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 ري(ب ه ر)مقام معظم  .شودحفظ قرآن باعث تدرب و تفكر رد اين كتاب الهي مي
 كریمقرآن افظانمدرك تخصصی به ح ازدهمین دوره ارزیابی و اعطايدوسؤاالت آزمون مرحله اول 

 22/2/1396جمعه 
 مشخصات داوطلب

  نام و نام خانوادگي

  شماره داوطلبي

 

 
 

 تذكرات مهم:

گويي به سؤاالت، نام، نام خانوادگي و شماره داوطلبي مندرج در پاسخنامه را با مشخصات خود مطابقت داده و بر روي ـ قبل از پاسخ1

 قوم فرماييد.اين برگه مر

كد ملي و شماره داوطلبي مندرج در پاسـخنامه،   هده هرگونه ناهماهنگي و مغايرت در مشخصات نام، نام خانوادگي،در صورت مشا -2

 ضمن درج در پُشت برگه پاسخنامه، مراتب را به مسئول برگزاري آزمون اطالع دهيد. 

 پاسخ دهيد، درغيراينصورت پاسخنامه شما ارزيابي نخواهد شد. ـ صرفاً به سؤاالتِ اجزاء قيد شده در باالي پاسخنامه3

 گويي به سؤاالت دقت فرمائيد.ـ  از آنجا كه براي هر پنج پاسخ غلط، يك نمره منفي محاسبه خواهد شد، در پاسخ4

 مون تحويل دهيد.نامه را به مراقبان آزـ در پايان آزمون، كارت داوطلبي، دفترچۀ سؤاالت و پاسخ5

راي ب( شركت نموده و نمرۀ قبولي را كسب كرده باشند، در صورت عدم تقاضا 1395سال وطلباني كه در آزمون كتبي دورۀ قبل )ـ دا6

يـن  معاف هستند. چنانچه افراد مذكور در آزمون كتبـي ا  امسالدريافت مدارك درجات باالتر، از شركت در آزمون مرحلۀ اول 

 خواهد گرديد. دوره شركت كنند، آخرين نمرۀ آنان لحاظ

 تعداد سؤاالت آزمون
 لسؤا 150

 سؤال حفظ 30سؤال مفاهيم و  120

 22/02/1396جمعه  تاريخ برگزاري آزمون

 دقيقه 150 مدت زمان پاسخگويي به  سؤاالت

 جزء قرآن كریم30ون حفظ مجموعه سؤاالت آزم
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 1جزء 
 

 (50)بقره/ ؟ مطابقت ندارددر کدام گزینه ابتدا و انتهای آیه  -1

ج  َْْݩݐݨ ِْاَود (1 ݨْ نݐَ ْی ݧ ٰاُكم  ْْنݐ ِْمنݐ ْْ..........ْݨ  ِْمنݐ ْْݨ  َْعظݐ  ُكم  ْی َْرب  ِ ْْݩݐݨ ِْاَود( 2                             م  ٰاْواٰ بݐ ٰ َْْعد  ݩݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ٰاْ .......................ْ ىُموسݧ ݩݧُْمݠلݫِْظݐ ْݧ  ونݐ 

ْْݩݐݨ ِْاَود (3 ْ ءاٰ ی ݧ ٰاْب َ ْ .......... ُموَسىْنݐ ُدونݐ  ی َ ه  رْݩݐݨ ِْاَود (4                                               ب َ ْفݐَ ٰاْݨ ْفْ ݩݦَ رَْْیݐ ح  ی َ
ُكُمْال  ݧ ُْبݦََْوا  ..........ْ  ب ِ نݩݧ ݩݐݨ  ْݧ ْْم  ُدونݐ  ه   ت َش  

ْب ِْْ»کدام گزینه ترجمه صحیح آیه  -2 ئ ُ ݪِ رݦݐ هݩ  نݦݩݩ َ َش  ُهْت  للّٰ
ْاݗَ ونݐ  ُ هݩݩݩݧ م  غ  َ ْب  ِهم  ݐݪݭِ ٰاݣݣݣبݧ ی  ْڡݨݐݭ یُْظغݐ  ُهمݨ 

دݩ ُ ُ ݩݧ مݧ ݨَ َْوب   (15)بقره / است ؟ « ِهم 

 دهد تا در امتداد سرکشی خویش سرگشته و حیران شوند ( خدا آنها را حیران می سازد و مهلتشان می1

طه ور شوند.بخشد که درآن غوکند و سرکشی آنها را )چنان( امتداد می( خدا آنها را مسخره می2

        دهد تا در سرکشی خویش کوردل بمانند.(  خدا آنها را ریشخند می کند و مهلتشان می3

 سازد تا ناتوان و سرگشته گردند. گیرد و سرکشی ایشان را فزآینده می( خدا آنها را به سخره می4

هٰاْ »ترجمه عبارت  -3 ِْْابݐ َ رݦَ ق   َ ُلول ْْلٰاْْة  ْب  نْ ْدݐَ ݩ ݫ  ݧ یݧ َارْݦݦݩُْرب ُ ْ ال  ݨݧ ْݧ ْْلٰاْݩَْوْضݐ  ق ِ ش 
َجرْیت َ ْ ال  ْݨݨݧ ْلٰاْْث   ة   م 

ل َ ی َُْْمش  هٰاْی ْفݐ ْْة َْش ِ
 ( 71)بقره /چیست؟ «  ٭ݦݨْݦ

  (درآن نیستگرىاز رنگ دی)ه ایعیب است وهیچ لکّنه کِشتزار را آبیاری نماید؛ بی است نه چنان رام که زمین راشخم زند وآن گاوی (همانا1

.دهد و نه آن را آبیاری کند؛ پرتوان است وضعفی درآن نیست که زمین را شیار( درحقیقت گاوی نه چنان رام است 2

 ارد.  عیبی ند )بلکه(سالم است و ( بدرستی که آن گاو نه چنان نحیف است که نتواند زمین را شخم زند و کِشت را آبیاری کند،3

                       عیب ؛ ولی نه زمین را شخم زند و نه آبیاری نماید.  ( جز این نیست که گاوی است نه ضعیف و ناتوان و نه رام و بی4 

ْ» عبارت  -4 ِْاَونݐ ݨݨ  ْ ْݧ بݩݩ ُْاب ݩ
ْݨ  ْْٰرىُاشٰاْْوُكم  ٰاُدوُهم  قݐ َْْوُهَوْْب ُ ْی  َْعلَْْݩ ْمݦ  ْرُمحݦݨ  ُْْكم  راٰ ُِْاخݐ  ݨݧ ْخ   (85)بقره / به چه معناست؟ « ُهم 

 ست. ما حرام ادرصورتی که اسارت آنها بر ش گیرید،فدیه مى زادشدنشان(( و اگرآنان  را درحال اسارت نزد شما آورند،)براى آ1

شان برشما حرام است. حال آن که فدیه گرفتن )از دشمن( برای اخراج و آواره ساختن به اسیری نزد شما آیند، فدیه میگیرید، ( و اگر2

 .              ما، روا نیستش ین کارمی گیرید و اخراجشان می کنید! حال این که ا(درحالی که اگر بعضی ازآنها را نزد شما به اسیری آورند، فدیه 3

      رام بود.حبرشما  دهید، درصورتی که بیرون )آواره( کردنشان( واگرآنان درحال اسارت نزد شما آیند، )براى آزادشدنشان( فدیه مى4

ْ» عبارت   -5 ِْاَونݐ ݨݨ  ْْݧ
َوݠل َ اب َ مٰاْْو  ِابݐ َ ْْفݐ  ٰاْْیڡݨݐݭ ُْْهمݨݦݨ  ق  ش ِ

٭ݦݦْ  ٍ ْْق  ش  ْی  ْفݐَ ی ْك   (137) بقره / به چه معناست؟ «  ُه٭ݦْݦاللُّْْٰمْݧَُْكهقݨݐ 

 اند و خداوند خود آنها را کفایت]عذاب[ خواهد نمود. ( و اگر سرپیچی کنند، جز این نیست که از حق جدا شده1

