ٰ َماَّلََعَ ن 
َ
  92/ مائدهست ؟ چي« َّٱلُۡمبِيََُّّٱۡۡلََلٰغَُّأ

 .بدانند پيامبر ما فقط وظيفه ابالغ پيام را دارد ،و اگر سرپيچي كنند( 1

 .بدانيد بر پيامبر ما جز ابالغ آشكار نيست ،و اگر واليت )پيامبر( ما را پذيرفتيد( 2

 .بدانند فقط پيامبر ما حق ابالغ پيام آشكار الهي را دارد ،و اگر پشت كردند( 3

 .بدانيد بر پيامبر ما جز ابالغ آشكار نيست روي گردانديد،و اگر ( 4

»  عبارتترجمه  -33                   »8انعام/؟  چيست 

 .اي بر او نازل نشدند: چرا فرشتهو گفت( 2              كند.  اي بر ما نازل نميو گفتند: چرا فرشته( 1

 اي بر او نازل خواهد شد؟گويند: آيا فرشتهو مي( 4شد.               فرشتة وحي نازل نمي اي كاشو گفتند: ( 3

َِّمَنَّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -34   14/ انعاماست ؟ « َّٱلُۡمۡۡشِكِيَََّوََلَّتَُكوَنن 

 .و از مشركان نخواهند بود( 4                يستيد.و از مشركان ن( 3.               ( و از مشركان نباش2            .و از مشركان نبودند( 1

ا»  عبارت ترجمه  -35 ََّعلَۡيهََِّّفَلَم  ُۡلََّجن  اَّٱَّل    76/ انعاماست ؟ كدام گزينه «  رََءاََّكۡوَكب 

 .ستاره اي را نشان داد ،در زماني كه شب فراگير شد( 2                                  ديد.    ستاره اي را  ،با او مجادله كردنديان هنگامي كه جنّ( 1

 .او ستاره اي را نشان داد ،رسيدهنگامي كه شب فرا ( 4                                               .ستاره اي را ديد ،هنگامي كه شب او را فرا گرفت( 3

 8جزء

  آخرين كلمه سوره انعام كدام است؟ -36

يمٌ  (1 ح  يٌم   (2                          ر  ظ  يٌر  (3                         ع  ون  ( 4                            ق د  ل ف   ي خت 

ََّبۡعَضَََّّوَكَذٰلَِكَّ » عبارت ترجمه  -37 ِ
ٰلِِميََّنَُوَل  اَّبَِماَََّكنُواَّْيَۡكِسُبونَََّّٱلظ    129/انعام ؟ چيست« ََّبۡعَضُۢ

  .كنيمديگران خوار ميگونه برخي از ستمكاران را به خاطر اعمالشان در برابر و اين( 1

 كنند.و به اين سبب ستمكاران با يكديگر براي بدست آوردن)اهداف خود( دوستي مي( 2

 .گردانيمسرپرست برخي ديگر مي ،آورندگونه بعضي از ستمكاران را به خاطر آنچه بدست ميو اين( 3

 .ورزند تا )منافعي( بدست آورندو ستمكاران با يكديگر دوستي مي( 4

َّ»عبارت كدام گزينه ترجمه  -38                »؟  تاس 

 ( و براي هريك درجات )و مراتبي( است از آنچه عمل كردند.2                  دهند.اعمال را انجام مي ،( و همگان بخاطر كسب مراتب و درجات1

 .اي الزم استعمل ويژه ،( و براي كسب هر درجه )و مرتبه(4                        اعمالي واجب است. ،اي كه باشد( و براي هركس در هر درجه3
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  150/ انعاماست ؟ كدام گزينه « َّفَإِنََّشِهُدواَّْفََلَّتَۡشَهۡدََّمَعُهمَّۡ»  عبارت ترجمه  -39

 .اگر )در مجالس انكار خدا( حاضر شدند تو با آنها حاضر نشو( 2                                                   .گواهي دادند تو با آنها گواهي دهاگر ( 1

 .اگر شهودي خواستند تو شاهد آنها نباش( 4                                               . نده گواهيدادند تو با آنها گواهي اگر ( 3

ىَٰكَِِّفََّسَفاَهةَِّٖإَون اَََّلَُظنَُّكَِّمَنَّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -40   66/ اعرافاست ؟ « َّٱۡلَكِٰذبِيََّإِن اَّلَََنَ

 كنيم كه از دروغگويان باشي.( بدون شك تو در سفاهت گرفتار خواهي شد و گمان مي1

 دانيم.ميبيني و )متقابالً( ما تو را از دروغگويان ( بدون شك تو ما را در سفاهت مي2

 .دانيمبينيم و به يقين تو را از دروغگويان مي( همانا ما تو را در سبك مغزي مي3

 دانيم.( حتماً تو از ابلهان هستي و بي ترديد تو را از دروغگويان مي4

 9جزء 

َّقَۡوَمهَََُّّوٱۡخَتارََّ»  عبارت پاياني آيه   -41 َّل ِِميَقٰتَِناَّۥُموََسٰ  155/ اعراف است؟ گزينه كدام« ََّسۡبعَِيَّرَُجل 

نَاَِّمَنَّالُمسلِِمي( 1
َ
ُلَّالُمسلِِمي( 2                َوَّأ و 

َ
نَاَّأ
َ
َّ( 3                 َوَّأ

َ
اِِحِي( 4                 نَتََّخُيَّالَغافِرِينَوَّأ نَتَّأرَحُمَّالر 

َ
  َوَّأ

ََّبۡعِدي»  عبارت ترجمه  -42  150/ اعراف؟ ستچي«َّبِۡئَسَماََّخلَۡفُتُموِِنَِّمنُۢ

                                                                         .دبوديبرايم ني نابد جانشي ،پس از من( 2                               .بد جانشيني بودي براي من( 1

 .نبوديد جانشين خوبي براي او( 4                             .جانشينان او هستيد ،وياز  بعد( 3

نَّيَُكوَنَّقَِدَّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -43
َ
َّأ ۡنََّعََسَٰٓ

َ
َجلُُهمََّّۡٱۡقََتََبََّوأ

َ
  185/ اعرافاست ؟ « َّأ

 .گونه است كه هالكت آنها نزديك استو حتي اين( 2                          نها نزديك و هالكتشان قريب باشد.و اميد است كه اجل آ( 1

 و اگر پايان زندگي آنها نزديك شده باشد.....( 4                                   .زندگي آنها نزديك شده باشد شايد پايانكه اينو ( 3

»  عبارت ترجمه  -44                          » 194اعراف/؟ استكدام 

 خوانيد؟عبادت و بندگي مي( آيا شما همان كساني هستيد كه غير خدا را به 1

 .دست يابنداش بندگي)مقام( كنند تا به خوانند و پرستش ميها كساني هستند كه غير خدا را مي( آن2

 كنند( بندگان خدايند.خوانند )و عبادت ميهايي را كه غير از خدا مي( آن3

 ن شما هستند.كنيد( بندگاني همچوخوانيد )پرستش ميهايي را كه غير از خدا مي( آن4

 »  عبارتكدام گزينه ترجمه  -45                    » 33انفال/؟  است 

 ها را مجازات نكند؟( ولي )اي پيامبر( تو در ميان آنان هستي تا خداوند آن1

  آنها را عذاب كند. ،كه تو در ميان آنها هستيخدا بر آن نيست درحالي( و )اي پيامبر( 2

 ها را عذاب نكند.ها باشي تا خداوند آنخواهند( تو در ميان آن( و )مي3

 .شان كندخداوند عذاب ،نيستيشان )اي پيامبر( انتظار دارند در حالي كه تو در ميان و( 4

 10جزء 

لَمَّۡ»  در آيه  -46
َ
ََّّأ

ُ
تِِهۡمََّنَبأ

ۡ
ِينََّيَأ   70؟ توبه / نيامده استكدام كلمه « َّ...ِمنََّقۡبلِِهمََّّۡٱَّل 

َّ( 2                  ُمؤتَفََِكتَِّالَّ(1 صَحاُبَّالر س ِ
َ
صَحاِبَّ( 3                     أ

َ
 إِبَراهِيمَََّّقَومَِّ( 4                    َمدَينَََّّأ

َّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -47 َۡقِِضَ ِ ََُّّل  ََّّٱّلل  اَََّكَنََّمۡفُعوَل  ۡمر 
َ
  44/انفالاست ؟  «َّأ

   .رساندكه بايد، به سرانجام  نچنانخداوند كار آنان را آ( تا 2.       پايان دهد ،خداوند عمر كساني را كه محكوم به هالكت هستند( تا 1

 .تحقق بخشد ،بايست انجام شود( تا خداوند كاري را كه مي4    .( براي آنكه خداوند قضاوت كند در مورد اموري كه پايان پذير هستند3
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ََلَّ»  عبارت ه ترجمه كدام گزين -48
َ
يَۡمَٰنُهمََّّۡأ

َ
اَّن َكُثٓواَّْأ   13/توبهاست ؟ « َّتَُقٰتِلُوَنَّقَۡوم 

 جنگيد كه بر سر پيمانهاي خود پايدار هستند؟آيا با قومي مي( 2                .           همانا شما با كساني به قتال بپردازيد كه پيمان شكستند( 1

