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 1جزء 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

ـ 1                 

 برداری خواهد بود.( و برای شما در زمین، تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره1

 برداری قرار داده است.( و برایتان در زمین تا مدت معینی وسیله بهره2

 برداری شما زمین را مکانی امن و پربرکت قرار داد.بهرهو برای ( 3

 د.نرا مستقر کرد تا چندی برخوردار باش آنهاو در قرارگاه زمین ( 4

 ـ 2          

 تواند دور کند.و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی )از عذاب خدا( را از نفسش نمی( 1

 پذیرد.و از آن روز بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی( 2

 ترسند.شود، میو از آن که کسی به خاطر عمل کسی پاداش )نیک( داده نمی( 3

 شود.و تقوا بورزید )زیرا( در آن روز کسی به خاطر کسی پاداش داده نمی( 4

ـ 3             

 بشنوید. )و فرمان برید(محکم بگیرید و  ایمبه شما داده آنچه( 1

 ( با قدرت خودتان آنچه برایتان فرستاده شده بگیرید و آنرا حفظ کنید.2

 خواستید به شما دادیم )پس( به دستورات آن گوش دهید.آنچه را به جدّ و جهد می( 3

 )به دقت( گوش کنید.بگیرید و  شدو با جدیّت دستوراتی که برای شما نازل ( 4

ـ 4              

 روا نیست در آن )مسجدها( جز بیمناک و ترسان )از خطر( داخل شوید.( 1

 های عبادت( شوند.شایسته نیست آنان، جز با ترس و وحشت، وارد آن )کانون( 2

 لرزان از حضور شما در آن )مساجد( درآیند.( آنان حق ندارند جز ترسان و 3

 بدون ترس و بیم وارد آن )کانون های عبادت( می شوند.آنان ( 4

 » ـ جمله 5     »در انتهای کدامیک از آیات زیر آمده است؟ 

1 )                  ... 

2 )           ... 

3)                            ... 

 3و  1( گزینه های 4
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 2جزء 

ـ 6              

 کند.( هرجا باشید، خداوند همه شما را )در روز رستاخیز( حاضر می1

 شوید.هرجا باشید در پیشگاه خداوند )در روز رستاخیز( حاضر می( 2

 نماید.هرجا که باشند خداوند آنها را نزد شما حاضر می( 3

 کند.می( هرجا که باشند خداوند آنها را نزد خودش )در روز قیامت( حاضر 4

    ـ 7  

 ها )ی ویژه( برای مردم و حاجیان است.بگو : آنها برای دانستن زمان (1

 بگو : برای آن است که وقت کارهای خود در زمان حج )واجب و عمره( را بشناسید. (2

 بگو : آن، بیان اوقات برای مردم و )تعیین وقت( حج است. (3

 برای مردم و حج گزاران )واجب( است. (ایی ویژه) هابگو : آن عمل در زمان (4

ـ 8           

 که شما را هدایت کرده بزرگ بشمرید.و خدا را بر این (1

 و خداوند شما را بزرگ داشت و هدایتتان فرمود. (2

 بشمارید.وسیله خدا را بزرگ ه و هدایت خود ب (3

 و خداوند شما را به هدایتی بزرگ رهنمون شد. (4

  ـ 9     

 های( یکدیگر را فراموش نکنید.های )برتریو فضیلت (1

 به یاد آورید.را در میان خودتان  (خدا)و فضل  (2

 نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید. (3

 و بزرگان خود را هرگز فراموش نکنید. (4

» آیه ـ 10       ...  »پذیرد؟ای پایان میبا چه جمله 

1)              

2)           

3)           

4)         
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 3جزء 

  ـ11            

 شود.کنند }پاداش آن{ به طور کامل داده میو هر مالی را که انفاق می (1

 شود.طور کامل به شما داده میکنید، )پاداش آن( به و آنچه از اموال انفاق می (2

 به طور کامل انفاق نمائید. (برای دستیابی به پاداش)کنید آنچه را انفاق می و (3

 گردد.به خودتان باز می (بدی و زشتیش)کنید ها انفاق نمیو هر آنچه را که از نیکی (4

12-             

 باید کسانی باشند که به عدالت )قراردادها( را بنویسند.و در میان شما  (1

 و باید نویسنده ای از روی عدالت ، )سند را( در میان شما بنویسد. (2

 فردی از خودتان که عادل است آن را می نویسد.و  (3

 مکتوب نمایند. از شما )قرارداد را(و باید کاتبان به نیابت  (4

13-               

 و چه کسی است که آن را کتمان کند تا قلبش به گناه آلوده گردد؟ (1

 است آنرا کتمان خواهد کرد. ترهر کس که گناهکار (2

 به گناه راضی شده اید. و اگر شما آن را کتمان کنید، قلباً (3

 و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. (4

ـ 14           

 در آنجا زکریا )به همراه مریم( خداوند را عبادت کرد. (1

 در آنجا بود که خداوند زکریا را مورد خطاب قرار داد. (2

 زکریا پروردگار را )در قلبش( یاد کرد. (3

 در آنجا )بود که( زکریا پروردگار خویش را خواند. (4

 ؟باشدنمیهای زیر صحیح یک از گزینهکدامـ 15

1)               

2)             

3)          

4)            
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 4جزء 

ـ 16        

 جز آزارهای مختصر ؛آنها هرگز نمی توانند به شما زیان برسانند (1

 هرگز زیانی به شما نمی رسد مگر اینکه اندک آزاری ببینید. (2

 د به شما ضرری برساند.نمی توان با آزارهایش (3

 .به شما برسد یآزارآنها  هرگز به آنها ضرری نرسانید مگر اینکه از (4

 ـ17              

 سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت تا شما را آزمایش کند. (1

 .گرفتیدوسیله آن مورد آزمایش قرار ه ب وسپس شما از آنها منصرف شدید  (2

 سپس از شما منصرف شدند و این باعث آزمایش آنهاست. (3

 آزمایش قرار نگیرید.وسیله آن مورد ه و می بایست از آن منصرف شوید تا ب (4

ـ 18              

 و دوست دارند در مقابل اعمالشان )چه خوب و چه بد( ستایش شوند. (1

 و دوست ندارند در برابر اعمالشان )چه خوب و چه بد( ستایش شوند. (2

 اند مورد ستایش قرار گیرند.و دوست دارند در برابر کار )نیکی( که انجام نداده  (3

 و دوست دارند در مقابل اعمال دیگران فقط )به شکل زبانی( ستایش و تشکر نمایند. (4

ـ 19          

 و هر کس بی نیاز است خوداری خواهد نمود. (1

 د.یپس پرهیزگاری نمای هستیدبه دنبال بی نیازی اگر و  (2

 بی نیاز است خودداری کند. و هر کس که (3

 و آن کس که بی نیاز است و خودداری می نماید ... (4

 گزینه صحیح در رابطه با جاهای خالی آیه زیر کدام است؟ـ 20

 ...          ...            ...  ...           