  د.واهد کرخرا از ]گزند و شرّ [ آنها کفایت  ( و اگر روی برتابند، جز این نیست که در جدایی و ستیزند و بزودی خدا تو2

             ب ورزند، پس آنان در مقام مخالفت و دشمنی هستند و خدا بزودی شرّشان را از تو مرتفع می سازد.( و اگر تعص3ّ

 ند.گردا(  و اگر لجاجت کنند، پس آنها فقط در ستیز با حقیقت هستند و بزودی خدا شرّ آنها را به خودشان باز می 4

 2جزء 
 

ْبْ آیه بعد از آیه ) -6
ْْاݧ ْهب  ݧُْاَْْٰا  ذݐ 

ْیْ ال َ ْْنݐَ یݐݧُْءاٰ ݩݧ ُِْكْْوام  ْیݧ صٰاُْْكُمْی  َْعلَْْب   ق ِ
ْْڡݨݐݭِیُْضْال  ق  َْال  ْٰݨ ْی ْݧ  (178)بقره/ با چه عبارتی آغاز می شود؟ ی....(ل

م (1 ݨݨَْفݐَ ݧ ْݧ ْْݨݨ ْنݐ اٰ ْخݐ ْْفݐَ اِْمنݐݨ  ً قݐ یݐَ ݩݧ ُِْكْ( 2    ُموٍضْخ   ْیݧ ْی  َْعلَْْب   ُْْكم  ݢِادݐ ْݢ رْاٰ صݐ  ْخ  دْݨݦ  َْاخ  صٰاْْڡݨݐݭِیْݨ ْمݨݠُْكݠَلَْْوْْ(ْ 3ُْْْْْْْكمݩَ ق ِ
ݧِْْٰضْال  ی ݧ م (4          وة  ْخݧ  ݨݨَْفݐَ ݧ ْݧ َلُهْ ݨݨ ْنݐ د َ ْمٰاَْْدْݧ ْغݨَْبْ ْۥب َ

َْوم» ترجمه صحیح عبارت  -7 ُْْلْݧَْی ْݦَ ذݐ 
ْیْ ال َ ݐََْكْْنݐَ ݩ ََْكمُْرواقݧ یݧ ݨَ ِْْلْݧ ذݐ 

ݩݩݐݨْ ْئال َ نݧ َ ْب  مٰاِْْغق ُ ِْال اُْعْݦَْمݧ ْشت َْْلٰاْْب ِ ْْݦݦݦݦݨݠ ْْء ُْدعاٰ 
٭ݦݨݨݦݦ ء  داٰ  َْوبݐِ
ݨ

 (171)بقره / چیست ؟ « 

 ود؛ نمی شن ( و مثَل)دعوت کنندة(کسانی که کفر ورزیدند، همانندکسی است که برحیوانی بانگ زند که جز فراخواندن و آوایی1

   ( و داستان شخص کافر بسان کسی است که گرچه از راه دور صداهایی را]بصورت مبهم[ می شنود ، ولی بی خرد است.2

         اتوان است. نفهم آن کسانی که کافرشدند، همانند کسی است که]از روی ترس[داد وفریاد می کند ولی حتی خودش نیز از درک و ( و مثَل3

 رزد .نی می و( و داستان کسانی که کافر شدند همچون داستان شخصی است که نسبت به آنچه از هردعا و فراخوانی می شنود، دشم4
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ݬَِْول»ترجمه عبارت -8 ْݦُْكݫ ْْل ٍ ِْوخ  ة  ْݨݨ  ُْهَوْمْه  ݢَوْݦُ ݫ ْلْ ݢ ْهٰاْݭ ْیݫ ْ ٭ݦݦݦݦݦ 
 (148)بقره /  چیست؟ «٭ݨݨݦݦݦݦ

 کند.د که طبق آن عمل می( و هر گروهی راه و روشی دار2                گرداند. ( و هرگروهی را جهتی)قبله ای( است که رو سوی آن می1

 ( به هر طرف که رو کنید او را خواهید یافت.4                   دهندة( همگان است.( او محل رجوع )و پاسخ3

واُْرءْلٰاْݩَْو»  عبارت  -9 ِلق ُ ج  ُْن َ ْݨݨݧ ُكم  ت  ْْوش  ْٰخ  ݩݩݩݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ْ ْىݧ نݫ ݧ َ ْب  ُْلعݐ َ ْْݧ د  ه  هݧ ْمُْئْال 
ِْحل َ  (196)بقره / به چه معناست؟ « ݩُ

               رارسد.( و سرهای خود را برمگردانید تا زمانش ف 2     ( و سرکشی نکنید تا حق به صاحب حق برسد.1  

 تا قربانی به جایگاهش برسد ( و سرهای خویش نتراشید4( و سرگرم نشوید تا غفلت نورزید.                                              3 

یݩ  ِْم َوْ»ترجمه عبارت -10 ْݧُْهݣݣوݩُْغݦَ دْنݐ   ُموِشِعْف َ َْعَلیْال  ݤْرݨَ ۥةݦُ ُ ْْݧ ُمق   دْرِْیݩ َِْوَعَلیْال  ْف َ ݤْرݨَ ۥةݦُ ُ ٰاْݩݦَْمْݧ ای  ْْع  ِ ُروفݐ غ  م  ال  ْب ِ  ( 236) بقره /چیست؟ « ٭ݦݦݦݦݦ

 ای شایسته ومتعارف؛ توانگر به اندازه خویش، و تنگدست به اندازه خویش ؛ مندشان سازید به بهره( و بهره1

 دهید .شایسته به آنها  ای( و هرقدرکه می توانید برخوردارشان سازید و درصورت ناتوانی، بهره2

 مند شوید و به قدر وسع خویش وبدون آنکه به تنگدستی مبتال شوید؛ کاالیى پسندیده بدهد.( و ازآنها بهره3

 مندشان سازید و بدون آنکه به تنگدستی مبتال شوید؛ به آنها کاالیى پسندیده بدهد.( و بهره4

 3جزء

مآیه بعد از آیه شریفه)  -11 ݨݨَْفݐَ ݧ ْݧ ݨݨَْوب َْْݨݨ ْنݐ ݩݩݩݩݧ ْْٰلݧ ݩݩݧ ݧ َْْدْݧ ْغݨَْبْ ْْیݧ ݩݩݩٰ ُْاولفݐݦْ ِْلَكْدݐٰ ݧ ݩݩݩ ِْیݩݩݩݩݩݧ ݧ ٰاُْْمْݧُْهَْكْݧ قݐ ْال  ونݐ   (82) آل عمران /شود؟( با کدام عبارت تمام میِشق ُ

ݨْ ِاَوݠلْ (1 ݧ َی ݧ
ݦُِْْةْݧ ݩُْغݫ ݧ ْخݧ ْرب  ݩݧ ْݧ ج (2   ونݐ ݨْ َونݐَ ْݧ ۥَلهْنݐُ ُ ُْمشْݩݧ ْݨ  اݦََْوا (3ِْْْْْْْْْلُمونݐ  غْبݐ  ݩْ م  ْݧ ٰاُْْكم  ْالش   یْ ِمنݐ  ِْهد  الْڡݨݐݭِیَوُهَوْ (4 ْْْْْْْنݐَ

رݦْٰءاݨْ  ْخݐِ ْݦَ ٰاْْة ِ جݐ ْال  بْ ِمنݐ  ِْشر   نݐ 

ر »کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت   -12 ِْالٰیَْظغٰاِمَكَْوش   ر  ظݐُ ابݐ  ْݣݣفݐ  ݫ ِْاٰ َْْكْبݫ ݧ ََْلم  یݧ َ ݧَْشب  ْݧ ة  ٭یݐ َ  (259)بقره /  است ؟« ݦْݦ