 جنگيد؟نمي ،آيا با گروهي كه پيمانهاي خود را شكستند( 4                    .كنيدزه پايبند نيستند، مبارسوگندهاي خود بر سرِ با قومي كه ( 3

َّ»  عبارت ترجمه  -49 اَّإَِل  َِّلم 
َ
بُۡكۡمََّعَذابًاَّأ ِ   39/توبه است ؟ كدام گزينه «َّتَنفُِرواَُّْيَعذ 

 .كندگرفتار مي آنها را به عذاب دردناكي ،اگر ابراز تنفر )از بتها( نكردند( 1

 .كندشما را به عذاب دردناكي گرفتار مي ،اگر ابراز تنفر )از بتها( نكنيد( 2

 .كندشما را به عذاب دردناكي گرفتار مي ،( حركت نكنيدميدان جهاداگر )به سوي ( 3

 .واهيد شدخبدانيد به عذاب بزرگي گرفتار  ،ها( حركت نكرديداگر )به سوي جبهه( 4

ََََِّّيۡلُِفونََّ »عبارت ترجمه  -50 َِّب   74/توبه است ؟ كدام « َّٱۡلُكۡفرََِّماَّقَالُواََّْولََقۡدَّقَالُواَََّْكَِمَةََّّٱّلل 

 .آميز گفتندآنچه گفتند در دشمني با خدا بود و به تحقيق سخنان كفر( 1

 .كفرآميز گفتند و به تحقيق سخن نگفته اند )كفر( خوردند كهميبه خدا قسم ( 2

 .استهجاري شد شانبدون شك كفر بر زبان (كفرآميز بوده)اند قسم خوردند آنچه گفته( 3

 .اندگفتهن بدون شك كفرولي كفراست  (به نيت) گويندميدهند كه آنچه را به خدا قسم مي( 4

 11جزء 

ََُّّفََذٰلُِكمَُّ»  پاياني آيه عبارت -51   32/ يونساست ؟  كدام«  ...ٱحۡلَقََُّّربُُّكُمََّّٱّلل 

1 )َّ ٰ َّن 
َ
فُونََّيَُّفَأ فُونََّ( 2ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّۡۡصَ َّتُۡۡصَ ٰ َّن 

َ
َّ( 3َََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفَأ ٰ َّن 

َ
َّٰ( 4ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّونََّكَُّفََّؤَّۡيَُّفَأ َّن 

َ
 ونََّكَُّفََّؤَّۡتََُّّفَأ

َِّعنَدَّ» عبارت ترجمه  -52 ََِّوَيت ِخُذََّماَّيُنفُِقَّقُُرَبٰت    99/ توبهاست ؟ كدام « َّٱلر ُسولََِّوَصلََوِٰتََّّٱّلل 

 .دانندكنند مايه تقرب به خدا و دعاي پيامبر ميو آنچه را انفاق مي( 1

 گيرند.مي به عنوان قرباني در راه خدا و درود بر پيامبر آنچه را مردم انفاق كردند، و( 2

 .و نيت آنها در انفاق، تقرب به خدا و خشنودي پيامبر است( 3

 .شودموجب نزديكي به خدا و خشنودي پيامبر مي ،كنند( آنچه انفاق كرده اندو )گمان مي( 4

َّْ»  عبارت ترجمه  -53 ُروا نََّيَتَطه 
َ
  108/ توبه؟  ستچي« َّفِيهَِّرَِجاٞلََُّيِبُّوَنَّأ

 .كساني بودند كه پاكيزگان را دوست داشتند ،در آن( 2                      .پاكيزه و مطهر دمرداني هستن ،در آن( 1

 .سازندرا پاك مرداني هستند كه دوست دارند خود  ،در آن( 4                      .كساني در آنجا هستند كه پاكيزه اند(3

  123/ توبهست ؟ ا« ََّوَّۡلَِجُدواَّْفِيُكۡمَِّغۡلَظة َّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -54

 .بيابيداستوار  يو بايد شما در ميان خودتان افراد( 2                                     .افراد باصالبت بيابندو بايد در ميان شما ( 1

 .باشندايمان و همانا در ميان شما افراد با ( 4                                   .بيابنديد در وجود شما شدت و قدرت و با( 3

»  عبارت ترجمه  -55  َّ  َّ َّ   َّ َّ     »؟  ستچي 

 .رسندبه ديدار او مي ،( و هريك از بندگانش كه خواهان او هستند2       رسد.            مي ،خواهد( و به هركس از بندگانش كه مي1

 رساند.)از مقامات الهي( مي ،خواهندمي( بندگانش را به هر آنچه 4                    رساند.مي ،( آن را به هركس از بندگانش بخواهد3

 12جزء 

ب هَََُّّونَاَدىَّٰ»  ادامه آيه  -56   45/ هوداست ؟  كدام «  ....ۥنُوٞحَّر 

1 )َّ َّإِن  ِ ۡهِلََّّٱبِۡنَّقَاَلََّرب 
َ
َّوََّ( 2ََََََََََِّّّّّّّّّّمۡنَّأ َّإِن  ِ ۡهِلََّّٱبِۡنَّقَاَلََّرب 

َ
َّ( 3ََََََََََِّّّّّّّّّّمۡنَّأ َّإِن  ِ ۡهِلََّّٱبِۡنََّفَقاَلََّرب 

َ
َّ( 4َََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّمۡنَّأ َّإِن  ِ ۡهِلََّّٱبِۡنََّرب 

َ
 ِمۡنَّأ
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ِينََّ»  عبارت ترجمه  -57 وَنََّعنََّسبِيِلََّّٱَّل  َِّيَُصدُّ اَّٱّلل    19/ هوداست ؟ كدام گزينه «  َوَيۡبُغوَنَهاَِّعوَج 

 .شوند و در پي انحرافات هستندخدا ميهماناني كه مانع راه ( 2                .دهنددارند و آن را كج نشان ميهمانها كه از راه خدا بازمي( 1

 .دارند و در پي انحرافات هستندهماناني كه از راه خدا باز مي( 4                     .آناني كه مانع راه خدا هستند و در پي كژي ها هستند( 3

َِنَّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -58 ُكمَّم 
َ
نَشأ
َ
ۡرِضَُّهَوَّأ

َ
  61/ هود؟  است« َّفِيَهاَّٱۡسَتۡعَمَرُكمَّۡوَََّّٱَۡل

 .شما در زمين آفريده شده و آن را آباد كرديد( 2                                    .و رشد و تعالي داداو شما را در زمين آفريد ( 1

 .اددو در آن شما را استقرار  او شما را از زمين پديد آورد( 4                                    .او شما را آفريد و در زمين جانشين قرار داد( 3

ۡيَناَّبَِعزِيزََّّٖلَۡوََلَّرَۡهُطَكَّلَرَََجَۡنَٰكَّوََّ»  عبارت ترجمه  -59
نَتََّعلَ

َ
  91/ هودست ؟ چي«َوَمآَّأ

 .كرديم چرا كه تو نزد ما عزيز نيستيتو را اخراج مي و اگر نبود پيروان تو،( 1

 .و تو اصال نزد ما جايگاهي نداري كرديمميو اگر به خاطر عبادت هاي تو نبود، تو را تنبيه ( 2

 .كرديم و تو نزد ما عزيز نيستيو چنانچه ترس از عذاب نبود تو را سنگسار مي( 3

 .كرديم و تو در برابر ما قدرتي نداريات نبود تورا سنگسار ميو اگر به خاطر قبيله( 4

ََّّقَالَۡتَّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -60 ِيفََذٰلُِكن    32/ يوسفاست ؟ « َّلُۡمُتن ِنَّفِيهََِّّٱَّل 

 )يوسف( گفت: آيا به خاطر اين موضوع مرا به زندان انداختيد؟( 1

 .كرديد)همسر عزيز( گفت: اين همان كسي است كه به خاطر او مرا سرزنش مي( 2

 كنيد؟)همسر عزيز( گفت: آيا اين است موضوعي كه به خاطر آن مرا مالمت مي( 3

 .كرديدگفت: به خاطر اين مسائل بود كه مرا مالمت مي)همسر عزيز( ( 4

 13جزء 

ا»  عبارت ادامه  -61 بُوُهمََّولَم 
َ
َمَرُهۡمَّأ

َ
  68/ يوسف؟  كدام است« ََّدَخلُواَِّْمۡنََّحۡيُثَّأ

اَّ( 1 َّم 
َ
َِنَّكَََُّّعنَّۡۡغَنَّأ َِّمَّم  ء ََّّٱّلل  َِنَّ( 2ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنَََّشۡ اَََّكَنَُّيۡغِنََّعۡنُهمَّم  َِّم  ء ََّّٱّلل   ِمنَََّشۡ

ََّواِحد( 3 واَِّمنَّبَاب 
َََّلَّتَدُخلُ ُخوكََّ( 4ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقَالَّيَاَُّبَن 

َ
نَاَّأ
َ
َّأ  قَاَلَّإَِّن ِ

َّْ» كدام گزينه ترجمه عبارت  -62 بَاهََُّّقَالُوا
َ
  61/ يوسفاست ؟ « ََّسُنَرٰوُِدََّعۡنُهَّأ

 با او گفتگو خواهيم كرد.گفتند ما درباره پدرش ( 2                          .گويند به زودي او را از پدرش طلب خواهيم كردمي( 1

 .كنيمگفتند در آينده با پدرمان درباره او صحبت مي( 4                      د.          باره او با پدرش گفتگو خواهيم كرگفتند ما در( 3

َّ» عبارت ترجمه  -63 ۡكََثُ
َ
  103/ يوسف؟ تچيس« ََّولَۡوََّحَرۡصَتَّبُِمۡؤِمنِيَََّّٱَل اِسََّوَمآَّأ

 .ترندحريص)در طلب دنيا( نسبت به مؤمنان  ،و مردم( 2                                     .و بيشتر مردم گرچه حرص بورزند ايمان نخواهند آورد( 1

 .ايمان مردم بيشتر نخواهد شد ، اماو اگرچه تو آرزو داري( 4                     .آورندنمي ايمان )حرص بورزي(آرزومند باشي ندو بيشتر مردم هرچ( 3

َۡلَُّيۡغِِشَّ»  عبارت ترجمه  -64   3/ رعد؟ چيست« َّٱَل َهارَََّّٱَّل 

 .فرستدشب را در پي روز مي( 4            .آيدپي روز مي شب، در( 3           .پوشاندشب، روز را مي( 2        .پوشاندشب را بر روز مي( 1

نَزَلَّ» عبارت ترجمه  -65
َ
َمآءَِِّمَنََّّأ ۡودِيَُۢةَّبَِقَدرَِهاَّٱلس 

َ
َّفََسالَۡتَّأ   17/ رعداست ؟ كدام گزينه  «ََّمآء 

 راه افتاد. هر رودخانه سيلي به از و آب از آسمان فرود آمد و( 1

 .روان شدند ،)هريك( به اندازه گنجايش خود ييهارودخانهسمان آبي فرو فرستاد و آو از ( 2

 .و آبي از آسمان نازل شد و از هر رودخانه به اندازه آنها جاري شد( 3

 .شودجاري ميسيلي رودخانه  پس از هرو آب را از آسمان فرو فرستاد ( 4
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 14جزء 

 12حجر/ در سوره حجر آمده است؟عبارت كدام  -66

 ٱلُۡمۡجرِِميَََّسلَۡكَنُٰهَِِّفَّقُلُوِبَََّّكَذٰلَِكَّ( 2ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّٱلُۡمۡجرِِميََِِّفَّقُلُوِبََّّۥنَۡسلُُكهَََُّّكَذٰلَِكَّ( 1

َّٱلُۡموقِنِيَََّسلَۡكَنُٰهَِِّفَّقُلُوِبَََّّكَذٰلَِكَّ( 4َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّٱلُۡمۡؤِمنِيََِِّفَّقُلُوِبََّّۥنَۡسلُُكهَََُّّكَذٰلَِكَّ( 3
  20/ حجراست ؟  كدام«َّبَِرٰزِقِيَََّّۥلَُكۡمَّفِيَهاََّمَعٰيَِشََّوَمنَّل ۡسُتۡمََّلََُّّوََجَعۡلَناَّ»عبارت ترجمه  -67

 .و قرار داديم براي شما محل زندگي درحاليكه شما روزي دهنده كسي نيستيد( 1

 .امني براي زندگي قرار دادمحل  ،به دست شما نيست و براي شما و براي آنهايي كه روزي آنها( 2

 دهنده آنها نيستيد، )وسايل( زندگي قرار داديم.در آن براي شما و كساني كه روزي و( 3

 .توانيد به آنها روزي دهيد( روزي براي خودتان و براي آنها كه شما نميتأمينو قرار داديم شما را وسيله )( 4

  95/ حجرست ؟ چي« َّٱلُۡمۡسَتۡهزِءِينََّإِن اََّكَفۡيَنَٰكَّ» عبارت ترجمه  -68

 .داريمباز ميمسخره كنندگان را از تو  (شرّ)همانا ما ( 2             .به يقين ما تو را از استهزاءكنندگان قرار نخواهيم داد( 1

 .مسخره كنندگان كافي است در برابرتو از  ماحمايت ( 4                       .ما كفايت كننده ايم تو را از تكذيب كنندگان( 3

 »عبارت كدام گزينه ترجمه  -69                  »؟  است 

 كنم.( گفت: اين راه مستقيمي است كه من آن را پيروي مي2             : اين راه مستقيمي است كه بر عهده من است.گفت( 1

 ( فرمود: اين است همان راه مستقيمي كه به آن راهنمايي كردم.4                                مستقيم من است.( گفت: اين تنها راه 3

ََّمۡولَىٰهَُّ» عبارت  -70 ٰ َّلََعَ ءََّٖوُهَوَََّكٌّ َََّشۡ ٰ بَۡكُمَََّلََّيۡقِدُرَّلََعَ
َ
َحُدُهَمآَّأ

َ
  76/ نحلبه چه معنايي است ؟ « َّأ

 آيد.نميبرغير از مراجعه به دوستش است و هيچ كاري از او  الليكي از آنها ( 1

 .آيد و همه كارهايش با مواليش استيكي از آنها عليل است و هيچ كاري از او بر نمي( 2

 .ستسرپرست خود ااست و قادر بر چيزي نيست و سربار  الليكي از آنها ( 3

 .اجعه به مواليش ندارديكي از آنها نابيناست و قدرت بر هيچ كاري غير از مر( 4

 15جزء 

ا »  پايان آيه -71 َذۡقَنَٰكَِّضۡعَفََّّإِذ 
َ َيٰوةََِّل    75/ اسراء؟  استگزينه كدام «  ...ٱلَۡمَماتََِّوِضۡعَفََّّٱحۡلَ

َََّلَََّتِدَُّ( 1 ََِّّبِهَََِّّعلَۡينَاَّملَكََُّّواُثم  َّ( 2ََََََََََّّّّّّّّّّاعًَّيتَب اُثم  َََّلَََّتُِدَّلََكَّ( 3َََََََََََََّّّّّّّّّّّلَََّتُِدَّلََكََّعلَۡينَاَّنَِصي  َّيكَِّوَََّعلَۡينَاَّبِهَُِّثم  َََّلَََّتِدَُّ( 4ََََََََََََّّّّّّّّّّّّل  َّيكَِّوَََّّملَكََُّّواُثم   ل 

» عبارت ترجمه  -72  َّ   َّ    َّ    َّ    »15كهف/؟  ستچي 

 نياوردي. دليلي روشن و واضح جزبه هابراي آن ( و2                                         ؟آورديها دليل آشكاري ميبراي آن آيا( 1

 ها فرمانروايي نيرومند گماشته شد.( و به روشني بر آن4                                 آورند؟( چرا بر )حقانيت( آنها برهاني آشكار نمي3

ۡرِضََّتۡمِشَِِّفَََّّوََلَّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -73
َ
  37/ اسراءاست ؟ « ََّمرًَحاَّٱَۡل

 .و در زمين با تكبر راه نرو( 4          .يدو در زمين با كرشمه راه نرو( 3        .و در زمين سركشي نكن( 2      .و در زمين به دنبال فساد نباشيد( 1

بُُّكمَُّ»  عبارت ترجمه  -74 ِيَّر    66/ اسراءست ؟ چي«  ۦتِلَۡبَتُغواَِّْمنَّفَۡضلِهََِّّٱۡۡلَۡحرَِِِّفََّّٱۡلُفۡلَكَّيُزِِۡجَّلَُكُمََّّٱَّل 

 .آوردخداي شما كسي است كه موجي را در دريا براي كسب درآمد از فضلش به حركت درمي( 1

 .آورد)خدا( همان كسي است كه كشتي را در آبها براي كسب درآمد به حركت در( 2

 .بگيريدآوردتا از فضلش بهره پروردگارتان كسي است كه كشتي را در دريا برايتان به حركت درمي( 3

 .آورد تا از نعمت او بهره بگيريدهايي را به حركت درميهمان كسي است كه در دريا كشتي او( 4
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َوىََّّإِذَّۡ»  عبارت ترجمه  -75
َ
  10/ كهفاست ؟ كدام گزينه « َّٱۡلَكۡهِفَّإََِلََّّٱۡلفِۡتَيةَُّأ

 .در آن هنگام جوانان به سوي غار فرار كردند( 2                                   .          )به يادآور( هنگامي را كه جواني به سوي غار فرار كرد( 1

 .)به يادآور( زماني كه جوانان در غار مخفي شدند( 4                                              .به غار پناه بردند آن جوانمردان)به يادآور( زماني كه ( 3

 16جزء 

  ؟نيامده است )س(مريمكدام آيه در سوره  -76

ن( 1
َ
اَّأ َّْ( 2ََََََََّّّّّّّدَعۡواَّْلِلر ِنَٰمۡحََّوََل  َذََََّّوقَالُوا ََُّّٱَّت  اَّٱّلل  ََّّيَۡومََّ( 3ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّوََل  ِنَٰمۡحإََِلََّّٱلُۡمت قِيََََّنُۡۡشُ اَّٱلر  اََّونَرِثُُهۥ( 4ََََََََََََّّّّّّّّّّّوۡفد  تِيَناَّفَۡرد 