1 )   ـ    ـ   ـ 

2)      ـ    ـ   ـ 

3)    ـ    ـ   ـ 

4)     ـ    ـ  ـ 
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 5جزء 

ـ 21           

 به خداوند با دانش و آگاهی ایمان بیاورید.و  (1

 و خداوند به حقیقت قسم هایتان آگاه تر است. (2

 و خداوند به با ایمان ترین شما آگاه است. (3

 و خداوند به ایمان شما آگاه تر است. (4

 ـ22             

 خوبی و نیکی سخن بگویند.و به آنها بگو که در مورد خودشان به  (1

 و در مورد آنها به نیکی سخن بگو  (2

 سخنی روشن و واضح یندخوبی سخن بگو گو بهآنها ب و به (3

 و با بیانی رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد نما (4

ـ 23                 

 بودید و خداوند بر شما منت نهاد پس تحقیق کنید.شما قبال چنین  (1

 و اینچنین بود که خداوند همواره )بوسیله نعمت ها( منت داشت پس آن را بیان کنید. (2

 و اینچنین بود که خداوند به خاطر گذشته آنان بر شما منت دارد پس تحقیق نمائید. (3

 می دانستید پس بیانش کنید. و اینچنین خداوند بر شما منت گذاشت و از قبل آن را (4

ـ 24                

 خداوند آنها را بخاطر افعالشان اگر شکرگزار باشند و ایمان بیاورند عذاب نمی دهد. (1

 خداوند هرگز آنها را عذاب نمی کند اگر شکرگزار باشند و ایمان بیاورند. (2

 نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید؟خدا چه  (3

 .مؤمن هستیدشکرگزار و  زیراشما را عذاب نمی کند هرگز خداوند  (4

» در آیه ـ 25                     »ترتیب کلمات در کدام گزینه صحیح است؟ 

1 )     ـ     ـ     ـ      

2)       ـ     ـ       ـ       

3)      ـ      ـ    ـ      

4)       ـ      ـ    ـ     
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 6جزء 

ـ 26           

 و برای کافران، مجازات خوار کننده ای فراهم ساخته ایم. (1

 در مجازاتی سخت و درد آور گرفتار هستند. و کافرین (2

 عذابی سوزان تهدید می کنند.و کافران را به  (3

 و کافران را به عذابی سخت و خوار کننده وعده دهید. (4

ـ 27                    

 برند.و اگر دو برادر باقی مانده باشند، سه برابر دیگران ارث می (1

 برند.را میو اگر دو خواهر باقی باشند، دو سوم اموال  (2

 برند.و اگر دو نفر به نفعشان شهادت دهند، تنها یک سوم اموال را می (3

 و اگر دو نفر حاضر باشند، پس دو سوم اموال را به آنها بدهید. (4

ـ 28                     

 فرزندان خدا و محبوبان او هستید؟ یهود به نصاری گفتند : آیا شما (1

 یهود و نصاری گفتند : ما و فرزندانمان بندگان خدا و دوستدار او هستیم. (2

 یهود و نصاری گفتند : ما، فرزندان خدا و دوستان )خاص( او هستیم. (3

 دوست داریم. را یهود و نصاری گفتند : تنها فرزندان خدا (4

  ـ 29         

 کردند.دادند، نهی میآنها همواره یکدیگر را از عمل زشتی که انجام می (1

 دادند برحذر داشتند.آنها دیگران را از منکراتی که انجام می (2

 کردند.شدند، نهی میآنها دیگران را از عمل زشتی که خود مرتکب می (3

 کردند.دادند، یکدیگر را نهی نمیمیآنها از اعمال زشتی که انجام  (4

 باشد؟کدامیک از عبارات زیر صحیح میـ 30

1)              

2)                     

3)                  

4)           
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 7جزء 

ـ 31               

 کردی.مردگان را )نیز( به فرمان من زنده می زمانی )را به یادآور( که و (1

 شوند.و مردگان و زندگان )از بهشت و دوزخ( به اجازه من خارج می (2

 شوند.مردگان تنها به اذن من )از جهنم( خارج میزمانی که و  (3

 تو و مردگان به فرمان من زنده خواهید شد.زمانی که و  (4

 ـ 32               

 او کسی است که همه را از گل آفرید و برایشان مرگ را مقرر داشت. (1

 شما را از گل آفرید، سپس مدتی مقرر داشت.او کسی است که  (2

 و همه شما از گل آفریده شدید و هر کدام سرنوشتی جدا خواهید داشت. (3

 و همه شما را از خاک آفرید و بسوی او بازگشت خواهید داشت. (4

ـ 33         

 جمعیتشان قطع گردید.و کسانی که ستم دیده بودند، دنباله  (1

 و کسانی که ستم کرده بودند، اعمال خود را متوقف ساختند. (2

 و دنباله جمعیتی که ستم کرده بودند، قطع شد. (3

 کردند را قطع نمود.و دنباله جمعیتی که ظلم و ستم می (4

  ـ34            

 امن و آسایش زندگی کند؟ کدام یک از ما شایسته است که در (1

 تر هستند تا به آنها ایمان آوریم؟پس کدامشان شایسته (2

 پس کدام یک از دو گروه به حق و حقیقت ایمان دارند؟(3

 تر به ایمنی )از مجازات( هستند؟کدام یک از این دو دسته شایسته (4

 ؟باشدصحیح نمیهای زیر ترتیب آیات در کدامیک از گزینهـ 35

1)            ... ـ         ... ـ      ... 

2)           ...ـ              ...ـ       ... 

3)           ... ـ           ... ـ             ...   

4)             ...ـ          ... ـ              ... 
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 8جزء 

ـ 36               

 و پایان سخن پروردگارت دستور به صداقت و عدالت است. (1

 و کالم پروردگارت را با انصاف و صداقت به پایان ببر. (2

 ؟داشت دپایان خواهآیا کالم صادقانه پروردگارت  (3

 پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام رسید.و کالم  (4

 ـ 37             

 بگو : آیا بخاطر علم و دانشی که نزد ماست، باید از سرزمینمان خارج شویم؟ (1

 بگو : آیا دلیل روشنی برای اخراج ما، نزد شما است؟ (2

 که آن را به ما نشان دهید؟ بگو : آیا دلیل روشنی دارید (3

 بگو : آیا برای ما نزد شما دلیل و برهان روشنی وجود ندارد؟ (4

ـ 38          

 آن روز حق است و همه اعمال سنجیده خواهند شد. (1

 وزن کردن )اعمال و سنجش ارزش آنها( در آن روز حق است. (2

 با ترازوی حق و انصاف وزن خواهد کرد.و همه اعمال را در آن روز  (3

 سنگین شدن ) اعمال و گفتار( در آن روز فقط با راستی و درستی ممکن است. (4

ـ 39           

 آیا آنها جز انتظار تأویل آیات )و فرا رسیدن تهدیدهای الهی( را دارند؟ (1

 د؟یهای الهی )و نزول عذاب( بر خود را ندارانتظاری جز تحقق وعده شماآیا  (2

 آیا تنها بعد از نزول تأویل آیات )قرآن کریم( ایمان خواهید آورد؟ (3

 ترسند که تأویل آیات )قرآن کریم برای افشای اسرارشان( بر آنها نازل شود؟آیا آنها نمی (4

» باشد؟ این عبارت مروبط به کدام آیه می ـ 40              » 

1)                ... 