 ات بنگر که ]طعمش با گذشت سالها[ دگرگون نشده است. ( پس به خوراکت و نوشیدنی 1

 این همه سال[ از آن کاسته نشده است. ( و به رزق و روزی خود نگاه کن که ]در طول2

 ( پس باید درآنچه می خوری و می آشامی بنگری تا حرام نباشد.3

 ( و به غذا و نوشیدنی اش نگریست و نشان هیچ تغییری در آن ندید.4

َْ» عبارت  -13 بْ ݧ ْجن  ٰاْْݦُْمݦُْهݨݦُْش  ج 
نْ ِْهُلْال  ݐِ یݨݧ َْاعݐݧ  َْْءْٰا  ِ فݐ قݐ ُ غ  ْالی  َ  (273)بقره / به چه معناست؟ «  ِمنݐ 

      داری ،توانگر پندارد.( نادان ، ایشان را به سبب خویشتن1

 آورند.( توانگران، آنها را به واسطه عفیف بودن ، ناآگاه و نادان بشمار می2

 پنداشتند.نیاز آگاهان آنهارا بى ، نا دارى( از شدّت خویشتن3

 کنند.ی( ]افراد[ ناآگاه، اغنیاء]برخورداران[ را پاکدست وعفیف محسوب م4

ݧُْمݧ َْمن ݧَْب َْْلٰاْݩَْوْ» ٭ݦݦݦݦْترجمه عبارت -14 ی  ْْواݧ
جݐَ ْیْ ال  َْوݠلَُْْةْیݩݩݐݨ ِْمْْب   ونݐ  ق ُ قݐِ نݐ  ْشب ُ نݦݦݩ ُ ݘـْݦ ْمݦ  بْ ٰاْب ِ دݐ  ݩ ِْالِْةْخݐِ ݩݧ ݩݩݩݧ ݧ ْاݧ ݩݧ ݩݧ ݩݩݧ

واْفݐ ْْݦݦݦݦݠݩ ِمصݐُ غݐ  ْب ُ ِْةْی َْانݐ 
 ( 267)بقره /چیست؟ « ٭ݦݦݦݩ

 فتید.که آن را جز با چشم پوشی نسبت به آن نمی گر( و قصد ]چیزهای[ ناپاک نکنید ]که[ از آن انفاق کنید؛ درحالی  1

 ید.ی نمای(  و قصد ]چیزهای[ ناپاک نکنید ؛ درحالی که شما حاضر نیستید از گرفتن هرچیزی ]که بدان میل دارید[ چشم پوش2

 ید.اق نکن( و بر روی ]چیزهای[ ناپاک تیمم نکنید و از آنچه نمی توانید جز با چشم پوشی و]بی میلی[ بپذیرید، انف3

 ید. شم پوشی نمایچاهید، ( و در پی ناپاکی ها نروید و با بی میلی و اکراه انفاق نکنید در حالی که خودتان نمی توانید از آنچه می خو4
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ݨَْوبݦ َْ »عبارت  -15 ْݧ ْب َْْد ُ َْانݐ   هٰاْی ْ َلو  ݫ ݨݦََْوْْنݐَ ْ یبݫ نݩݩݩݐݧ ݫ ݨ  ۥ ْةݫ دْݩُ َْام  ً ْْاݧ غ  َ ݧًْدی ْب  ْاݧ
 ( 30عمران / ) آلبه چه معناست؟ «  ٭ݦݦݨݦ 

         ( دوست دارد بین او و کارهای بدش]زمان[ دور و درازی فاصله بود.     1 

 ( براین گمان است که بین کارهای بد او و کارهای بد دیگران تفاوت زیادی است.2

 ( تصور می کند بین او و ]نتیجه[ کارهای بدش ، تفاوت و فاصله زیادی است.        3

 بین او و کارهای بد دیگران فاصله زیادی  وجود داشت. کند ( آرزو می4

 4جزء 
 

واْوْلٰاْݩَْوآیه بعدازآیه )   -16 ِهیݐُ ْب َ جْلٰاْݩَ ُْبْݐݨَْرݐْݦْ ن َ ݩݧ ݧ َُْواْواݧ نݩݧ ݐݨ  بݩݧ َاعْݧُْمݦَ ْ ال  ْݧ نݐ  ُْكَْْلو  ݩ ُِْانݐ  نݧ ݐݨ  ْیݩݧ ْیْ ِمیݐ ْݨ ْو ْݦُْمْم   (139/ل عمران آ)  ( با چه عبارتی  پایان می پذیرد؟نݐَ

ݧ ْمب ََْوْ (1 ْݧ ق َ كٰافݐِْْح 
ْبْ رْ ال  ُهْلٰاْ( 2         نݐ  َُْواللّٰ ݫِْجن  ݫ ْݫ ٰالْب  ُ یْ مݫِْالظݐ  ْݫ  َْوم (3                نݐَ عݦَ ݫِْو  ة  ْݫ ُمْْظݐَ یْ ِلل  قݧ   ْیݩ  َ ݫ ݨََْوب (4ْْْْْْْْْْْْْݧَْنݐ ݫ رْ َْلَمْݧ ْغݫ ٰاب ِ ْبْ الص   نݐ 

ْ»کدام گزینه ترجمه صحیح آیه  -17 َْلنݐ رب َْْݨݨ  ْݦݩ ُْصݐُ ݩ ِْالْوُكم  ݩݧ ݩݩݩݧ ݧ ْاݧ ݩݧ ݩݧ ݩݩݧ
ْْݦݦݦݦݠݩ ْ َادݐ ْْ٭ݦݦݦݦݦ ْىݧ ِْاَونݐ ݨݨ  ݦُْْݧ ٰاْب  ُْلبݧ ݫِْق 

ْݣݣوݦ ݦُُْْكم  وُكُمْب 
اََْْول ُ ݨ ْدݣݣال  ݧ ٰاْݧ ْْرَْب  م َ ُ ݩݩݐْ ْلٰاْْب  نݧ ُ رب  ْص  ْݦݦݩُ  ( 111)آل عمران /است؟ « ونݐ 

 د. شروز نخواهند رند پی(  هرگز نمی توانند به شما زیان ] مهم بزرگی[ وارد سازند و اگر با شما بجنگند  و به  شما از پشت  هجوم آو1

 د. شواهید گرد کنید ، یاری نخرسانند و لی اگر هنگام کارزار آنها با شما ، عقب[، به شما زیانى نمى( جز آزارهاى ]اندک2

.دپس یارى نشونیزند و سهرگز به شما زیانی نرسانند مگر ] اندک[ رنجه و آزارى و اگر با شما کارزار کنند، به شما پشت کنند و بگر (3

 گرد کنند و ]برشما[ پیروز نخواهند شد.نگام  جنگ و همآوردی با شما ، عقبجز آزار و رنجی به شما نرسانند و ه (4 

ْیݫِْلْ»ترجمه آیه    -18 قݨ ݨ  ݫ ݨَ َْظرَْظَعْݫ اݦݨݨَ ً ْْفݐ ذݐ 
ْال َ ْیْ ِمنݐ  ݐََْكْْنݐَ ْݦُْرقݧ ݢو  ْْاݢ ْی ِْݨ ْكب ََْاو 

قݧ َْفݐَْْݨ ْمݩُْهنݦݩ َ ݐݨ  نݩݧ َ ْْواݧُِْلیْ ی ݨݧ اٰ  یْ خݐ ن   ْب ِ  (127)آل عمران / چیست؟ « نݐَ

      [ نابود کند و آنان را آواره سازد تا با نا امیدی بازگردند.بن( تا کافران را ]از ریشه و 1

  ت و خواری بازگردند.( تا راه ]گریز[ را بر کافران ببندد یا آنها را غافلگیر سازد تا با خف2ّ

   وند.شده ( تا گروهى از کافران را هالک گرداند و زمین گیر و درمانده سازد تا از ستیزه جویی ]با مسلمانان[ سرافکن3

 [ نابود کند، یا آنان را خوار و ذلیل سازد، تا نومید بازگردند.برخى از کافران را ]از ریشه و بن تا( 4

رب َْْلٰاْ» آیه  -19 بݐ َْغݐُ ْلقݧ َْب ََْْكْݦݩ َ
ْݩ ُ ْْب ُ ذݐ 

ْیْ ال َ ݐََْكْْنݐَ ْاݠلْڡݨݐݭِیُْرواقݧ
لٰاْݨ   ( 196)آل عمران /به چه معناست؟ «  ِدْی ِ