ۡ
 َماََّيُقوُلََّوَيأ

ۡجَعۡلَّبَۡيَنُكۡمََّوَبۡيَنُهۡمََّرۡدًما»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -77
َ
ة َّأ ِعيُنوِِنَّبُِقو 

َ
  95/ كهفاست ؟ « َّفَأ

 .پس مرا ياري كردند تا با نيروي خود بين آنها و بين شما سدّي ساختم( 1

 .پس مرا هم ياري كنيد تا با قوت بين شما و بين ايشان مانعي مستحكم بسازم( 2

 .دهيد تا ميان شما و آنها سدّي محكم قرار دهم پس مرا با نيرويي ياري( 3

 .پس مرا ياري كردند تا با تمام قدرت بين آنها و بين دشمنان مانعي عظيم ساختم( 4

ُۢا»  آيهترجمه  -78 اََّوَبر  يۡهََِّولَۡمَّيَُكنََّجب اًراََّعِصي     14/ مريم ؟استكدام گزينه « َّبَِوَِٰلَ

 .و با پدر و مادر خود نيك رفتار بود و زورگو و نافرمان نبود(2                .زورگو و عاصي نباشو با پدرو مادرت نيك رفتار كن و ( 1

 .و مادرش را گرامي داشت و با او بدرفتاري و عصيان نكرد( 4                              .و پدر و مادرت را گرامي دار و بدرفتار نباش( 3

لََعَّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -79 ط 
َ
ِمََّّٱۡلَغۡيَبَّأ

َ
َذََّأ اَّٱلر ِنَٰمۡحِعنَدََّّٱَّت    78/ مريماست ؟ « ََّعۡهد 

 آيا من از غيب خبر دارم يا از جانب خدا عهدي به من عطا گشته؟( 1

 .م خاصي دارماخدا پي ب اطالع دارم و يا )گاهي( از جانبمن از غي( 2

 يا نزد خداي رحمان عهد و پيماني گرفته است؟ آگاهي يافتهآيا از غيب ( 3

 آيا من از غيب به او اطالعاتي دادم و يا اينكه )خود( با خداي خود عهدي بسته است؟( 4

اََّكَّۡ»  عبارت ترجمه  -80   33/ طهاست ؟ كدام گزينه « َّنَُسب َِحَكََّكثِي 

 .تو را بسيار تسبيح كنم بلكهتا ( 2چه هنگامي توفيق تسبيح بسيار تو را داشته ام؟                               ( 1

 .باشد كه تو را بسيار تسبيح كنيم( 4                                                 .تا هنگامي كه مردم تو را  بسيار تسبيح كنند( 3

 17جزء 

َََِّيُۡكُمَّبَۡيَنُهمََّّۡٱلُۡمۡلُكَّ»   ادامه آيه -81  ِ   56/ حجاست ؟ كدام « ....َّيَۡوَمئِٖذَّّلل 

ِينََّ( 1 ٰلَِحٰتََِّءاَمُنواَّْوََعِملُواََّّْفَٱَّل  ۡغفَِرةَّٞوَََّّٱلص  جَّۡلَُهمَّم 
َ
ِينََّ( 2ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكرِيمَّٞرَّٞأ ٰلَِحٰتََِّءاَمُنواَّْوََعِملُواََّّْفَٱَّل  ۡغفَِرةََّٞورِۡزٞقََّكرِيمََّّٞٱلص   لَُهمَّم 

ِينََّ( 3 ٰلَِحٰتََِّءاَمُنواَّْوََعِملُواََّّْفَٱَّل  ۡغفَِرةَّٞوَََّّٱلص  جَّۡلَُهمَّم 
َ
ِينََّفََّ( 4َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيَّٞبََِّّكََّرَّٞأ ٰلَِحٰتََِّءاَمُنواَّْوََعِملُواََّّْٱَّل  ِٰتََّّٱلص  َّٱَل عِيمَِِِّفََّجن 

ََّّلَوَّۡ » ترجمه عبارت  -82 اَّّل  ت ِخَذَّلَۡهو  نَّن 
َ
َرۡدنَآَّأ

َ
َۡذَنٰهَُّأ آَََّّّت  ن  ُ   17/ انبياءاست ؟  كدام گزينه« ِمنََّل 

 .اي در كار باشد آن امر در نزد ما بوداگر قرار بود بازيچه( 1

 .كرديماز نزد خود انتخاب ميبگيريم، آن را سرگرمي  خواستيماگر مي( 2

 .شديمباشد بازيچه آنان نمياگر قرار بود بازي در كار ( 3

 .خواستند ما را به بازي بگيرند )بدانند( كه همه امور نزد ماستاگر مي( 4

ََّجَعۡلَنُٰهۡمََّحِصيًداََّخِٰمِدينََََّّفَما»  آيهترجمه  -83 ٰ   15/ انبياء؟ استكدام « ََّزالَتَّت ِۡلَكََّدۡعَوىُٰهۡمََّحَّت 

 از بين رفتند.و شده نابود  ،چون از دعوي خود باز نگشتند( 2                   .آنان را نابود كرديمآنان در دعوي خود ثابت قدم نبودند تا آنكه ( 1

 .ريشه كن و نابود ساختيمسخنشان پيوسته همين بود تا آنان را ( 4                 .گفتند و در نهايت نابود شدند و از بين رفتندپيوسته همين را مي( 3
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ُهۡمَََّلَّيَرِۡجُعونَََّّوََحَرٰمٌَّ»   آيهترجمه  -84 ن 
َ
ۡهلَۡكَنَٰهآَّأ

َ
َّأ َّقَۡرَية  ٰ   95/ انبياء؟ ستچي« َّلََعَ

 0و حرام است )كمك كردن( بر آبادي كه هالك كرديم. آنها توبه نخواهند كرد( 1

 .است محال شهري كه آن را هالك كرديم، بازگشتشان (مردم)و بر ( 2

 .)در اين صورت( بازگشتي براي آنان نيستو حرام است تباه كردن شهرهايي كه ( 3

 .كردندمردم شهرها را هالك كرديم زيرا توبه نمي( 4

َمآءَََّوُيۡمِسُكَّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -85 ََّّٱلس  نََّتَقَعَّلََعَ
َ
ۡرِضَّأ

َ
َّبِإِۡذنِهََِّّٱَۡل   65/ حجاست ؟  «َّۦَّٓإَِل 

 .دارد تا جز به اجازه او به زمين نرسدنگه مي نعمت باران را و آسمان( 2    .اذن الهينكند مگر بهو آسمان پايدار است تا برزمين سقوط( 1

 .و آسمان از افتادن بر زمين )ابا ندارد( مگر اينكه خدا بخواهد( 4          .دارد تا جز به اذن او بر زمين نيافتدو آسمان را نگه مي( 3

 18جزء 

 64نور/؟ آخرين عبارت سوره نور كدام است  -86

َُّوََّ( 1 ءَّٖقَِديرٌََّّٱّلل  َََّشۡ ِ
ََُّك  ٰ َّ( 2ََََََََّّّّّّّّلََعَ ََّإِن  ََُّك ََِّّٱّلل  ٰ ءَّٖقَِديرََّّٞلََعَ َُّوََّ( 3ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّشۡ ََُّّۢٱّلل  ََّعلِيُم ء  َََّشۡ ِ

َّ( 4ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبُِكل  ََّإِن  ََّعلِيمٌََّّٱّلل  ء  َََّشۡ ِ
 بُِكل 

َّبِهَِّ»  عبارت ترجمه  -87 ََّذَهابِۢ ٰ
  18/ مؤمنونست ؟ چي« َّلََقِٰدُرونَََّّۦِإَون اَّلََعَ

 .و همانا ما بر آمد و شد آنان كامال تسلط داريم( 2                                     .سلّماً تواناييماز بين بردن آن مو ما بر ( 1

 .قدرت داريمو همانا ما بر جابجا كردن آنها حتما ( 4                        .و ما بر اخراج آنان )از زمين( قطعا قادر هستيم( 3

َِّحي َّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -88 ٰ   54/مؤمنون است ؟ « َّفََذرُۡهۡمَِِّفََّغۡمَرتِِهۡمََّحَّت 

 .به پايان برسد نها )تبديل به هدايت و(آنها را تحمل كن تا سرگرداني آپس ( 2                .مشخص است تا زمانيپس رها كردن آنها در گمراهي ( 1

 .هاي خود رها كن تا زمان )هدايتشان( فرارسدنها را در سرزمينآپس ( 4    .                  ورطة گمراهيشان تا چندي واگذار پس آنها را در( 3