2)              ... 

3)       ... 

4)          ...  
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 9جزء 

ـ 41                  

 پیش از آنکه به سوی شما بیاید، بسیار آزار دیده بود و نیز پس از شما هم آزار خواهد دید. (1

 بینند.دیدند )هم اکنون( نیز پس از آمدنت آزار میپیش از آنکه به سوی آنها بیایی، آزار می (2

 بینند.اما پس از آمدنت کمتر آزار می ،آزارشان پیش از آنکه تو بیایی بسیار بود (3

 بینیم.پیش از آنکه به سوی ما بیایی، آزار دیدیم )هم اکنون( پس از آمدنت نیز آزار می (4

 ـ42                  

 روند.و اگر راه هدایت را ببینند، راه خود را رها کرده و به دنبال آن می (1

 کردید.دیدید، هرگز آن را راه خود انتخاب نمیو اگر راه هدایت را نمی (2

 کنند.نمیاگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب  (3

 و باید راه هدایت را ببینند و آن را به عنوان راه خود برگزینند. (4

 ـ 43            

 آیا به خاطر آنچه گناهکاران انجام دادند، به هالکت بیافتیم؟ (1

 کنی؟گرایان انجام دادند، مجازات میآیا ما را به آنچه باطل (2

 اندازید؟دهید، به هالکت میخود را به خاطر کار باطلی که انجام میآیا  (3

 و نباید خودمان را به خاطر اعمال باطل دیگران به هالکت اندازیم. (4

ـ 44               

 کرد.ولی )ای پیامبر( تا تو در میان آنها هستی، خداوند آنها را مجازات نخواهد  (1

 که تو در میانشان هستی؟را عذاب کند در حالی اوو آیا خداوند  (2

 کنی؟که تو در میانشان )دعا( میخواهند در حالیو چگونه عذاب خود را از خداوند می (3

 !که تو برای آنها درخواست عذاب کنیکند مگر اینو خداوند آنها را عذاب نمی (4

 » آیات بعد از آیه  ـ 45           ...  »به ترتیب کدامند؟ 

1)           ...ـ       ... 

2)       ...ـ       ... 

3)           ...ـ      ... 

4)       ...ـ           ... 
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 10جزء 

ـ 46                

 آنها آیات خدا را انکار کردند، خداوند هم آنان را به گناهشان کیفر داد. (1

 خداوند هم همه گناهش را ضبط و ثبت کرد. آیات خدا را انکار کرد و (2

 .خواهد کردآنها با ارتکاب گناهان آیات خداوند را انکار کردند و خداوند نیز عذابشان  (3

 .خواهد کردکفر ورزیدند و آیات خداوند را به استهزاء گرفتند و خداوند نیز با گناهشان عذابشان  (4

ـ 47            

 خواهد.خواهید ولی خداوند، سرای دیگر را میشما متاع ناپایدار دنیا را می (1

 دهد.نمایند و خداوند در آخرت پاداش اعمال را میآنها برای پاداش دنیوی تالش می (2

 خواهید؟کنید و از خداوند پاداش آخرت را میفانی تالش می یآیا شما برای دنیا (3

 طلبند.کنند و آنگاه از خداوند تنها آخرت را میآنها برای متاع ناپایدار دنیا تالش می (4

ـ 48           

 پذیرد.اش را میو کسی که بخواهد، خداوند توبه (1

 پذیرد.و خداوند توبه هر کس را بخواهد می (2

 توبه کند.و هرکس بخواهد خدا او را بپذیرد پس باید  (3

 تواند به سوی خدا توبه کند.خواهد میو هرکس که می (4

ـ 49          

 خورند که رضایت شما را بدست خواهند آورد.آنها به خدا سوگند می (1

 کنند تا شما را راضی سازند.آنها برای شما به خدا سوگند یاد می (2

 خورید تا رضایتشان را بدست آورید.سوگند میبرای آنها به خدا  (3

 خورند؟آیا برای رضایت شما نزدتان به خدا سوگند می (4

» جمله انتهایی مربوط به آیه ـ 50                   ...  »کدام گزینه است؟ 

1)           

2)      

3)         

4)          
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 11جزء 

ـ 51                    

 آگاه ساخته است.ما هرگز )سخن( شما را باور نخواهیم کرد! چرا که خداوند ما را از اخبارتان  (1

 آورند و خداوند شما را از اخبار آنها آگاه ساخته است.آنها هرگز به شما ایمان نمی (2

 هرگز به آنها ایمان نیاورید و خداوند بزودی اسرار آنها را برایتان بازگو خواهد کرد. (3

 ت.هرگز )سخن( شما را باور نخواهند کرد! چرا که خداوند از نیات آنها باخبر اس (4

 ـ 52                       

 کند.کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ایمانشان هدایت می (1

 کند.در پرتو عمل صالحشان خداوند آنها را به سوی رستگاری هدایت می ،کسانی که ایمان آوردند (2

 ند.شوکسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، به سوی مراتب باالی ایمان هدایت می (3

 آنها کسانی هستند که خداوند در پرتوی ایمانشان به سوی انجام اعمال صالح هدایتشان فرموده است. (4

 ـ 53                     

 و باید چیزی را که از حقیقتش آگاهی ندارید تکذیب کنید تا اینکه واقعیتش برایتان آشکار گردد. (1

 دانند.نمیبلکه چیزی را تکذیب خواهند کرد که علمی از حقانیتش ندارند و هنوز مطلبی از آن را  (2

 بلکه چیزی را تکذیب کردند که آگاهی از آن نداشتند و هنوز واقعیتش بر آنان روشن نشده است. (3

 بلکه چیزی را تکذیب کردند که آگاهی کاملی از آن داشتند، گرچه هرگز تأویلش را نخواهند دانست. (4

 ـ 54           

 کنند؟آیا مردم برای اینکه به تو ایمان بیاورند تو را اذیت و آزار می (1

 حت و مغموم هستی؟ااند نارآیا تو از مردمی که ایمان نیاورده (2

 خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟آیا تو می (3

 کنی تا اینکه از اهل ایمان شوند؟آیا اذیت و آزار مردم را تحمل می (4

 ؟باشدصحیح نمیهای زیر کدامیک از جملهـ 55

1)           

2)          

3)            

4)              
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 12جزء 

 ـ 56            

 آگاه باشید، آن روز که )عذاب( به سراغشان آید، از آنها بازگردانده نخواهد شد. (1

 توانند فرار نمایند.آنها آگاهند که عذاب آن روز به سراغشان خواهد آمد و از آن نمی (2