    ه های فریبکارانه کافران را به سرزمین های ] اسالمی[ بخوری.(  تو نباید گول آمد و شد و مراود1

  ( رفت و آمد ]سود جویی[ کافران در شهرها تو را نفریبد.2 

    کنند.طلبی کافران غمگین نسازد آن گاه که ببینی پی در پی شهرها را تصرف می ( تو را دنیا3

 رها مغرور شوی.( تو نباید از زیر و رو شدن ]وضعیت کافران[  در شه4 

ݧَُْوْ»عبارت   -20 ݧ ُْی ْݫِْجن  ْݧ ْْونݐ  َُْانݐ  من  ݧَْج  مٰاْْواݩݧُْدݧ ْْب ِ ݦََْْلم  ْب  ُلواݨ ْقݐ  (188)آل عمران / به چه معناست؟ «   غ 

   و دوست دارند بدان کارها که نکرده اند ، ستایش شوند. (1

 دوست دارند بی جهت از کارهایی که انجام نشده ، تمجید کنند.  و )2

 د،کارهای نکرده آنهارا هم می ستایند.( و]چون[ دوستشان دارن3

 خوش  و خشنود می شوند.به آنچه هرگزانجام نداده اند، دل و (4
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ْل) کدام عبارت زیر در آیه   -21 ْݨݨ ْو ْݦُْمݫَِْومٰاْكٰانݐ  ْبِْمنݐٍ ْݫ ََْانݐ  یݩ ُْق  اݨ ْو ْݦُْمَْلْݨ  ً ِْال اِْمیݐ َظݘـًْْݦݦݦݦݨݠ  ( 92/)نساء آمده است؟  (......ݦݦݦݦْ٭اخݐ 

اِْ  (1 ْفݐ  ُلوُكم  رݐَ ی َ ْاع  ِ هْ(2                نݐ ْ رݩ ْش   ݨݧ ب  ْݨݨَ ْمْنݐِ نݦݩ 
یݩݦ َ ْ ٰاْݦݦُ ݨݧ ی  غ  ْب ِ ݩݧُْشݫِْكݩْ ُار( 3                  نݐِ ݧ لٰاْ( 4                             هٰاْی ْفݐ ْْواݧ َ ݩ َْب  ݩݩ َْةبݧ ْْݧ ݢْوݦُْرفݦ ُ ݢ ٍْءْݧ 

ݢدݣݣِاَو »کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -22 ݢ ْݩݩݐ ْالْ ْاٰ ِْمنݐ  ر  َْام  َءُهم  اٰ  َْاِوْالخ  نݐِ ݨَْجْݐݨْ َام  ݨ ْوݧ ْݧ ِ ْْفݐ ݢَادݐ عݢ ݧُْاٰ ْْواݧ ة  ب ِ
 ( 47/  نسآء)است ؟ « ٭ݦݦْݦ

 کنند.اعتنایی میآن بی آید، به( و هنگامی که حادثه پیروزی یا شکستی سراغ آنها می1

 آفرین و چه دلهره آور بروند، در دل تردید دارند.( و زمانی که به سراغ امری چه امنیت2

 کنند.را منتشر می یا ترس به آنها برسد آن ( و چون خبری از ایمنی3

 پذیرند.( و هنگامی که خبری از ایمنی یا ترس به سراغ آنها بیاید )بدون تحقیق( آن را می4

ْلٰاْ»  ترجمه عبارت  -23 م َ َْْب ُ ݫ ِْجن  ُْْدواݫ ْاَْْڡݨݐݭ ی 
ݐُ قݧ ݩݐݨ  ْبݧ رِْسِهم  اݨݨْ خ  ً ِْممْخ  ْْٰاْݩݦ  صݐ  ْی ْ ف َ  ( 65)نسآء / چیست؟ « ْب  

           تنگی و رنجشی نیابند.دل از آنچه داوری کرده ای هیچ  سپس در وجودشان (1

 د. نمی یابیو قدر الهی  ی حتمیقضانسبت به  سپس در درون خود امیدی  (2

      از حکم و داوری که بینشان کردی ناخشنود می شوند.  در پیش خود آنگاه (3

 یابی.ی  نمیقضای حتمی و قدر اله ان هیچ ]نشانی[ از پذیرش در دلهایش ( 4 

ْ اَْ»عبارت ترجمه  -24 مٰاْب  واْْنݐَ ُكوبݐُ ݣݣرݨݦ ْدب ُْب َ ْكݪِ
َْوݠلَُْْكُمْݨ  ث ُ و  م  ݩ ُُْكْْݧ ْوال  نݧ ݐݨ  ْیݩݧ رْڡݨݐݭ یْم  ُ ݢْوݨݧُْب  ݢ ݤْحݢ ݬ ݬٍ ْْݫ  (78)نسآء / ؟ چیست « ْ٭ݨݦݦْݦَدة ٍْی  َُْمش  

 کرد. درک خواهید مرگ را ،بُرجهای مرتفع در هرچند کجا باشید،هر (1

 کرده باشید.برجهای مستحکمی بناگرچه  مرگتان را درمی یابید؛( 2

 آورید.پناه ناپذیر ی نفوذدژها به گرچهفرا می رسد  شما گمر (3

 باشید. استواردژهای  یافت گرچه در رخواهدد را مرگ شما باشید، هرکجا(4           

َْود »عبارت -25 ْْݩ َ ذݐ 
ْیْ ال َ ݐََْكْْنݐَ َْوَامُْرواقݧ ُكم  ی ِ ِلح  َْاش  َْعنݐ  ُلونݐ  قݐُ غݐ  ْب َ یݩ َِْلو  ݩ ݫِْغݦݨ  یݧ َ ْݩݧ ْی ݧَْفݐَُْْكم  ْی ْم  ْی  َْعلَُْْلونݐ  یُْكم  ْ م  ْݫ ݧ َْْله   ْواٰ ْة  ِْخد 

 (102)نسآء/به چه معناست؟«٭ݨݨݦݨݦݦ

 بربایند.هم  سالح و ساز و برگتان را، همه  درست هنگامی که  شما را غافلگیر می کنندرزو داشتند کافران آ (1

 آورند.  را ناکارآمد ساخته و به ناگاه بر شما شبیخونکافران در این اندیشه اند که چگونه  اسلحه و ساز و برگ شما ( 2

     د.نکافران دوست دارند که شما از سالحها و کاالهای خویش غافل شوید تا یکباره برشما بتاز(3

 ید. ح ها و سازو برگتان را هنگامی که کافران غافل و بی توجه اند تامین کنید و به ناگاه بر آنها یورش برسال ( 4
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َْوَاخ»آیهاز قبل یهآ -26 ٰاْوِْهُمْݦݩݐِْدݦݐݨݧ  ب  ِ ف ݧَْالر  ْدݩَ هݧ  ݧُْبݐُ َْوَاكُْةْݨݨ ْیݐْݨَْعواݧ ْݭِْلݨ  َلْالیِْهم  واٰ َْام  ٰاِظِلْْٰاِسْݩݩݦݐݨ  ی 
ال  .٭.ب ِ  (160/)نساءشود؟ میباکدام عبارت شروع  «ݦݦ

ْْمٰاْیݫ ِْفݐَْ (1 ق  ْبݐَ ِْهمݦݩݩݐݭݭِْصݨ  ٰافْ ی ْمْ ْݦ  ݩݩُْهݧَْن  ݧ ْٰل (2         ْݨ ْمݧ ݩݧ ݧ ْݠِكْݩݩݩݩݩݩݧ ْالرْݭݪِْنݐ ْݩݩݦ  ْاٰ ونݐ  ْ (3              ِشحݐُ ظݐ ی ِ
ْفݐَ ٍمْݦُ ْْل  ذݐ 

ْال َ ْیْ ِمنݐ  ْ (4               نݐَ ِْاَونݐ ݨݨ  ْْݧ ِْمنݐ ِلْالْݨ  َْاه 
ٰاْݨݦ  ِْكی   ث ِ