ُعوذَُّ»  عبارت ترجمه  -89
َ
ونَََِّّوأ نَََّيُُۡضُ

َ
َّأ ِ   98/مؤمنون ت ؟ چيس« َّبَِكََّرب 

 .برم به تو اي خدا از اينكه در محضر شياطين حاضر شومو پناه مي( 1

 .برم كه در نزد آنها كرنش و بندگي كنمو به تو اي خداي من پناه مي( 2

 .برم از اينكه )شياطين( در اينجا حاضر شوندو اي پروردگار به تو پناه مي( 3

 .آورم از اينكه )آنها( نزد من حاضر شوندبه تو پناه ميمن،  اي پروردگار و( 4

ِينََََّّوۡليَۡسَتۡعفِِفَّ»  عبارت ترجمه  -90   33/ نور؟ چيست« َّ....ََلَََّيُِدوَنَّنَِكاًحاَّٱَّل 

 .بايد عفت ورزند ،و كساني كه امكان ازدواج ندارند( 2                                .ورزندعفت مي ،و كساني كه ازدواج كرده اند( 1

 .ازدواج كنند ،ند عفت ورزندخواهميو كساني كه ( 4                                    .ازدواج نكنيد ،فت ندارندعو با كساني كه ( 3

 19جزء 

ِينََّ»   ادامه آيه ،در سوره نمل -91 لَٰوةََّيُقِيُموَنََّّٱَّل  َكٰوةَََّوُيۡؤتُوَنََّّٱلص    3/ نملاست ؟  كدام« َّ...ٱلز 

اََّرزَۡقَنُٰهۡمَّيُنفُِقونََّ( 1 َِّ( 2ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّوِمم  َِّ( 3ََََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهۡمَّيُوقُِنونَََّّٱٓأۡلِخَرةََِّوُهمَّب َّنَََّراكُِعوََّوُهمَُّ( 4َََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّنونََّؤمَُِّهۡمَّيََُّّٱٓأۡلِخَرةََِّوُهمَّب
ا»  عبارت ترجمه  -92 نَاَّتَۡتبِي  ۡ ََّتَّب 

  39/ فرقانست ؟ چي« ََّولُُك  

 .كنيدهمگي را به شدت زير و رو ( 2                                 . براي هريك مثالي زديم مثال زدني( 1

 .كردندهمه آنها را به شدت قطعه قطعه ( 4                                     .( همه آنها را به شدت نابود كرديم3
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اَّۦۡلَّبِهََِّّ ََّفَۡسََّّٱلر ۡحَمٰنَُّ»  عبارت ترجمه  -93   58/ فرقاناست ؟ كدام گزينه  « َخبِي 

 .رحمان از او كه ادعاي خبير بودن داشت سؤال كرد خداوند( 2                                 .تا بداندخداوند رحمان از او سؤال كرد ( 1

 .( از آنكه آگاه است بپرسپس )در اين بارهرحمان است،او ( 4           .او خداي رحمان است، از كسي بخواهيد كه او خبير است( 3

َِّۢبِنََبإَّٖيَقِي ََّّوَِجۡئُتَكَِّمن» عبارت كدام گزينه ترجمه  -94  22نمل/؟  است «ََّسَبإ

 ( و قطعاً خبري مهم از سرزمين سباء برايش آورد.2                    ( و قطعاً براي تو از سرزمين سباء خبر آورده است.1

 ام.ردهخبري درست )يقيني( آوو از )سرزمين( سباء برايت ( 4                          ( و براي او از سرزمين سباء خبر مهمي آوردم.3

ُهۡمَََّلَاَّلََغآئُِظونََّ»  عبارت ترجمه  -95   55/ شعراء؟  تچيس« َِّإَون 

 .و همانا آنان ما را به خشم آوردند( 2                                                  .آنها از ما خشمگين هستند( 1

 .و آنها از خشم ما در امان نيستند( 4                                                    .ما از آنان خشمگين شديم( 3

 20جزء

َُّموََسَّ»  كدام كلمه در آيه  -96 اَّقََِضٰ َجَلَّفَلَم 
َ
  29؟ قصص / نيامده است« ....ٱَۡل

1 )َّ َََََََََََََََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبََّ( 2ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقَبَس   تَصَطلُونََّ( 4َجذَوة ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ( 3ََّب 

اََّيۡمُكُرونََّ»  عبارت ترجمه  -97 ِم    70/ نملست ؟ چي«ََّوََلَّتَُكنَِِّفََّضۡيٖقَّم 

 .نها نبايد در مضيقه قرار گيريدآو از مكر ( 2                     .مباشدلتنگ  ،سازندهايي كه مينيرنگ و از( 1

 .هاي آنان دلتنگ شويمبادا از حيله( 4                                 .دلتنگ نشدندو از نقشه هاي آنان ( 3

ۡصَبحََّ » عبارت كدام گزينه ترجمه  -98
َ
ََّفٰرًِغَََّّوأ َُّموََسٰ م ِ

ُ
  10/ قصصاست ؟ « َّفَُؤاُدَّأ

 .البال شددر حالي صبح كرد كه فارغ )ع(و مادر موسي( 2        وضع حمل نمود.               درحالي صبح كرد كه )ع(و مادر موسي( 1

 .شد تهي (از همه چيز)و )سرانجام( قلب مادر موسي)ع( ( 4                        .آرام شد )ع(و خيال مادرش )سرانجام( از ناحيه موسي( 3

َّ»  عبارت ترجمه  -99 َّإِن 
َ
تَِمُروَنَّبَِكََِّّلَۡقُتلُوكَََّّٱلَۡمَل

ۡ
  20/ قصص؟ كدام گزينه است« َّيَأ

 .كنندسران قوم براي جنگ با تو تمرين مي( 2                                    .اندسربازان درباره كشتن تو تصميم گرفته( 1

 .خواهند با كشتن تو )نزد فرعون( تقرب يابندسربازان مي( 4                         .كنند تا تورا بكشندميدرباره تو مشورت سران قوم ( 3

ِخيَكَّ» عبارت ترجمه  -100
َ
ََّعُضَدَكَّبِأ   35ست ؟ قصص /چي« ََّسنَُشدُّ

 .كنيمبه زودي پشت تو را با ياري برادرت گرم مي( 2              .كنيم ما به شدت دشمنان تو را به وسيله برادرت منكوب مي( 1

 .خواهيم كردنيرومند  برادرت به )وسيله(را  يتزودي بازو ( به4        .كنيمميتو فراهماي برايپشتوانه ،برادرت زودي ما با نيرومنديِبه( 3

 21جزء 

نَزَلَّ»  آخرين كلمه آيه -101
َ
ِينََََّّوأ ۡهِلََّّٱَّل 

َ
ِۡنَّأ   26/ احزاب؟  كدام است« َّ....ٱۡلِكَتٰبََِّظَٰهُروُهمَّم 

 َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفَرِيًقا( 4يَقُتلُوَنَََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ( 3تَقُتلُوَنَََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ( 2َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقَِديًرا( 1

ي ِن»  عبارت ترجمه -102
َ
َََّتِۡمُلَّرِزَۡقَهاََّوَكأ ِنََّدٓاب ةََّٖل    60/ عنكبوتاست ؟ كدام گزينه « َّم 

 .بسيارند جنبندگاني كه قدرت )كسب( روزي خود را ندارندو چه ( 2                 .كنيرزق آنها را تأمين مي ،بسا چارپاياني كه توو چه( 1

 .كنيروزي آنها را تأمين نمي ،و چه بسا جنبندگاني كه تو( 4    كنند روزي خود را تأمين مي ،و بسيار نيستند جنبندگاني كه خود( 3
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وََّ» عبارت ترجمه -103
َ
ََّّأ ن 

َ
ََّلَۡمَّيََرۡواَّْأ ِۡزَقَّيَۡبُسُطََّّٱّلل    37/روم ست ؟ چي« َّلَِمنَّيََشآُءََّوَيۡقِدرََُّّٱلر 

 ؟كنددهد و يا دريغ ميهركه خواهد ميبه بينند كه خداوند است كه روزي را ( آيا نمي1

 و يا تنگ كرده است؟ هركه خواهد گشاده برايبينيد كه خداوند است كه روزي خود را ( آيا نمي2

 ؟گيردو يا با قدرت از او بازپس مي دهدميبينيد كه خداوند است كه روزي را به هركه خواهد ( آيا نمي3

 ؟نمايدبينند كه خداوند است كه روزي را براي هركه خواهد گشاده و براي هركه خواهد تنگ مي( آيا نمي4

اَعةََُّوَيۡوَمََّتُقوُمَّ»  آيهكدام گزينه ترجمه -104   12/ روم؟  ستا« َّٱلُۡمۡجرُِمونََُّيۡبلُِسََّّٱلس 

 .شوند( و در روز رستاخيز مجرمان از عمل خود پشيمان مي2                           .شوند( و در آن روز و ساعت مجرمان مجازات مي1

 .( و آن روز، وقتي است كه مجرمان خوار و ذليل گردند4                      .مجرمان نااميد گردند ،( و روزي كه رستاخيز برپا شود3

َِِّفََّّ»عبارت كدام گزينه ترجمه -105 ۡلََقٰ
َ
ۡرِضََّوأ

َ
نَّتَِميَدَّبُِكمََّّۡٱَۡل

َ
َّأ   10/ لقمان؟  ستا«ََّرَوَِٰسَ

 .در زمين لنگرهايي قرار داد تا شما را محافظت نمايدو ( 2               .و در زمين كوههاي استوار بيفكند تا )مبادا زمين( شما را بجنباند( 1