 توانند آن را از خود دور نمایند.نمیآگاه باشند، آن روز )عذاب( به سراغ همگان آید و هیچ یک  (3

 مگر آن روزی که )عذاب( به سراغتان آید و از شما بازگردانده نشود. (4

 ـ 57             

 همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید. (1

 همگی برای من نقشه کشیدند و مرا مهلت ندادند. (2

 او نقشه خواهند کشید و منتظر )امر خدا( نخواهد بود.پس همگی برای  (3

 پس بر علیه همه آنها مکر و حیله بکار بستم و هیچکدام را مهلت ندادم. (4

ـ 58        

 و آنها همواره پیاپی و پشت سرهم خواهند آمد. (1

 افتند.و آنها هرگز به اختالف نمی (2

 آنان اختالف خواهید داشت.و همواره درباره  (3

 و آنها همواره مختلفند. (4

ـ 59                

 و پیراهن او را به خونی آغشته کردند. (1

 گفت.که دروغ میو پیراهن او را خونین آورد در حالی (2

 .آوردند تا دروغ بگویندو پیراهن را با خون  (3

 خونی دروغین آوردند.و پیراهن او را با  (4

 »عبارت پایانی آیه ـ 60                   » کدام گزینه است ؟ 

1 )            

2 )           

3)          

4 )           
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 ـ 61                

 پادشاه گفت : اگر او را نزد من آورید، دوستی او نسبت به خودم را خواهم آزمود. (1

 او نزد من آمد و من او را برای خود برگزیدم. پادشاه گفت :  (2

 پادشاه گفت : او را نزد من آورید، تا وی را مخصوص خود گردانم. (3

 ید، حتماً نسبت به من وفادار خواهد بود.آاگر او نزد من  پادشاه گفت :  (4

ـ 62              

 کرد؟ آیا بیشتر مردم علیرغم خواست و تالش تو با مؤمنین همراهی نخواهند (1

 رغم خواست و اصرارشان از مؤمنین نخواهند بود.و مردم علی (2

 آورند.و بیشتر مردم، هرچند اصرار داشته باشی ایمان نمی (3

 اند.و بیشتر مردم تنها به خاطر اصرار تو ایمان آورده و مؤمن شده (4

ـ 63               

   طبقات جهنّم هستند.بینى که با هم در کاران را در آن روز میجنایتو  (1

 .در قبرها با یکدیگرندبینى که را در آن روز میستمگران و  (2

          اند.مس مذاب افتادهبینى که با هم در و گناهکاران را در آن روز می (3

 اند.یرها بسته شدهبینى که با هم در زنجو گناهکاران را در آن روز می (4

 ـ 64            

 اند، بدست آورند.آنها توانایی ندارند کمترین چیزی از آنچه را انجام داده (1

 برداری نمایند.نچه بدست آوردند بهرهآآنها اجازه ندارند از هیچ چیز از  (2

 اند، استفاده نمایند.بدست آوردهدهند دیگران از آنچه آنها اجازه نمی (3

 د.و از آن استفاده کن هتوانایی ندارد چیزی بدست آورد او (4

 کند؟کدام گزینه به طور صحیح جای خالی جمالت زیر را پر میـ 65

 «         ... » ـ«         ... » 

1)   ـ  

2)   ـ   

3)    ـ 

4)    ـ  
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ـ 66                

 کنند که ای کاش مسلمان بودند.کافران چه بسا آرزو می (1

 کافران همواره آرزو دارند با مسلمانان باشند. (2

 ای بسا کافران هم آرزوهایی مانند مسمانان دارند. (3

 کند.مانان مودت و دوستی ایجاد نمیلاو هرگز میان کافران و مس (4

ـ 67           

      پرسد.( پروردگارت قطعاً از همه آنها می1

 ( پروردگار، از همه آنها خواهد پرسید.2

     پروردگار که همه آنها مسئول هستند.( قسم به 3

 ( به پروردگارت سوگند، که همه را بازخواست خواهیم کرد.4

 ـ 68              

 داند چه کسی از راه گمراه شده است.پروردگارت، از هرکسی بهتر می (1

 کند. داند چه کسی دیگران را از راهش گمراه میپروردگار می (2

 شناسد.پروردگارت به خوبی گمراهان را می (3

 اند.کنندهداند چه کسانی گمراه از هرکسی بهتر می ،پروردگار (4

 ـ69         

 و فقط به خاطر خدا صبر و تحمل پیشه کن. (1

 خدا و به توفیق خدا باشد.و صبر تو فقط برای  (2

 و صبر و تحمل داشته باش و بر خدا توکل نما. (3

 و صبرشان به خاطر خدا و به توفیق خداست. (4

 ترتیب آیات در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ـ 70

1)           ...ـ           ... ـ        ... 

2)      ...ـ            ...ـ               ... 

3)              ... ـ        ... ـ          ...    

4)         ...ـ         ...ـ              ... 
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 ـ 71             

 نزد پروردگار تو ناپسند است.همه اینها گناهش  (1

 همه این گناهان نزد پروردگار ثبت و ضبط است. (2

 شود.گناهان ناپسند نزد پروردگارشان محسوب می ،همه اینها (3

 .استگناهان ناپسند در نزد پروردگار  (4

ـ 72               

 گردید، )ما( حق را برپا خواهیم داشت.و به حقِ آنچه از قرآن نازل  (1

 دهد.و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نیز دستور می (2

 و قرآن به حق نازل گردید و به حق نیز رهنمود است. (3

 و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد. (4

 ـ 73             

 بینی.آوریم و زمین را آشکار )و مسطح( می( و روزی که کوهها را به حرکت درمی1

 شود.آیند و زمین آشکار می( در آن روز کوهها به حرکت درمی2

   ( و روزی که کوهها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار سازیم.3

 بینی.( و روزی که کوهها و زمین را در حرکت آشکار می4

ـ 74            

 ها )در انتظارشان است(بهترین آینده و بهترین سرنوشت (1

 پاداش و بهترین جایگاه )را دارند( (2

 چه پاداش خوبی و چه جمع نیکویی )نصیب آنهاست( (3

 اید(ها )را برگزیدهبهترین توشه و بهترین راه (4

 باشد؟صحیح میهای زیر کدامیک از جملهـ 75

1)            

2)            

3)            

4)            
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ـ 76                        

 تر بدهد.تر و مهربانو پروردگارشان اراده کرد به جای او فرزندی پاک (1

 تر به آن دو بدهد.تر و با محبتخواستیم که پروردگارشان به جای او فرزندی پاک  (2

 بدهد. و مهربان به آنان کردیم که پروردگار به جای آن دو، فرزندی پاک دعاپس ما  (3

 به او بدهد. ،پس خداوند اراده کرد فرزندی اهل زکات و خیرات به جای آن (4

ـ 77            

 ام.و من از شدت پیری افتاده شده (1

 انجامد.و به تحقیق سن پیری به افتادگی می (2

 و همانا پیری بر من تاخته است. (3

 به خاطر پیری از پای افتاد. (4

ـ 78            

 آورد.و در قیامت )بار( اعمال را شخصاً )به دوش کشیده( و می (1

 و همه آنها در روز قیامت خواهند آمد. (2

 شوند.و همگی روز رستاخیز تک و تنها نزد او حاضر می (3

 .شوندحاضر مینزد او کس و تمامی آنها تنها و بی (4

ـ 79                  

 تکذیب کرد و سر باز زد.همانا همه آیات خود را به او نشان دادیم اما او  (1

 و )موسی )ع( ( همه آیات را به او نشان داد ولی )فرعون( آن را تکذیب و انکار کرد.  (2

 و بدون تردید همه آیات الهی را مشاهده کرد اما او تکذیب و انکار نمود. (3

 اما او تکذیب و انکار کرد. ه شد همه آیات به او نشان داد (4

»کلمات ـ 80   » ،«  » ،«   »اند؟ترتیب در انتهای کدام آیات قرار گرفته به 

1)     ... ـ      ... ـ       ...    