َْْلٰاْݩَْوْْ»کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -27 ݧ ْجن  ݣݣرݫ  ْمݭِ
یݦݩݩݩݐ َ ْݦݦَ ݘـُْكم  یݐَ ْٰاْش   وْنݐُ ْ ف َ ݫٍْمݧ ْْݫ

 ٰ ْْیَعل غَْال اݦݦݦݦݠ ْ ب َ ِْدُلواݧ  (8)مائده / است ؟ « ٭ݦݦ

                    نتان موجب نشود  تا در ارتباط با گروهی] از مردم[ ، عدالت نورزید.( وگناها1

 (  و مرتکب جرم و خطایی نشوید که کینه توزی گروهی را نسبت به شما بهمراه داشته باشد.2

   ا[ حفظ کنید.( و در برابر دشمنی گروهی، مرتکب جرم و اشتباهی نمی شوید اگر تعادل خود را در ]مواجهه با آنه3

 و دشمنی گروهی، شما را برآن ندارد که عدالت نورزید.  (4

ݩݩ ْهب َْ»  ترجمه عبارت  -28 ݧ ݣݣئدݧ ِةْاللّْْٰݬ  ُْْهْب ِ نݐݭݪِ نْ ْم  ْْ ْعݧَْاب  َ واٰ ُةۥِرضݐ  َلْاݠلْبݐَ  (16)مائده /  چیست؟« مِ لٰاْݩݧ َْشُشی ُ

 کنند.او تبعیت می خداوند بدین وسیله هدایت می کند کسانی را که از راه های سالمت و خشنودی (1

 .نمایدهای سالمت راه می( خداوند به وسیله آن، هرکه را پیرو خشنودی او باشد، به راه2

 ( خداوند تنها کسانی را به راه های آرامش و سالمتی رهنمون می شود که خشنودی و رضایت او را بدست آورند.3

 به راه های سالمتی رهنمون می شود. ( خداوند به واسطه خشنودی و رضایت خود ، هرکه را بخواهد4

دْلٰاْݩَْوْ »عبارت  -29 ب َ ر  ْب َ ٰ ْْواݧ ُ ݨْ ْیَعل ٰاَْادݧ ْب  ݨ َْفݐَِْْرُكم  قݧ ݐ  نݧ ݧُِْلیْ یݧ َ ْْواݧ اٰ بْ خݐ ِْشر   (21)مائده / به چه معناست؟ « ْْنݐ 

 شوید.انکار میکه زی ( نسبت به گذشته خودتان تردید نکنید2              .شوید(  و به پشت سرتان  بازنگردید که زیانکار مى1 

 بینید.( به پشت سرتان نگاه نکنید که خسارت می4              شوید.شک و تردید به دلتان راه ندهید که زیانبار می (3

ݩݩݐݨْ ْلٰاْݩ ْوݠَلْ »عبارت  -30 نݧ َ ݩݩْٰهب  ݧ ݧ ْیهݧ ٰاْْݦُْمݦݩݦݩُ ب   ݩ ُْالر َ ن ݧ ْبݐِ َْوالْونݐ 
ݨ  ْاَخݨ یݪ  ݧ  ݤٰاْݧ ْْرݩُ َْعنݐ  ݫِْلݨݧ ْوفݦ َ ݫݠِْهݫ ِاْْݩُْمݫ ݩݩْݧال  ݧ ْ ݣݣݡٮݧ َْوَاكْݧَْم  ِْْهُمْݭِْلݨ  ب   ح  ْالش ُ  (63)مائده / به چه معناست؟ « ْ٭ݦݦݦݦݦ 

      خداپرستان و دانشمندان، آنها را از گناهان زبانی و  رشوه خواری منع کرده بودند؛اگر  (1

  آمیز و خوردن مال حرام را  ناپسند و نهی شده نمی دانستند!دانشمندان نصارى و علماى یهود، سخنان گناه( 2

     آنها را از گفتار ناشایست و رفتار ناپسند باز نداشتند. خدا شناس و دانشمندان ِ] یهود[مربیان  (3

 ؟ی دارند)یهود( ، آنها را از سخنان گناه آلود و خوردن مال حرام  باز نم ( و دانشمندانِنصارا)چرا عالمان ربّانیِ( 4

 7جزء 

ْ» آیه   -31 َْومٰاِْمنݐ ْْݨ  ة ٍ ب  َ
اَْْڡݨݐݭِیداٰ  ݨ ْرال  ݧ ْݧ بْلٰاْݩَْوْضݐِ ݩݩ ِْظٰا  ݧ ی ْظب َْْرٍْݧ  (38 /)انعام ؟عبارت پایان می یابد کدام با « ....ْݦݦݩُْرݫ 

ْْْْْ1)ْْٰ ِْال م َ ُ ْْْیب  ِهم  َُْْرب  ِ رݧ ْجن  ْش   ْݦݩُ َْوالْ(2ْْْْْونݐ 
ݧ ْمݧ ْجݨ  ݧ ݩُْدݧ ْاݠلْ ْݧ ِهَْرث  ِ ْیْ م ْغٰاݠلَِْللّٰ وْ(3ْْْْْنݐَ لٰاْخݐ  ْفݐَ ْݨݦ  ݧ ْفݐ ْب ْ َعلَْْݧ ُْهمْلٰاْݩَْوِْهم  ݣرݦ ْجݫ ݦݨَْنْݨݦݨ  ݩݐُْبݣݦݩݐَ ݧ ْݧ ِْالَْ (4     ونݐ  م َ ُ ݦُِْْةْی  ْب  ݩُْغݫ ݧ ْخݧ ْرب  ݩݧ ْݧ ْْونݐ 

ْ یݠَلْْ» کدام گزینه ترجمه صحیح -32 نݫ ݧ َ ݫ ݧ ݐ َْوݦُْلݫ ݧ بݧ ُْْهْاللُّْْٰمْݠُكْݨَ ى  ش َ ٍْْءْت ِ ْالص   ٰاِْْدْی  ِْمنݐ  نݐ ۥ ْب َ ُ ْب ْ اَُْْلهݧ ْبْ د  ݭِْْرݦَْوُْكم  ْمٰاْݫ ْخݩُ  (94)مائده / است ؟  « ُكم 

  را تناول می کنید و به سوی آن تیر افکنده اید؛ خواهد آزمود. بی تردید خداوند شما را به وسیله شکاری که آن (1

 هر آینه خداوند شما را در شکار و تیر اندازی به سمت آن می سنجد.( 2

   ، می آزماید.رسدهایتان به آن مىدستها و نیزههر آینه شما را به چیزی از شکار که  وندخدا (3

 ست. اصید آنها باز گذاشته و آنچه نباید به طرف آنها تیر افکنید، آزمونی قطعی  در شکارهایی که خداوند دست شما را برای (4

ٰ ْ» ترجمه عبارت -33 َرَْعل ُْعی ِ ِانݐ  ݐ َْْیفݐ  ݩݧ ݩݧُْهَابݧ ݨݨ ْمݧ ْاشْاݧ حݨ  ْی َ قݦ   ْݦ   (107)مائده /  ؟چیست«ْ....اݧًْمݨْ ِابْ ْٰا 

 اطالع یافتند که درحق صاحب حقی، بدى شده است .....  آن دو )گواه( (پس اگر1

  .......که آن دو)گواه(، مرتکب گناهی شدند بر اینمعلوم شد پس اگر (2

 صاحبان حق، دیگر بار نسبت به خطایی اطالعى حاصل کردند....... ( و اگر 3

   و اگرهیچکدام از آن دو مرتکب گناهی نشدند.......( 4
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ٰاْْ»عبارت  -34 َكَْْلْف  بݐَ حاٰ ݧَْْمٰاُْْشی   ْب  ْل ُْْكونݐُ َْافْ ْی  ݭْیݠَلْْمٰاْْوَلْݧَُْانݐ  ݫ ݨݧ ْݫ ْْْیل ْْݧ ْس ݨݧ ٍ َجق    ( 116)مائده /  به چه معناست؟ « ْ٭ݦݦݦ ْن ِ