 .اي در آن نباشدو زمين را استوار گرداند تا لرزه( 4                                           .دنافتو زمين كوههايي دارد كه به لرزه مي( 3

 22جزء 

ََّهَٰذاَََّّوَيُقولُونََّ»   آيه در ادامهدر سوره سبأ، -106   29/ سبأ؟  آمده است عبارتكدام « َّإِنَُّكنُتۡمََّصِٰدقِيَََّّٱلۡوَۡعدََُّمََّتٰ

اََّوََلََّنۡفًعاَّقُل( 1 ۡملُِكََِّلَۡفَِسََّض  
َ
َّٓأ َماَّ( 2َََََََََّّّّّّّّل  َََََِِّّّّّعنَدََّّٱلۡعِلۡمَُّقُۡلَّإِن  ِيَعادَُّيَۡومََّّٖقُل( 3ََََّّّّٱّلل  ِينََََّّوقَاَلَّ( 4َََََََّّّّّّّل ُكمَّم   ٱلُۡقۡرَءانََِّكَفُرواَّْلَنَّنُّۡؤِمَنَّبَِهَٰذاََّّٱَّل 

ِصيًلََّّوََسب ُِحوهَُّ » عبارت ترجمه -107
َ
ََّوأ   42/ احزابست ؟ چي« بُۡكَرة 

  .و صبح و شامگاه او را تسبيح گفتند( 2                   .                   ( و صبح و شام او را تسبيح گوييد1

 گويند.ميو هر صبح و غروب او را تسبيح ( 4و صبح و نيمه هاي شب با او سخن گوييد.                           ( 3

»  عبارت ترجمه -108                        »50سبأ/؟   ستچي 

                                       .شومگمراه مي فقط به زيان خود( بگو اگر من گمراه شوم، 2            پس تنها مرا گمراه خواهيد كرد. ،طلبيد( بگو اگر گمراهي من را مي1

 ايد.( بگو اگر گمراه شويد تنها از جانب خودتان گمراه شده4              ام.( بگو اگر گمراه شويد )بدانيد( من هرگز به دنبال گمراهي نبوده3

َِّ » عبارت ترجمه  -109 ََّيۡقِذُفَّب ِ ََّرّب  ۡلَّإِن 
ُٰمََّّٱحۡلَق َِّقُ   48/ سبأاست ؟  كدام گزينه« َّٱۡلُغُيوِبََّعل 

 ستهاداناي نهاناو  ،كندپروردگارم حق را القاء مي گمان،بي بگو( 2   .اندازددل )پيامبران( كه عالمان غيب هستند مي، حق را بهمگفت پروردگار( 1

 .كندحق را القاء ميبگو خداوند كه داناي پنهان هاست،( 4                             .كندحق را بيان مي ،هاستبگو هم او كه داناي پنهان( 3

ََِّّۥَوَماَُّيۡمِسۡكَّفََلَُّمۡرِسَلََّلَُّ»  عبارت ترجمه -110 ََّبۡعِده   2/ فاطرست ؟ چي« َّۦِمنُۢ

 نيست.و هرآنچه را او بخشايد، ديگري ياراي بازگرداندن آن را ( 2.           ندارد اي برايش وجودپس از آن فرستندهبازگيرد )بازدارد(، را  آنچهو ( 1

 .اي براي آن نخواهي يافتو چيزي را كه او نگه دارد، ارسال كننده( 4.   ي غير او نيستاندهدهچراكه روزي ورزد،نمي( و هيچ چيز را بر بندگان بخل 3

 23جزء 

  ؟نيست صافات سورهپاياني  اتآيگزينه در كدام -111

ََّّٱحۡلَۡمدَُّوََّ( 1 ِ ََِّرب  ََُِّّسۡبَحٰنََّ( 2ََََََّّّّّّلَِمَيَََََََّّّّّّّٱۡلَعَّّٰلِل  اَّيَِصُفوَنََّّٱّلل  َُِّسۡبَحَٰنَّ(3ََََََََََّّّّّّّّّعم  اَّيُۡۡشُِكونَََّّٱّلل  بِيَّٞ( 4ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّعم  ۡمَّلَُكۡمَُّسۡلَطٰٞنَّمُّ
َ
 أ

َّْ»  عبارت ترجمه -112 ۡرقَِدنَاَّقَالُوا ََّبَعَثَناَِّمنَّم    52/ يس؟ كدام گزينه است« ََّيَٰوۡيلََناََّمنُۢ

 ؟ييمآاز قبرهايمان بيرون مي چه زماني ،بر ماگويند اي واي ( 2             ؟     ما را از قبرها برانگيخت اوآيا  ،گويند اي واي بر مامي( 1

 ؟برانگيخت هايمانخوابگاهاي واي برما، چه كسي ما را از  گويند( 4                     .آوردسي كه ما را از قبرها بيرون اي واي بر ك گويند( 3
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»   عبارتترجمه -113               »8زمر/؟  ستچي 

 گير.از كفرت بهره زماني اندك( بگو 2    داشت.               اندكي از زندگي خواهد ش بهره( بگو به خاطر كفر1

 اي نخواهي داشت.( بگو از كفرت بهره4                           ( بگو چند روزي با كفرشان به زندگي ادامه دادند.3

ُكلُونََََّّوَذل ۡلَنَٰها»   كدام گزينه ترجمه عبارت -114
ۡ
  72/ يس؟  است«َّلَُهۡمَّفَِمۡنَهاََّرُكوُبُهۡمََّوِمۡنَهاَّيَأ

 خورند.گيرند و از آن ميو آنها در برابر ايشان رام هستند، سواري مي( 2     يم تا سوار شويد و از )گوشت( آنها بخوريد.دهميختيار شما قراراآنها را در (1

 .خورندبعضي مي گيرند و ازميبعضي سواري  م، پس ازيردكيشان رام را براو آنها (4        خورند.گيرند و ازآنها ميميرا خوار گردانديم، پس از)چارپايان(سواري آنها( 3

َبََّّإِن»  عبارت ترجمه -115 ََّكذ  َّإَِل  َِّعَقاِبََّّٱلرُُّسَلََُّكٌّ   14/ صاست ؟  كدام گزينه« َّفََحق 

 .نان بودآحق  ،عقاب مسلّماً همانا همگي فرستادگان مرا انكار كردند پس( 1

 .تكذيب كردند نان نبود جز اينكه فرستادگان مراآكسي از  (چون)عقاب حق آنان بود ( 2

 .تحقق يافت (بر آنان)پس كيفر من  كس )از اينان( نبود مگر آنكه پيامبران را تكذيب كردند( هيچ3

 .جز اين نبود كه پيامبران را تكذيب كرد پس عقاب من بر او محقق شد( 4

 24جزء 

َمَٰوٰتََََِّّلَۡلقَُّ»   انتهاي آيه-116 ۡرِضَّوَََّّٱلس 
َ
َِّمۡنََّخۡلِقََّّٱَۡل ۡكََّبُ

َ
  57/ غافراست ؟ كدام « َّٱَل اِسَّأ

ۡكََثََّ( 1
َ
َّأ َََُّّهمَوَلِٰكن  ۡكََثََّ( 2ََََََّّّّّّونََُّكرَُّشَََّۡلَّي

َ
َّأ ََََّلََّّٱَل اِسََّوَلِٰكن  َّ( 3َََََّّّّّونََُّكرَُّشَّۡي ۡكََثَََّوَلِٰكن 

َ
ۡكََثََّ( 4ََََََََّّّّّّلََّيۡعلَُمونَََُّّهمأ

َ
َّأ  ََلََّيۡعلَُمونَََّّٱَل اِسََّوَلِٰكن 

ََّعلَۡيَهاََّّٱل َِّتََّفُيۡمِسُكَّ»  عبارت ترجمه -117   42/ زمر؟  ستچي «َّٱلَۡمۡوَتَّقََِضٰ

 .داردباز مي ،پس مرگ را از كسي كه بر او محقق شده( 2           .داردنگه مي كرده،بر او مقدر را را كه مرگ )نفسي( را كه پس آن ( 1

 .استداند چه كسي مرگش فرا رسيدهخداوند مي( 4                              رسد.مرگش فرا مي ،امساك نمود "پذيرش"از آنكه ( 3

ََّعَملَُكَّ»  عبارت ترجمه -118 ۡكَتَََّّلَۡحَبَطن  ۡۡشَ
َ
  65/ زمرست ؟ چي «َّلَئِۡنَّأ

 .رفتعملشان از بين مي ،ورزيدنداگر شرك مي( 2                   .شوداگر شرك ورزي، عملت موجب سقوط و هبوط تو مي( 1

 شود؟عمل تو باطل ميكنند( كه اگر مشرك شوند،مي فكر)آيا ( 4                                  .شوداعمالت تباه  مي (همه)، شرك ورزياگر ( 3

»   عبارتترجمه  -119                » 44است ؟ غافر/كدام گزينه 

 گويم را به خاطر خواهيد آورد.پس به زودي آنچه به شما مي( 2                     متذكر شويد، آنچه را گفتم.پس ياد كنيد و ( 1