2)      ... ـ      ...ـ      ... 

3)       ...  ـ      ... ـ     ... 

4)       ... ـ   ... ـ     ... 
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 »ـ 81            » 

     خواند که ضرر و نفعش نزدیک است.( کسی را می1

 و نفعی ندارد.کند که ضرر ( کسی را دعوت می2

    تر است.خواند که زیانش از نفعش نزدیک( او کسی را می3

 خواند که زیانش نزدیک است نه نفعش.( کسی را می4

 ـ82            

    شود.( و هر که بخواهد خدا را خوار کند، خودش خوار می1

 دارد.کسی او را گرامی نمی ( و هر که بخواهد خدا را خوار کند،2

    تواند کسی را تکریم نماید.( و هر کس را خدا خوار کند، نمی3

 ( و هر کس را خدا خوار کند، کسی او را گرامی نخواهد داشت.4

ـ 83                   

 نابودشان کردیم )که به دنیا بازگردند( آنها هرگز بازنخواهند گشت.هایی که و حرام است بر شهرها و آبادی (1

 که به سوی ما بازگردند.ای را هالک کنیم در حالیو حرام است که ما منطقه (2

 .شدند )از گناه خود( بازگردندو محال است مردم شهری که هالک  (3

 اه( بازنگردند.و حرام است که شهری را )به عذاب( هالک کنیم اگر )به سوی گن (4

 ـ 84                

         کنند.شوند، ولی از آن اعراض می( مردم به زمان حساب خود نزدیک می1

 ( روز حساب مردم نزدیک شد، در حالی که آنان در غفلتند و رویگردانند.2

       اند.شوند، در حالی که در غفلت عمیق فرورفتهمی( مردم به زمان حسابشان نزدیک 3

  ( روز حساب مردم نزدیک شد، در حالی که آنان معترضند.4

»ای که جمله آیهـ 85        »ای قرار دارد؟شود و بعد از چه آیهدر آن بکار رفته با چه عبارتی شروع می 

1)      ـ           ... 

2)        ـ    ... 

3)      ـ    ... 

4)        ـ      ... 
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  »ـ 86              » 

    کنیم.( در آن روز درخواست نکنید، ما شما را یاری نمی1

 ( امروز عذرخواهی نکنید، زیرا شما ما را یاری نکردید.2

    ( امروز ناله سر ندهید، زیرا از سوی ما یاری نخواهید شد.3

 ( در روز قیامت زاری و انابه نکنید، زیرا شما یاوری ندارید.4

 ـ 87             

      ( به بهترین روش از بدیها گذشت کنید.1

 ( با حسنات، سیئات را پاک کنید.2

      ( بدی را به بهترین راه و روش دفع کن.3

 ها را با خوبیها جبران کنید.( بدی4

ـ 88                      

 حال که شاهدان را نیاوردند آنان نزد خدا دروغگویند. (1

 شاهدان نیامدند، آنها نزد خداوند دروغگویانند. اگر (2

 شوند.که به دروغ شهادت دادند نزد خدا نیز دروغگو محسوب میپس هنگامی (3

 آنان از دروغگویانند.شاهدان نیامدند،  چون (4

 ـ 89             

      ( چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟1

 ( ای کاش چهار گواه آورده بودید.2

       ( چرا چهار گواه بر آن نیاوردید؟3

  ( ای کاش چهار شاهد برای آن بود.4

 باشد؟ترتیب آیات در کدام گزینه صحیح نمیـ 90

1)           ...ـ           ...ـ         ... 

2)       ...ـ      ...ـ            ... 

3)      ...ـ        ... 

4)         ـ         ... ـ          ... 
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 ـ 91              

    ای مبعوث کردیم.( و چون خواستیم، در هر شهری انذارکننده1

 چون خواستیم، در هر شهری پیامبری آوردیم.( و 2

             کردیم.خواستیم، )اهل( هر روستایی را انذار می( و اگر می3

  انگیختیم.ای برمیدهندهخواستیم، در هر شهر و دیاری بیم( و اگر می4

 ـ92          

 نکردیم؟آیا تو را از کودکی میان خود بزرگ  (1

 گون تربیت کردیم؟آیا ما تو را در میان خود این (2

 آیا پروردگارت تو را از کودکی تا این مرحله بزرگ نکرد؟ (3

 مگر پروردگار تو نبود که از کودکی تو را در میان ما رشد داد؟ (4

ـ 93        

 روح االمین آن را نازل کرده است. (1

 ی روح االمین نازل کرده است.بوسیله (2

 جبرئیل به همراه آن نازل شده است. (3

 روح القدس و امین وحی آن را تایید نموده است. (4

 »ـ 94                    » 

    ام.ای مهم به دست آورده( گفت: ای سران کشور، من نامه1

 ( گفت: ای کارگزاران، من کتابی سودمند دارم.2

    ( گفت: ای یاران من، کتابی سودمند به سوی شما فرستادم.3

 ( گفت: ای اشراف، نامة پرارزشی به سوی من افکنده شده است.4

 باشد؟کدامیک از جمالت زیر صحیح میـ 95

1)                 

2)              

3)              

4)              
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 ـ 96              

 وعده پدران ما در دوران قبل بوده است.بدون شک این،  (1

 ای داده بودند.بدون تردید به پدرانمان نیز چنین وعده (2

 ای است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده بود.این وعده (3

 همانا این امر وعده ما و پدران ما در دوران پیشین بوده است. (4

 ـ 97                

 .های مختلفی تقسیم نمودبه گروهآن را  اهلکرد و  برتری جوئیهمانا فرعون در زمین  (1

 دید ولی اهل زمین را خوار کرد.بدون تردید فرعون خود را بزرگ می (2

 بدون شک فرعون جایگاه دنیایی بزرگی داشت ولی مردم را در ضعف نگه داشت. (3

 فرعون در زمین سرکشی کرد و مردم را خوار کرد.بدون تردید  (4

ـ 98                 

 های پیشین( متصل کردیم باشد که پند گیرید.بدون شک این کتاب را )به کتاب (1

 .شودرفته پند گاز آن  همانا ما این قرآن را در میان آنها قرار دادیم شاید  (2

 پی فرستادیم شاید پند گیرند.دربه راستی این گفتار را  برای ایشان پی (3

 به راستی برای )هدایت( ایشان معجزات متصل و متعدد فرستادیم باشد که پند گیرند. (4

 »ـ 99                 » 