 د که چیزی را که برایم )سزاوار( نیست ، بگویم.زَسِمرا نَ منزّهى تو!  گفت (1

 گوید پاک و منزّهی؛ من حق ندارم چنین سخنی که بدان علم ندارم، اظهار کنم. ( 2

 د که آنچه را نمی دانم، بیان کنم. باشگوید منزّه و پاکى، مرا چنین قدرتى نمى( مى3

 خدایا، من چگونه می توانم به ناحق چنین سخنی گفته باشم. بارگفت  (4

ٰاْ» ترجمه عبارت  -35 یݐ ل  غ  ݭَِْْعلٰیَْوخ   ُلوبݫ ݭݫ
ݫِْهف ُ ْݫ ْْم  َْانݐ  ة   ْب ََْاِكیݐ َ ُهوُةْݨ ْقݐ َْوْْق   ْْڡݨݐݭ یݩ  ݢءاٰ ݢ ْدݐ ْبݩݐݪݪݭِْاٰ ْوِْهم  فݦ ݨ   (25/  انعام) ؟ چیست«  اݦ ْرݦَ

 یشان سنگینی و در گوشهایشان مانعی قرار دادیم تا نفهمند و نشنوند.وبر دلها (1

 و بر گوش هاشان پرده ای افکندیم تا نشنوند. (درنیابند)و دلهایشان را در تاریکی ها قرار دادیم تا ( 2

 ازشنیدن حق[ ناشنوا نمودیم. گوششان را ]و کردیم سنگرا برفهمیدن ناتوان و گران دلهایشان (3

 .]تا نشنوند[نهادیم سنگینیتا آن را درنیابند و در گوش های)دل( آنها  قرار دادیم دلهاشان پوشش هایی و بر (4

 8جزء 
 

 (20/)اعراف  ؟نیامده است درست در کدام گزینه عبارت ترتیب آیه قبل و آیه بعد -36

ٰاْْ(1 َكَْْلْف  ِْْابݐ َ بْ ِْمنݐ  ر 
ظݐَ ُمیݐ  ْال  َو١ْْْنݐ  َْاعݐ  مٰا  ی ِ

ٰاَلْفݐَ ݩ َْف  نݧ ىتب   و( 2                                 ݩݐ  ْݦݩَْوݩ ْشݩݧَْفݐَ ْْاݨ ْمݧَُْلهْس  ْظٰاْی  ْالش    َدلْ ٢ْ....ْنݐُ ݩݩݩݩݩݩݩْٰفݐَ
ݩݩݩ ݧ ݧ ݧ

ْْیُهمٰاْ غݐ ݧُْب ِ
ݩ ݤوْرݨݨݨݧُْرݧ ٭ݭٍ

ݩݩݦْݦ
 

َدلْ ْ(3 ݩݩݩݩݩݩݩْٰفݐَ
ݩݩݩ ݧ ݧ ݧ

ْْیُهمٰاْ غݐ ݧُْب ِ
ݩ .....ݤورݨݨݨݧُْرݧ ْ٭ݭ ٰاْ ٢٣ݩݩݦݦ ٰاْْلٰاْف  نݐ ٰاَْْرب  َ یݐ َلم  ٰاْ (4                              ظݐَ رْ َْلْف  ِ ظݐ َْابݐ  ْْٰنݐݫ ی  ݦَْْْیِال ݭِْمݨ ْوب  ݫ ݨْ ْݫ ݫ ݧ نݫ ُ ݧُْغب  ݩݩ  یݧ َ ْݧ رْ ١ْْونݐ 

ظݐَ ُمیݐ  ْال  َكِْمنݐ  ٰاَلِْابݐ َ ْبْ ف   نݐ 

ْب َْ » ترجمه عبارت  -37 ݩݧ  َِْانݐ  غیݧ ْن ِ ْݩُ ْْونݐ  ِْاَونݐ نݐ   ِْال َاْالظݐ َ ݨݨ  ݩ ݧَُْابْݐْݧ نݧ ِْال اْݧ ْمݨݧ  جْݐْݦݦݦݦݨݠ ݩُْضݨݧُْرݨْ ن َ ْݧ  (148) انعام / چیست؟ «   ونݐ 

 زنند. تخمین نابجا می  و( و پیروی نمی کنند مگر  از حدس و گمان 2   به گزاف سخن نمی گویید.( و پیروی نمی کنید مگر پندار را و جز 1

 ( گمانه زنی نکنید و سخنان بیهوده و بی اساس بر زبان جاری نسازید.4           ( از پندار )باطل( پیروی نکنید و به گزاف سخن نگویید.     3

ُْْلواݦݨݦُْك» کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -38 ِْمنݐ مْݨ  َ ْ ب  ݧ ْݧ ِْْرة   ݢِادݐ ْݢ ْ َابْ ْاٰ  ْْݨَْرݧَْمݨݧ َُْوءاٰ ݩ ݧ ُةْْوابݧ ق    ݦَْْۥخ  صٰاْْݩݩَْمݨ ْوب  ٭ݦݦݦ ْخ  ْت ُشْلٰاْݩَْوِْدة  ݧ  ْرِْݧ ݐُ  (141) انعام / ؟ ست ا« ْْاݦ ْوݣݣݡڡݧ

 کنید. ن روز اداءی،درنخستوهنگامی که]درختان[ به بار نشستند، ازمیوه های آن بخورید وحقوق نیازمندان را بدون اینکه زیاده روی کنید (1

 د.نیو اسراف نک زیاده روی و درو کردنش بدهید و د،  بخورید و حقّ آن را روز چیدن وقتی ثمر ده و از میوه آن ( 2

   مودند.از میوه های آن هنگامی که ثمرداد، خوردند و حقّ آن را در هنگام چیدن اداء کردند و از زیاده روی پرهیز ن (3

 کرش را بجا آورید و اسراف نکنید.در روز درو شُمند شوید و هش بهرار نشست از ثمراتبه ب ] کشتزار[و چون( 4

ݩݧ  َْب َْْلٰاْݩَْو »کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -39 غیݧ ݩݧُْن ِ َلْْواݧ ی ُ ْالش ُ قݨݐَ نݨ َ ْݦݨ َْرفݨݐَ ی ْ ْق َ ْش  َْعنݐ  ُكم  ْب ِ ْنݪ   (153) انعام / ؟ است«  ٭ݦݦݦ ِْله 

 کنید. را گم می اوراه  کهاز راه منحرف نشوید  (2              د.د و از راه او دور شدناز راه های پراکنده و متفرق نرفتنو   (1 

 نروید که از راه او دور می شوید. از راه های ناشناخته( 4       کند.)جدا( می هکه شما را از راه او پراکند و از راه های دیگر پیروی نکنید (3

ݨَْكݩَْو» آیهترجمه  -40 ْݧ ْْم  ِْمنݐ رْݨ  ب ݧَْف َ ٰاْْ ٍْةݨݨ  یݐ َلك  َءهٰاْْهٰاَْاه  ٰا  ج 
ٰاْْفݐَ ُشیݐ ا  نْ ْب   َ اٰاْب  ً ُْهمْب  َْاو  ْْݨݦݨ  ٰا  ْف  ُلونݐ   (4) اعراف / ست؟ چی«  ب ِ

 فت.گرند، در برغول بودگفتگو با هم مش ]مردمانش[ نابود شدند و خشم ما آنها را در حالی که آسوده خاطر  به که چه بسا آبادی هاو  (1

 د در رسید .اطر بودنخدر حالی که آسوده  [ هالک کرده و عذاب ما  به ناگاه  وب گناهانشانچه بسیار شهرهایى که اهلش را ]به سب و (2

  ه آنها رسید.دند، ب[ آن را به هالکت رسانیدیم و عذاب ما شبانگاه یا هنگامی که درخواب نیمروز بوو چه بسیار شهرها که ]مردمِ (3