 آورند.ياد مي ، بهي الهي( گفتمپس در آينده نزديك، آنچه را )از تحقق وعده( 4                          گويم، همواره ياد كنيد.پس آنچه را مي( 3

َِِّفَُّصُدورُِكمَّۡ » عبارتكدام گزينه ترجمه -120 ۡيَهاََّحاَجة 
  80/ غافر؟ است« ََّوتِلَۡبلُُغواََّْعلَ

     .برسيد ،ستشما تا با آنها به مقصدي كه در دلهايو ( 2                                           .تا با آنها به مقصود خود برسيدو ( 1

 .رسنددر دلهاي آنان قصدي است كه به آن نميو ( 4                                .نگه داريدتا مقصود خود را در دل خود و ( 3

 25جزء 

ن ُكُمَََّّوََلََّّ»عبارت -121 ۡيَطُٰن َّيَُصد  بِٞيََّّۥإِن هََُّّٱلش  َّٞمُّ   62/ زخرفاست ؟ در كدام سوره « لَُكۡمََّعُدو 

                             ( زخرف4                       دخان        ( 3                               ( جاثيه2                شوري       ( 1

  58/ زخرف؟  استكدام گزينه « َّبَۡلَُّهۡمَّقَۡوٌمََّخِصُمونََّ»  عبارت ترجمه -122

    .آنان قومي نابكارندامّا ( 2                            .اند( ل پيشهاجدستيزه جو )( بلكه آنان مردمي 1

 .كاريد( بلكه شما قومي زيان4                                                 .كارندآنان از قومي زيانگويا ( 3
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َّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه -123 َّلََعَ   13/ شورياست ؟ « ََّماَّتَۡدُعوُهۡمَّإََِّلۡهََِّّٱلُۡمۡۡشِكِيَََّكَُّبَ

 .ر دارندتكبّ ،كنيد)خدايي( كه به سوي او دعوت مي(مشركان نسبت به 1

 .كنيهمانا بزرگ )و بي همتاست( خدايي كه مشركين را به سوي او دعوت مي( 2

 بر مشركان گران و دشوار است. ،خواني( آنچه بِدان مي3

 .محال است ،ن دعوت شدندآسوي به بر مشركان فروتني نسبت به آنچه كه ( 4

ََّذٰلَِكَّلَِمۡنََّعۡزِمَََّّولََمن»  آيهكدام گزينه ترجمه -124 َّوََغَفَرَّإِن  ُمورََِّصََّبَ
ُ
  43/ شوري؟ تاس«َّٱَۡل

 .تر استآويزي محكمو اگر صبر كنيد و توبه نماييد، براي شما دست( 2        .شكيبايي ورزد و درگذرد، مسلّماً اين از كارهاي ستوده و استوار است و هركه( 1

 .هركس صبر كند و بخشش نمايد براي او )در آخرت( بهتر است( 4                            .تر خواهيد داشتاي قويكنيد، مسلّماً ارادهو اگر صبر و توبه ( 3

»   آيهترجمه -125                   » 21دخان/ست؟چي 

 گيري كنيد.آوريد، از من كناره( و اگر به من ايمان نمي2                                   ( و اگر به من ايمان نياوردند، آنها را تنها خواهم گذاشت.1

 گذارم.آوريد، پس شما را تنها مي( و اگر به من ايمان نمي4                            كنم.گيري مي( و اگر به من ايمان نياوردند، از ميان آنها كناره3

 26جزء 

  18/حجراتاست ؟  سوره حجرات كدامآخرين عبارت -126

َُّوََّ( 1 َُّۢبَِماََّتۡعَملُونَََّّٱّلل  َُّوََّ( 2َََََََََّّّّّّّّّبَِصُي َُّۢبَِماََّّٱّلل  َُّوََّ( 3َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّۡعَملُونََّيََّبَِصُي َُّۢيََّبَِماََّّٱّلل  َُّوََّ( 4ََََََََََّّّّّّّّّّۡعَملُوَنَّبَِصُي َُّۢتََّبَِماََّّٱّلل   ۡعَملُوَنَّبَِصُي

َِنََّّقُۡلَّ»  عبارتترجمه -127 َّم    9/ احقاف؟ ست چي« َّٱلرُُّسلََِّماَُّكنُتَّبِۡدٗع 

 .پيامبران هستم بهكنندگان بگو من از دعوت( 2بگو من به تازگي پيامبر نشدم.                                               ( 1

 .                             سابقه نيستمظهور و بينو ،پيامبران ميان بگو من از( 4                                     .كننده هستمبگو من از پيامبران دعوت( 3

ِكُنُهمَّۡ»  عبارت كدام گزينه ترجمه -128 ََّمَسٰ َّإَِل  ۡصَبُحواَََّْلَّيَُرىَٰٓ
َ
  25/احقاف است ؟ « َّفَأ

 .بينيدهايتان را نميكنيد در حاليكه خانهصبح پس ( 1

 .شدهاشان ديده نميجز خانهپس )در اثر عذاب( چنان شدند كه ( 2

 .شدديده نمي ،ايشان (هاي )ويرانيكه خانهلپس صبح كردند در حا( 3

 باقي نماند.هاي ويرانه ايشان چيزيپس چنان عذاب شدند كه صبحگاهان جز خانه( 4

ِينََّلَقِيُتُمََّّفَإَِذا»  عبارت ترجمه  -129 ِقَاِبََّكَفُرواَّْفََُضَۡبََّّٱَّل    4/ محمداست ؟  كدام گزينه« َّٱلر 

 .گردنشان را بشكنيد ،رانه با شما مالقات كردندپس هنگامي كه كفار متكبّ( 1

 .مراقب گردنهاي خود از ضربه دشمن باشيد ،پس هنگام مالقات با كفار( 2

 .بزنيدگردنهايشان را  ،ران روبرو شديدكه با كاف پس هنگامي( 3

 از ريشه بركنيد. فتنه آنها را ،پس هنگامي كه كفار با شما مالقات كردند( 4

ثَرَِّ»  عبارت ترجمه -130
َ
ِۡنَّأ ُجودَِِّسيَماُهۡمَِِّفَّوُُجوهِِهمَّم    29/ فتحست ؟ چي« َّٱلسُّ

  رسد.نوراني به نظر مينها در اثر سجود كامال آهاي چهره( 2                 .( استنماياناثر سجود )رخسارشان در آنها در  نشانه( 1

 .و سجده آنان است هاشناسايي شدن آنها از روي چهره( 4       .قابل مشاهده است نان در اثر سجدهآهاي چهرهنورانيت در ( 3

 27جزء 

ََِّّلََقدَّۡ»   آخرين عبارت آيه-131 رَۡسۡلَناَّرُُسلََناَّب
َ
  25/ حديد؟ دام استدر سوره حديدك« َّ...ٱۡۡلَي َِنِٰتَّأ

َََّّإِن َّ( 1 ََّعزِيزَّٞلَََّّٱّلل  َََّّإِن َّ( 3ََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوََّكثٌِيَِّمنُهمَّفَاِسُقونََّ( 2ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّقوِيٌّ ََّعزِيزََّّٞٱّلل  َََّّإِن َّ( 4َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّقَوِيٌّ ََِّّحيمٌَّغُفوٌرَّرَََّّٱّلل 
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َّنَارََِّجَهن َمََّدًٗعََّّيَۡومََّ»  عبارت كدام گزينه ترجمه -132 وَنَّإََِلٰ   13/ طوراست ؟ «َّيَُدعُّ

 .خوانندكه آنان را )با خشونت( به سوي آتش فرا ميروزي( 2                     كنند، چه دعوت كردني!را به سوي جهنم دعوت مي آنان كهروزي (1

 .                      رانندميآنان را به سختي به سوي آتش دوزخ كه ( روزي4                                    .خوانندكه ايشان را از جانب جهنم فرا ميدر آن روزي( 3

» عبارت ترجمه -133 َّ   َّ    َّ  َّ        »41طور/؟ ستچي 

 توانند از غيب آگاه شوند و آن را بنويسند؟( آيا مي2                      ؟نويسنداز غيب خبر دارند و آن را براي ديگران مييا مگر ( 1

 ؟نويسنددشان است كه )از آنجا( ميمگر دانش نهان نز يا( 4           كه نزدشان است بايد چيزهايي را )براي شما( بنويسند؟( آيا از غيبي 3

بُرَََّوُيَولُّوَنََّّٱۡۡلَۡمعَََُّّسُيۡهَزمَُّ»  عبارت ترجمه  -134   45/ قمراست ؟ گزينه  كدام« َّٱَلُّ

 .كنندكرده فرار ميپيروز شده و دشمنان پشت به زودي اين جمع)مؤمنان( ( 1

 كنند.كرده و به هم خيانت ميفرار  در آينده اي نزديك جمع آنان( 2

 .گريزندن جمع شكست خورده و پشت كرده ميآبه زودي ( 3

 .شوندمي فراربه زودي مؤمنان بر جمع آنان پيروز شده و آنان مجبور به ( 4

» عبارت ترجمه -135   َّ      َّ   َّ  َّ َّ     »14قمر/ ؟ ستچي  

 كرد.( و پاداششان همان )مركبي( بود كه زير نظر ما و مخالف خواست كافران حركت مي1

 ( و اين )مركبي بود كه( زير نظرشان )و با اهميت كامل( در حركت بود زيرا كافران جزا داده خواهند شد.2