      داند.ها و آشکار را میسینه( قسم به پروردگارت که او راز 1

 کنند.دارند و آنچه آشکار میهایشان پنهان میداند آنچه را که سینه( و پروردگار تو می2

        هاست و آنچه آشکار است.داند آنچه در سینه( و پروردگار می3

 اش ناپاکی است و مورد لعن است.داند چه کسی در سینه( و پروردگار می4

» یه آ( 100                ...  »کدام گزینه است؟ 

1)          

2)           

3)          

4)           
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ـ 101                      

 که حتماً در جهنم خواهند افتاد.کنند در حالیاز تو طلب عذاب می (1

 که جهنم به کافران احاطه دارد.طلبند در حالیآنان با عجله از تو عذاب می (2

 نکنید چرا که جهنم حتماً  شما را فرا خواهد گرفت.در عذاب )الهی( تعجیل  (3

 در طلب عذاب از تو عجله کردند و جهنم )و عذاب الهی( آنان را فرا گرفت. (4

ـ 102             

 پوشانند.شود، بر تن خطاکاران لباس )جرم و ذلت( میو در روزی که قیامت می (1

 شوند.شود، گناهکاران نومید و غمگین میروزی که قیامت برپا می و (2

 شوند.داشته می های طوالنی( نگهشود، مجرمان )مدتو در روزی که قیامت برپا می (3

 شوند.و در روز قیامت مجرمان  از )خدایان خود( مأیوس می (4

 » عبارت در ـ 103       »؟ی نهی شده استچه صفت ناپسند زا 

 تکبر (1

 ریا (2

 حسادت (3

 نفاق (4

ـ 104                           

 توبه کنند.تا راستگویان به خاطر راستی گفتارشان پاداش گیرند و منافقان عذاب شوند، مگر آنکه ( 1

 ( تا خداوند درستکاران را پاداش دهد و منافقان را به خاطر نفاقشان عذاب کند.2

 ( خداوند درستکاران را به خاطر درستکاری پاداش دهد و اگر بخواهد منافقان را عذاب کند یا از آنان درگذرد.3

 ان را اگر خواهد عذاب کند یا توبة آنان را بپذیرد.شان پاداش دهد و منافقگفتارتا خداوند راستگویان را به خاطر راستی ( 4

 رسد؟به اتمام می ایهی روم با چه کلمسورهـ 105 

1)      

2)     

3)     

4)   
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  ـ 106                      

 محمد )ص( هیچ ابایی از )مخالفت( مردان شما ندارد چرا که فرستاده خدا و ختم کننده رسالت است. (1

 محمد )ص( پدر هیچیک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا و ختم کننده پیامبران است. (2

 محمد )ص( پدر هیچیک از شما نیست ولکن فرستاده خدا و خاتم رسوالن است. (3

 محمد )ص( پدر هیچیک از مردان شما نیست و فرستاده خدا و )نگین( انگشتری رسوالن است. (4

  ـ 107               

 به آزارشان اعتنا نکنید. کافران و منافقان را اطاعت مکنید و (1

 و کفار و منافقان را نباید اطاعت کنند و آزارشان را کنار بگذارند. (2

 و نباید از کافر و منافق اطاعت نمود و از اذیتشان فروگذار کرد. (3

 و کافران و منافقان را اطاعت مکن و آزارشان را واگذار. (4

»ـ 108                         » 

 دانند.بینی که صاحبان دانش آنچه را از سوی خداوند نازل شده حق میو می( 1

 ( و صاحبان دانش به آنچه از جانب خدایت فرود آمده آگاهند.2

 پذیرند.( و دانشمندان آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده می3

 آمده حق است.دانند که آنچه از سوی پروردگارت بر تو فرود کسانی که به آنها دانش داده شده، میو ( 4

ـ 109                   

 کنیم.اید سوال نمیبگو از گناهان ما سوال نکنید و ما از آنچه انجام داده (1

 دهید بازخواست نخواهیم شد.شوید و )ما نیز( از آنچه شما انجام میایم بازخواست نمیآنچه ما گناه کردهبگو شما از  (2

 کنیم.)شما را به خاطر گناهانتان( بازخواست نمی نکنید و همچنین ما نیز بازخواستایم بگو هرگز از آن گناهانی که انجام داده (3

 شویم.ایم بازخواست میشوید و نه ما درباره آنچه انجام دادهتان پرسش میبگو )در این دنیا( نه شما از گناهان (4

 »آیات بعد از آیه ـ 110                »به ترتیب کدامند؟ 

1)              ـ ...          ... 

2)            ـ ...           ... 

3)           ـ ...           ... 

4)              ـ ...          ... 
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ـ 111               

 دهیم.کند، خلقتی شایسته میو به آن کسی که عمر می (1

 کنیم.دگرگونش میو هر که را عمر دراز دهیم، در آفرینش  (2

 کند.و آن کسی را که عمری طوالنی دادیم، خلقتی ضعیف را تجربه می (3

 شود.کند، در )توانمندی( و خلقت دچار ضعف میو هر که عمر طوالنی می (4

ـ 112                

 حال چشیدن )لذت( آن هستیم. پس وعده خدا به )اهل بهشت( محقق شد و ما در (1

 چشیم.پس وعده پروردگار ما بر ما مسلم شده و همگی )از عذاب او( می (2

 پس حقی که در قول الهی )و آیات قرآن( گفته شده بود محقق شد و ما آن را چشیدیم. (3

 پس حقیقت وعده الهی را دیدیم و آن را چشیدیم. (4

ـ 113            

 کنید.و همانا شما به صورت مستمر از دیار آنها عبور می (1

 شنوید.و شما در صبح )و شب( داستان آنها را می (2

 کنید.و البته شما بر آنان صبحگاهان گذر می (3

 و صبحگاه آنها از شهر شما عبور کردند. (4

 ـ 114            

 پردازند.شود، اهل دوزخ به جدال با یکدیگر میبدون شک هنگامی که این وعده محقق می (1

 این یک واقعیت است، گفتگوهای خصمانه دوزخیان. (2

 کنند.بر سر این حقیقت اهل دوزخ مخاصمه میبدون تردید  (3

 ای )بزرگ( دارند.، مخاصمهآنان در آتشهمانا  (4

 » پس از آیةـ 115         »کدام آیه آمده است؟ 

1 )                  

2 )          

3 )            

4 )      
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 ـ 116                   

 گیرد.ها را در هنگام مرگ و شب هنگام میخداوند روح انسان (1

 گیرد.خدا جان انسان را هنگام مرگ و در هنگام خواب می (2

 گیرد.در خواب میگیرد و روح کسی که نمرده را نیز ها را هنگام مرگشان به تمامی میخداوند روح انسان (3