 رند. بسر می  آنها را یادآور شدیم در حالی که مردم در آرامشی کاذب بهزی او چه بسا آبادی ها که نابود شدند و تنها خبر (4
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 9جزء 
 

َلم ........»گزینه تکمیل می شود؟ کدامهای خالی این عبارت باجا  -41 اع  ْفݐ  ݢو ْݦُ وْاݢ َهْم  ْاللّٰ ْݨ َْانݐ   لٰیَْوب...ْ....ْݦݦݦݩ ْ٭لٰیُكم  و  م  َمْݨݐݬݫِْال  ْْغ  ص   (40)انفال/ «رُْی ْالیݐ َ

1)ْْ ِْاَونݐ ݨݨ  ْْݧ
َوݠل َ اب َ یݨݐݫِْْْ-ْْْو  مفݐَ ْغ  ( 2   ݦ 

 ْ ْفݐ ِْانݐ ݨݨ  ْْݧ
َوݠل َ اب َ مبݨݐݫِْْْ-ْْْو  ْغ  ْ ْ(3         ݦ  ْفݐ ِْانݐ ݨݨ  ْْݧ

َوݠل َ اب َ یݨݐݫِْْْ-ْْْو  مفݐَ ْغ  ْ (4             ݦ  ِْاَونݐ ݨݨ  ْْݧ
َوݠل َ اب َ مبݨݐݫِْْْ-ْْْو  ْغ   ْݦ 

ْ»  آیهکدام گزینه ترجمه صحیح  -42 دݐَ َاخݐ  ُْهݣݣب ݨ ْفݐ  ݧ ݩُْمݧ ة ُْاݠلْݩݧ قݐ  خ   ُحواْْر َ ی َ َاض  ْْݐݭ یڡݨْفݐ  ݫِْهِرݣݣداٰ ْݫ ْْم  اٰ یْ خ  م  ْب ِ  (78) اعراف / است ؟  « نݐَ

 جان شدند.[ جسمى بىافتادهرو  ]به هایشاناى آنان را فرا گرفت، و در خانه( پس زلزله1

 هاى خود مدفون شدند.اى سخت آنان را]در زمین[ فرو برد و در خانه( پس زلزله2

 هاى خود بر جاى ماندند)مردند(.ت و در خانهزمین لرزه آنها را فرا گرف ،( سرانجام صبحگاهان3

 ر شدند.یگپس روشی نادرست را درپیش گرفتند و سرانجام در خانه های خود زمین( 4

غ»  آیهترجمه  -43 ݐُْفݐَ ݧُِْلیْ ݩݩݧ ُْهْْواݧ قݧ ݧََْوابْݐَْكْلݫِْٰاْیݦݩݐ ݩَُْلیْ ݨ  بْ ضٰاْْواݧ ر  ْعݐِ  (119) اعراف / چیست؟ «  نݐ

 بازگشتند.و سرافکنده زده آنجا خفتپس به ( 2                            بازگرداندند.ن خوار و زبو را [و آنجا غلبه یافتند و]آنها( 1

 شان دادند و خوار و زبونشان ساختند. ودر آنجا شکست ( 4                 و در آنجا شکست خوردند و خوار و زبون گشتند. (3

ْت ُْاَْ»   آیه -44 ِرُكونݐ  َْمٰاْلٰاْْش   ْݩݐݨ ْجن  ُْْلق ُ ای ݨْ ش   ً ُْهمَْوْْن  ُْْݨ  ْقݧ ُْلَْݩݩݐݨ ْجن   (191) اعراف / به چه معناست؟ « ْونݐ 

  آفریده شده اند.که خود حال آنشرک می ورزند ؛  ،نمی آفریندهیچ چیز را جز او که  ( آیا به آن1            

 آنان را که نیافرینند چیزى را و خود آفریده شوند  آیا شریک سازند( 2           

 آفریده  شدند ا[ از هیچ بیافرید، شرک ورزیدند ؛ حال آن که خودآیا  به آن که ]جهان ر(  3

 .سازند را شریک او می از هیچ آفریده گشته آنچه را که ]خود[  با آنکه خود آفریده می شوند، آیا  (4

ج» ترجمه عبارت  -45
ْݨݨݐََْوان  َ ُمُْموسْݧَْدݐ و  ݩْٰف َ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْىݧ ِْمنݐ ْْݨ  ِدة  غ  َ ْْب  ْب  ُِْخِلِْْمنݐݨ  دِْهم  ش  ل اْخ   ِْعح   ً ۥَلهْاݧ ُ ْْݩݧ واٰ ٭ݦْخݐُ  (148) اعراف / ؟ کدام است« رݩ 

 اى را که بانگی داشت.تندیس گوساله ،[ اواز ]عزیمتقوم موسى پس و خریداری کردند   (1

 اى معاوضه کردند که صداى گوساله داشت.زیورهایشان  را با تندیس گوساله  ،قوم موسى بعد از او( 2

 ی زد.بانگ مکه پیوسته برگزیدند  وه طور( مجسمه گوساله ای را ]به عنوان معبود[قوم موسی پس از عزیمت او به )کو  (3

 اى ساختند که صداى گاو داشت.و قوم موسی از پسِ )رفتن( او از زیورهاى خویش مجسمه گوساله (4
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» آیه بعد از آیه -46
لْ  ݩݐݨ ْصی ݧَْفݐَ ُكواݧ ل ْْح  َوݠلْْل ای ْف َ

ْ یݨْ  ݧ ݫ ݩݧ نݫ ݩَ ݧ ݫ ݧ نْ َكُْْكواݫ ݩݩݧ ݫ   (82/)توبه د؟شومی کدام عبارات تمام  با« ...اݦ ْریݧ

غْ(1 اف   ُْفݐ  ݩُْدݧ ْْواݧ ٰاِلقݐ  جݐ
َعْال  ْیْ م  َمْاݠلْْ(2ْْْْْْْْْنݐَ و  ق   ْال  قݨݐ

ْݨ  ْیْ ٰاِشق   ْكٰاْْ(3ْْْْْْْْْْْْنݐَ ݐَُْلو  ݧ ْب َْْوابݧ ْݨ ْقݐ ُهونݐ  ݐݧ ْبْ(4   ق   ْݧݠُْكݩݧ ْْݨ ْنݐ ٰاِعد  ق 
َعْال  ْیْ م   نݐَ

ݣݣَارْݧ ْوَوݠلَْْْ»کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -47 ݨٰ ْݧُْهبَكْݧ نْ َكْْم  ݩݩݧ ݫ  ݐَْلَْْاݦ ْریݧ لقݧ یݩݩݧ ُْش ِ
نݩݩݐَْولَْْݧ ْمݦ  ݩݩ َ ْݩ ْعرݐݧَْٰاْیݧ م  رِْْڡݨݐݭِیْی ُ َام   (43/  انفال) است ؟  «ْال 

 .کردیدشدید و در کار ]جنگ[، نزاع و اختالف مىست مىداد، قطعاً شما سُ( و اگر ایشان را به تو بسیار نشان مى1

 ست می شدید.نگران و  سُ بی تردید نگران می شدید و در کارزار  کردید ،ر میو اگر آنها را بسیار  تصوّ (2

 ید.ست می شوگیری برای جنگ با آنها سُ و اگر ایشان را بسیار قلمداد کنید، قطعا ضعیف شده و در تصمیم (3

 بردید. ی از پیش نمیکارم(،مر)مهش می آوردند و شما دراین ابسیار نشان نمی دادیم، آنها حتما به شما یور)دشمنان( شما را به آنهاواگر ( 4
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ٰاَْ» عبارت ترجمه  -48 ݩݐ َِْْام  بݧ قݐ  قݧ َ نݩ   َجرْڡݨݐݭِیْݨ ْمݩݧُْهب َ ݨݨْ ال  ْݧ رْث ِ ش   ݪِْفݐَ ْݦݩ  ْْد  نݐ ْم  ِهم  ْب ِ ُهمْݨݨ  قݐ  ل  ْخݐ   (57) انفال /  چیست؟ « ْݦݨݨݨ 

 ا.اگر آنها رادر جنگ یافتی عقوبتشان کن و تا جایی که ممکن است از پی آنها برو و تعقیبشان نم ( 1