 و آن زير نظر ما روان بود تا پاداش كسي باشد كه به او كافر شدند. (3

 كافران بود. مركب( براي آن)كرد گرچه ( و آن )مركب( زير نظر ما حركت مي4

 28جزء 

ۡيَطٰنَََِّّكَمَثلَِّ»   پس از آيه-136 نَسِٰنََّّٱلش    16/ حشراست ؟ كدام آيه « َّ...ٱۡكُفرَّۡإِۡذَّقَاَلَّلِۡۡلِ

ِينََّتَُكونُواَّْكََََّّوََلَّ( 1 ََّنَُسواََّّْٱَّل  ِينََََّّكَمَثلَِّ( 2َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ....ٱّلل   ....ِمنََّقۡبلِِهمََّّۡٱَّل 

ۡصَحُٰبََََّّلَّ( 3
َ
ۡصَحُٰبََّّٱَل ارَِّيَۡسَتوِٓيَّأ

َ
ةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّۚوأ ن  ُهَماَِِّفََّعٰقِبَََّّفَََكنََّ( 4ٱۡۡلَ ن 

َ
 ..ٱَل ارََِّتُهَمآَّأ

ََِّّ» عبارت ترجمه -137 ةَِّتُۡلُقوَنَّإََِّلِۡهمَّب   1/ ممتحنهست ؟ چي« َّٱلَۡمَود 

 .كنيدشما آنها را با )نيت( دوستي مالقات مي( 2                                      آيند.آنان به سوي شما به جهت دوستي مي( 1

 .كنيدافطرح دوستي ميشما با آنان ( 4                  .در حاليكه )قلباً( آنها را دوست داريدكنيد آنها را مالقات مي( 3

َّ»عبارت ترجمه -138    َّ َّ   َّ    َّ»4منافقون / ست؟چي 

   شود بر عليه آنان است.بلند مي ( هر فريادي كه2                                       .دپندارنرا به )زيان( خود مي ( هر فريادي1

 اي از )آسمان( فرود خواهد آمد.( بر عليه آنان صيحه4                      كشند.شوند بر سرش فرياد مي( با هركسي كه روبرو مي3

َّبَِماََّعِمۡلُتمَّۡ»  عبارت كدام گزينه ترجمه  -139 َّتَلُنَب ُؤن  َُّثم  َّتَلُۡبَعُُث  ِ ََّوَرّب    7/ تغابنست ؟ ا «َّبََلٰ

  .بله و پروردگارم شما را مبعوث كرده سپس آگاه خواهيد شد به آنچه عمل كرديد( 1

 خبر داده شويد. ،ايدگمان برانگيخته شده، آنگاه به آنچه انجام داده( بله به پروردگارم قسم، بي2

 .شد مخبردار خواهي ،به آنچه عمل شده حتماً مبعوث و ندخورآري به پروردگار سوگند مي( 3

 آگاه خواهد نمود. ،( آري خدا حتماً شما را محشور كرده سپس به آنچه عمل كرديد4

  4/ منافقونست ؟ چي« َِّإَونََّيُقولُواَّْتَۡسَمۡعَّلَِقۡولِِهمَّۡ» عبارت ترجمه -140

 .نكه به حرف آنها گوش فرا داديآ( و چيزي نگفتند جز 2                     .پذيرفتيگفتند )ايمان آورديم( حرف آنها را مي( و اگر مي1

 .نها را گوش بدهآ( و اگر گفتند )ايمان آورديم( حرف 4                           .دهي( و اگر سخن گويند به حرفهايشان گوش فرا مي3
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 29 جزء

 ؟  آخرين آيه سوره قلم كدام است-141

َّذِۡكَرٰىََّوَماَّ (1 َّذِۡكٞرَّل ِۡلَعٰلَِميََّ( 2ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلِۡلَعٰلَِميََُّهَوَّإَِل  ََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوَماَُّهَوَّإَِل 
3 )َِّ ِۡحَّب نََُّيۡـَِۧيَّ( 4َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّٱۡلَعِظيمََِّرب َِكََّّٱۡسمَِّفََسب 

َ
َّأ َٰٓ َّلََعَ لَۡيَسََّذٰلَِكَّبَِقِٰدر 

َ
 ٱلَۡمۡوَتَّٰأ

َّْفََّ»  آيه ترجمه -142 ۡصَحِٰبََّّٱۡعََتَفُوا
َ
ِ اََّل  عِيَِّبَِذۢنبِِهۡمَّفَُسۡحق    11/ ملك؟  ستكدام گزينه ا«َّٱلس 

 .سوزان بادو دوري)از رحمت( بر اهل آتش كنند و مرگپس به گناه خود اعتراف مي( 2             .پس به گناه خود اعتراف كنيد تاهمراه اهل جهنم نشويد( 1

 آتش برافروخته نبودند.از اهل  ،كردندپس اگر به گناه خود اعتراف مي( 4          .همراه شدند دوزخپس به گناه خود اعتراف كردند و با اهل ( 3

ۡقَبَلَّ»  آيهترجمه -143
َ
ََّبۡعٖضََّيَتَلَٰوُمونَََّّفَأ ٰ   30/ قلم؟  استكدام گزينه « ََّبۡعُضُهۡمَّلََعَ

 .و با هم دشمن شدند پس بعضي از آنها ديگران را به نكوهش گرفتند( 2           .كنندپيوندند و يكديگر را مالمت ميميپس بعضي به بعضي ديگر ( 1

 و نسبت به هم اظهار تنفّر نمودند. ردندكپس يكديگر را مالقات ( 4    .پس بعضي آنها به بعضي ديگر روي آوردند و همديگر را به نكوهش گرفتند( 3

َّ»  آيهكدام گزينه ترجمه -144   31/ حاقهاست ؟ « ََّصلُّوهََُّّٱۡۡلَِحيمََُّثم 

 .خواندپس جهنم او را فرا مي( 4      .سوزاند واهدخرا  سپس دوزخ او( 3    رسد. ميآتش به او آنگاه ( 2      .بيافكنيدبه دوزخ او را سپس ( 1

َمآءَََّّيُۡرِسلَِّ»   آيهترجمه -145 اَّٱلس  ِۡدَرار    11/ نوح؟ استكدام گزينه « ََّعلَۡيُكمَّم 

 رساند.با بركت ميشما از آسمان روزي به ( 2                                        .پي فرستددربر شما از آسمان باران پي( 1

 .نازل شد فراواناز آسمان آبي ( 4                                          وزد.بادها در آسمان بر شما پياپي مي( 3

 30جزء

َُّوََّ»  آيه-146 ۡعلَُمَّبَِماَّيُوُعونَََّّٱّلل 
َ
  23/ انشقاقاست ؟  در كدام سوره« َّأ

 مطففين( 4                               انشقاق( 3بروج                               ( 2غاشيه                                ( 1

ءِن اَّلََمۡرُدوُدوَنَِِّفَََّّيُقولُونََّ»  آيهترجمه -147
َ
  10/ نازعاتاست ؟ كدام گزينه « َّٱحۡلَافَِرةَِّأ

 ؟كشانندميرا به سوي جهنم  آنهاآيا  :گويندمي( 2       گرديم؟     باز مي دنياهايمان در برخورداريآيا ما به  :گفتند( 1

             ؟شويممي گرداندهبازبه حال نخست)زندگي دنيا(  (پس از مرگ)آيا  :گويندمي( 4دهند؟           در قيامت ما را از اين مرحله عبور ميآيا  :گويند( مي3

ََّّٓفِيمََّ»  آيهكدام گزينه ترجمه -148 نَتَِّمنَّذِۡكَرىَٰها
َ
  43/ نازعاتاست ؟ « َّأ

 پس تو از چه رو از ذكر )قيامت( باز داشته شدي؟( 2                                   ؟در آنچه در اختيار توست، ياد قيامت استآيا ( 1

 كني؟مي ياد آن را فراموش چگونهپس تو ( 4                                                  ؟كارتو را با يادآوري اين سخن چه( 3

  41/ عبسست ؟ چي«ََّقََتَةٌََّّتَۡرَهُقَها»  ترجمه آيه  -149

 است.تاريكي آن را محو كرده(4      است.شدهذلت و خواري دچار (3       .استآنها را سياهي و تيرگي فراگرفته(2      است.به او روي آوردهناراحتي (1

ُۡتوم َّ»  آيهكدام گزينه ترجمه -150   25/ مطففين؟  است« َّيُۡسَقۡوَنَِّمنَّر ِحيٖقََّّم 

 .نوشندمي نظيربياز شرابي ( 2                                               شوند.سيراب ميزالل و سربسته از باده اي ( 1

 مُهر باشد.طلبند كه پاكيزه و سربهرا مياي باده( 4                                      .شودنوشانده مينخورده و دست به آنان آبي مطهر ( 3