 کند در حال مرگ و خوابها را قبض میو خداوند است که جان انسان (4

 ـ 117            

 پس زیر و رو شدن )و عذاب آنها( تو را مغرور نکند. (1

 های آنان در شهرها تو را ناراحت نکند.کاریپس فریب (2

 در شهرها شما را نفریبد.پس رفت و آمد آنها  (3

 پس )به وعده هالک( و زیر و رو شدن شهرهایشان فریفته نشو )و آنها را انذار کن( (4

ـ 118         

 پس یاد کنید و متذکر شوید، آنچه را گفتم. (1

 گویم را به خاطر خواهید آورد.پس به زودی آنچه به شما می (2

 همواره یاد کنید. ،گویمپس آنچه را می (3

 آورند.ی الهی( گفتم یاد میآنچه را )از تحقق وعده ،پس در آینده نزدیک (4

 ـ 119               

 کنند.گونه آیات الهی را انکار میبستند، اینکه بر خدا دروغ میآنهایی (1

 که به آیات الهی کافر شدند.پردازی کسانیچنین است دروغاین (2

 شوند.گونه به انحراف کشیده میکنند، اینکه آیات خدا را انکار میکسانی (3

 کنند.بندند، آیات الهی را هم انکار میگونه که این افراد )به خدا( دروغ میو همین (4

 ؟نیستصحیح کدام گزینه ـ 120

1)              

2)            

3)             

4)                

 



25 
 

 25جزء 

ـ 121                      

 و هرکسی بعد از ظلم کردن یاری طلبد، نباید راهی )برای ادامه ظلمش( گشود. (1

 و البته هر کس بعد از مظلوم شدن، یاری طلبد بر چنین کسانی هیچ راه )مالمتی( نیست. (2

 نیست. (یاری اوبرای )، پس راهی خواهدشما ( یاری از  و آن کسی که پس از ظلمش ) (3

 اش یاری طلبد، بر چنین کسانی هیچ راه )مالمتی( نیست.و آنکس که بعد از رفتار ظالمانه (4

ـ 122                

 که هراسناک و ذلیل هستند.شوند در حالیو آنها به درون آتش افکنده می (1

 اند.که از ذلت فروتن شدهشوند در حالیکه بر آن )آتش( عرضه میبینی و آنان را می (2

 که خاشع و ذلیل هستند.شوند در حالیعرضه می خداوند (بینید که آنها به )محضرو می (3

 که ترسان و خاشع هستند.شوند در حالیبینند که به )آتش( عرضه میو آنها می (4

 ـ 123                   

 که از مخلوقات خدا، دختران را برگزیده و پسران را رها کرده است؟یا این (1

 مند هستید.های خدا دختران را دشمن گرفته و به پسران عالقهکه از آفریدهیا این (2

 کرده است؟ آیا از آنچه آفریده است دختران را برای شما و پسران را برای خود انتخاب (3

 آفریند، دختران را )برای خود( انتخاب کرده  و شما را به داشتن پسر برگزیده است؟آیا از آنچه می (4

ـ 124             

 و اگر به من ایمان نیاوردند، آنها را تنها خواهم گذاشت. (1

 گیری کنید.کنارهآورید، از من و اگر به من ایمان نمی (2

 کنم.گیری میو اگر به من ایمان نیاوردند، از میان آنها )هجرت کرده( و کناره (3

 گذارم.آورید، پس شما را تنها میو اگر به من ایمان نمی (4

 باشد؟کدام گزینه مربوط به جای خالی آیه زیر می ـ 125

«        .........       ........    ...........» 

1)     ـ   ـ         

2)    ـ     ـ         

3)     ـ  ـ           

4)   ـ     ـ          
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ـ 126          

 شود.به زودی هدایت شده و گناهانشان آمرزیده می (1

 شود.می رفعهر آینه هدایت خواهند شد و انحرافاتشان  (2

 کند.به زودی آنها را هدایت و اعمالشان را نیکو می (3

 آنها هدایت شده بودند و اعمالشان اصالح شده بود. (4

ـ 127                       

 کند که همانند آنان نخواهند بود.گردان شوند، گروهی را خداوند جایگزین میو اگر روی (1

 مانند شما عمل نخواهند کرد. و و اگر اعراض کردند جایگزین گروه دیگری خواهند شد (2

 شود که مثل شما نخواهند بود.و اگر پشت کنید، گروهی جایگزین می (3

 کند که آنها مثل شما نخواهند بود.و اگر روی برتابید، )خداوند( قومی غیر از شما را جانشین می (4

ـ 128        

 اند.گویند : بلکه بر ما حسادت بردهپس می (1

 برید؟میحسد پس بگویند : آیا شما بر ما  (2

 برید.پس آنها خواهند گفت : بلکه بر ما حسد می (3

 اید.د گفت : شما بر ما حسادت بردهیپس خواه (4

ـ 129                           

 ( و زمین را که در آن کوههای استوار قرار دادیم و در آن از انواع گیاهان پرفایده رویاندیم.1

 نگرند( که آن را بگستردیم و در آن کوههای استوار بیفکندیم و هر نوع گیاه با طراوت در آن رویانیدیم.( و زمین را )نمی2

 زمین را که کوههای آن را استوار ساختیم و در آن انواع گیاهان را بارور ساختیم.( و 3

 ( و زمین را با قرار دادن کوههای استوار و رویانیدن انواع گیاهان باطراوت گسترده ساختیم.4

 گردند؟جای خالی جمالت زیر با کدام کلمات کامل می ـ130

 «           ....... » ـ«        .......» 

1)     ـ    

2)    ـ     

3)    ـ    

4)    ـ    
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ـ 131                   

 که طوفانی عقیم کننده آنها را هالک کرد )را نیز فراموش کردید.(و )سرگذشت( عاد هنگامی (1

 .ه شدقوم عاد نیز طوفانی فلج کننده فرستاد( مورد)و در  (2

 و قوم عاد نیز با تندبادی عقیم کننده نابود شدند. (3

 ای فرستادیم.کنندهکه بر آنان باد هالک و در )سرگذشت( عاد )آیتی است( هنگامی (4

ـ 132                  

 کننده دارند و به کافران گویند: این همان )وعدة( عذاب هولناک است.( گوش به فرمان دعوت1

 امروز روزی سخت و دشوار است. گویند:روند و میکننده میاند به سوی دعوت( در حالی که شرمگین و سرافکنده2

 گویند: )وای بر ما( امروز همان روز سخت است.( کافران دعوت منادی را اجابت کرده می3

 کنند و کافران گویند: این همان روز سخت است.( در آن حال منادی )محشر( را به سرعت اجابت4

   ـ 133                

 آورند؟ایشان را چه شده که ـ با وجود دعوت پیاپی فرستادة پروردگارتان ـ به خدا ایمان نمی( 1

 خواند.آورید؛ در حالی که پروردگارتان همواره شما را به ایمان فرا می( شما به خدا ایمان نمی2

 شوید.آورید؟ حال آنکه پیوسته به این کار دعوت مینمی( چرا شما به خدا و فرستادة او ایمان 3

 .کند تا به پروردگارتان ایمان آوریدپیامبر شما را دعوت مى حال آنکه ؛آوریدو شما را چه شده که به خدا ایمان نمى( 4

ـ 134                          

 در آمرزش خواستن از پروردگار خود سبقت جویید، تا به بهشتی به وسعت آسمانها و زمین راه یابید. (1

 ی آسمان و زمین است، پیشی گیرید.ی آن مانند گسترهبه آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که گستره (2

 آسمانهاست، شتاب کن.به سوی آمرزش خداوند و بهشتی که پهنای آن چون پهنای  (3

 بشتابید به سوی خشنودی پروردگارتان و به بهشتی که به گستردگی آسمان و زمین است. (4

 باشد؟ها میعبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام سورهـ 135

«  ...     » ـ«  ...       » ـ«  ...    » ـ«     ...» 

 نجم ـ طور ـ ذاریات ـ واقعه (1

 قمر ـ نجم ـ طور ـ الرحمن (2

 قمر ـ ذاریات ـ طور ـ واقعه (3

 ـ ذاریات ـ نجم ـ الرحمنقمر  (4
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ـ 136                          

 گردند.کنند برمیدارند، آنگاه خود به آنچه از آن منع میکسانی را که )دیگران را( از نجوا کردن باز میبینی ( آیا نمی1

 گردند.( آیا ندیدی کسانی را که از نجوا و راز گفتن منع شدند؛ سپس به آنچه از آن منع شده بودند باز می2

 کنند.دیگران را نیز از این کار منع می شوند و( آیا ندیدی کسانی را که از نجوا و راز گفتن منع می3

 پردازند.کنند، آنگاه )در خلوت خود( به نجوا میبینی؟! گروهی هستند که یکدیگر را )در حضور دیگران( از نجوا نهی می( آیا نمی4

  ـ 137            

   گیرند مَثَلی ناپسند است.را نادیده میهای الهی ل آنان که نشانهمث( 1

 کنند بد سرنوشتی دارند.( کسانی که آیات خدا را انکار می2

              چه زشت است وصف آن قومى که آیات خدا را به دروغ گرفتند.( 3

 شوند.کنند به سختی عذاب می( گروهی که آیات خدا را تکذیب می4

ـ 138          

  کردید با هم هستید ولی قلبهایتان از هم جدا بود.فکر می (1

 کردید آنان با هم متحد هستند و قلبهایشان همراه هم است.خیال می (2

 پنداشتند که با هم متحد هستند ولی قلبهایشان متفرق بود.می (3

 است.پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده آنان را متحد می (4

 ـ 139        

 توانند از ثروت خود ببخشند.همانا افراد توانمند می (1

 باید افراد توانگر از توانگری خود هزینه کنند. (2

 کنند.همانا افراد توانگر از توانایی که خداوند داده هزینه می (3

 ببخشند.و باید توانمندان به فقیران از اموال خود  (4

 باشد؟کدامیک از عبارات زیر صحیح میـ 140

1)              

2)          

3)              

4)             
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ـ 141                           

 شویم.ور نمیگاه )اصحاب( آتش شعلهباید بگویند : اگر بشنویم و تعقل کنیم، هیچ (1

 .ندکردند، امروز اهل آتش نبودشنیدند و یا تعقل میو گفتند : اگر می (2

 .همنشین در آتش نبودیمکردیم، امروز می لشنیدیم و یا تعقاگر می : و خواهند گفت (3

 کردیم در میان اهل آتش سوزان نبودیم.شنیدیم و یا تعقل میگویند : اگر ما میو  (4

ـ 142              

 گرفتند.پس بعضی به بعض دیگر تأسی کرده و او را سرپرست خود  (1

 کنند.پس گروهی به گروه دیگر متمایل شده از آن پیروی می (2

  جوید.و برخی از گروه دیگر جدا شده و از ایشان برائت می (3

 پس بعضی به بعض دیگر رو کرده و به مالمت هم پرداختند. (4

ـ 143                 

 آنها را در غل و زنجیر هفتاد سال به عذاب گیرید.آنگاه  (1

 های هفتاد نفری، آنها را در بند کشید.سپس در گروه (2

 سپس او را در زنجیری که طولش هفتاد زرع است به بند کشید. (3

 به بند کشیده و ببرید. سالرا در غل و زنجیر هفتاد  آنهاسپس  (4

ـ 144         

    بدون شک آدمیزاد ضعیف آفریده شده است. (1

 ( بدون تردید خلقت انسان عالمانه بوده است.2

     همانا انسان کم طاقت و حریص آفریده شده است. (3

 ( همانا انسان عجول و بی صبر آفریده شده است.4

 باشد؟ترتیب آیات در کدام گزینه صحیح نمیـ 145

1)       ....... ـ          ........ 

2)          ـ        

3)          ...... ـ           ........ 

4)            ....... ـ          .......    
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ـ 146           

 پس اگر آن واقعه بزرگ فرا رسد. (1

 .ی بزرگ است)حادثه( کوبنده هنگام در آن (2

 پس هنگامی که آن حادثه بزرگ فرا رسد. (3

  هشداری عظیم خواهند داد.در آن وقت  (4

 ـ 147                

 کند.برای هریک از آنان امروز جایگاهی است که کفایتش می (1

 کند.در آن روز هرکس از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می (2

 در آن روز برای آنان جایگاهی است که کافی است برایشان. (3

 برای هرکدام از آنها امروز، گرفتاری است که آنها را به خود مشغول ساخته است. قطعاً (4

ـ 148                 

 ترین آنها فرا خوانده شد.ثمود بخاطر طغیان او تکذیبش کردند. و آنگاه شقی (1

 قوم ثمود طغیان کردند. سپس شقی ترین فرد خود را فرا خواندند. (2

 ترین آنها برخاست.قوم ثمود )پیامبر خود را( تکذیب نمودند. آنگاه بدبخت (3

 ترین آنها بپاخاست.نگاه که شقیقوم ثمود به سبب طغیانشان )او را( تکذیب کردند. آ (4

ـ 149        

 آزماید.ها را میروزی که )خداوند( قلب (1

 شود.ها آشکار میروزی که راز (2

 .شوددر آن روز )برای انسان( حقیقت آشکار می (3

 گیرد.روزی که در آن )عذاب الهی( درون افراد را فرا می (4

 باشد؟ها در کدام گزینه صحیح نمیسورهترتیب ـ 150

 لیل ـ ضحی ـ الشرح ـ تین (1

 انشقاق ـ بروج ـ  طارق ـ اعلی (2

 همزه ـ فیل ـ قریش ـ ماعون (3

 عادیات ـ قارعه ـ عصر ـ همزه (4