 . برآنها به سختی بتاز و تعقیبشان نما تا هوس بازگشت به سرشان نزند پیروز شدی،اگر در هنگامه نبرد برآنها ( 2

 از پشت سر به آنها شبیخون بزن و تار و مارشان ساز. ، هنگام  نبرد ) با دشمن (اگر توانستی   (3

     ده ساز.که پشت سر ایشان هستند را تار و مار و پراکن نیکسااگر در جنگ برآنان دست یافتی با ]حمله به [ آنها ،   ( 4

َْعر» عبارت  -49 ْكٰانݐ  ݣݣݣَلو  اݨݨݨݦَ ً رْ ْضݐ
ابْ ف َ ً ْْن  َْوش  اَْلاْاݦ ْرقݦݐَ ٰاِضد  ݢبݧ  َْف  ݨَْنْ ݢ ݧ ݧ ݩݧُْغݧ ݧ  ( 42توبه/ )به چه معناست؟ « وَكْݧ

 اگر راهی نزدیک وسفری مشخص )با قصدی معین( در پیش بود، حتما همراه تو می شدیم.( 1

  آمدند،بود، مسلماً به دنبال تو مى (آسان) و سفری کوتاهغنیمت و مالى در دسترس اگر  (2

 م.کردینمی به دنبال تو حرکت  هیچگاه  ،نبوداگر راهی آسان وهدفی سودمند در پیش  (3

 کردم.اگر مالی گسترده و راهی هموار وجود داشت، حتما از تو پیروی می  (4

ْ»   آیهترجمه  -50 ََْلو  ݫ ِْجن  ْݫ ُْْدونݐ  ح 
ل  ْم  ٰاْْاݘـًْݨ  غݐ ْم  َْاو  ث ٍ َْْاو ْْراٰ خݦݩݐ  وݨََْلوْل اُمد َ

َْوُهمِْةْی  ِْالَْْاݨ ْل َ َْْݨ  ݫ ݧ ْجن  ݧَْمݫ ݧ ْݩݧُْحݧ  (5 7)توبه/ ست؟ چی«  ونݐ 

 گشتند.تردید  به آن وارد می شدند و بر نمی اگر نهانگاه یا غار و یا دخمه ای پیدا  کرده بودند، بی( 1

 ساختند.موقعیت[ خود را رها میگریزی وجود داشت بی درنگ از آن ]اه اگر پناهگاه یا نهانگاه یا ر( 2

   آورند.اگر پناهگاهی یا غارهایی یا  سوراخ و گریزگاهی می یافتند، شتابان به سوی آن روی می( 3

   به طرف آن روان شده بودند.اگر نهانگاه یا پناهگاه و یا گذرگاهی  وجود داشت ، بالفاصله  (4
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َْاكٰاْ» آیهتهای ان -51 ٰاِسْْنݐ  ْ ِْللیݐ  ݧ ْعݧ اݨ ْح  ً َْاوْی  ْ َانݐ  ْݨݧ ْی  ْخ 
ٰا   (2)یونس / کدام گزینه می باشد؟« نݐ

ٰاْْ(1 َْْلْف 
ْݩُْرفݨݐݫِْكٰاْالݨ  ْٰهْْْونݐ  ْدݦݐ ْشٰاْْاٰ یْ مِْخرݦݦݩ  ی   ُ ْنݧ ٰاَْْوْ( 2                   ݨݐ  َْْلْف 

ْݩُْرفݨݐݫِْكٰاْالݨ  ْٰهْْْونݐ  ْدݦݐ َْلشٰاْْاٰ یْ مِْخرݦݦݩ  ی   ُ ْنݧ  ݨݐ 

ٰاْْ(3 َْْلْف 
ْݩُْرفݨݐݫِْكٰاْالݨ  ْٰهْْونݐ  ِْانݐ   ْدݦݐ َْلشٰاْْاٰ یْ مِْخرݦݦݩ  ی   ُ ٰاَْْوْْ(4ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْݨݐ ْنݧ َْْلْف 

ْݩُْرفݨݐݫِْكٰاْالݨ  ْٰهْْونݐ  ِْانݐ   ْدݦݐ ْشٰاْْاٰ یْ مِْخرݦݦݩ  ی   ُ ْنݧ  ݨݐ 
ْ »کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -52 ْی َْش  ونݐ  ِلقݐُ اللّْْٰح  ْݧُْكلݦَِْْهْب ِ ِْالَْْم  م  ن ُ َلی   ق   اْابݐ  ْ ِادݐَ ِْهمب ݨݧ غݫِْلْݨ  ْ ی ُ ݣݣرݧ واݪݪِ  ( 95 / توبه) است ؟  « ُهمݨْ َعبْݐْضݐُ

ف نظر شود.طاهایشان صرشاید ] از این طریق [ از ختا   شما را بفریبندبه زودی به شما روی کرده و به خدا سوگند خواهند خورد تا   (1

 به خدا سوگند خواهند خورد تا از ]سرزنش[ آنها چشم بپوشید. چون به سوی آنان بازگردید ، به زودی برای شما( 2 

  ید.وشی نمای[ است به سوی آنها بازگشته و از سرزنش آنها چشم پبرشما ]الزم[ خدا روی می آورند؛ به ] ایمان( به زودی به 3

 .به  دروغ به خدا سوگند می خورند که اگر از آنها درگذرید ، بزودی به سوی شما بازگردند (4

اَْ» ترجمه عبارت  -53 ْال  ݧ ْعݣݣَوِمنݐ  ْݧ ْراٰ ْْث ِ نݐ ْم  ݩ  َْْݨݨ  ݧ نݧ َ ْݩݐِْحب  ْݨ ْنݐْب ُْْمٰاْْدݐُ ق ُ ْْقݐِ غݐ ْم  رَْب ََْوَْْرًماݨ  ݫ ݧ َْن َ ُْْصْبݫ واٰ  ُكُمْالذ َ ب ِ
َر٭ݦݦْݦ  (98)توبه/ چیست؟« ْب ِ

 نتظارند.چشم اا ی شمبراحوادثی بد را درحالی که فریب شما ، جهت مگر به  انفاق نمی کنند کهوهى از بادیه نشینان کسانى هستندگرو( 1

 ی سازد.مز شما مرتفع ادها را و برخی از عربها تنها آنچه را کم ارزش بود انفاق می نمودند، حال آنکه انفاق دارایی های ارزشمند، پیش آم( 2

 ند.کشتظار مىنبرای شما ا آمدهاى بدى راوپیش شمارندان مىتاو غرامت وکنند، انفاق مى آنچه رانشین عربهاى بادیهاى ازپارهو (3

       کردند.  را آرزو می یوادث بدو برای شما ح ی کردهبرخی از عرب ها بودند که انفاق را نوعی مالیات دانسته و از پرداخت آن اظهار ناراحتو( 4

ْمٰاْ »عبارت  -54 ل  ݧَْف ُ ْب  ْل ُْْكونݐُ ُْابْ ْی  ْݨݧََْانݐ  ْْۥَلُهْݫِْد  ِْمنݐ ِءْبݐَْْݨ  ٰا  ق  ل  ْ ب ِ ݐݧ ْقݧ  (15 /یونس)به چه معناست؟ « ىش 

 بگو تنها آنچه نزد من است را ممکن است از جانب خود تغییر دهم . (1

 بگو چگونه ممکن است از طرف خودم چنین کاری انجام دهم.( 2

 و مواجهه داشته و آنرا تغییر دهم.مالقات   ، خودبگو هرگز نمی توانم با خویشتن (3

 بگو: مرا نرسد که آن را از نزد خود تغییر دهم.  ( 4

ݦَْْلٰاْݩَْو »رت ترجمه عبا -55 ݣݣرب  ْݦ  ق ُ ُْوخْه  هݫ ُ هْلٰاْݩَْوْݧ ْرنݧ َْف َْْݨݨ ْمݩُْوه 
ل َ ْدݐِ

٭ݨݨݨ ݩݩ ݩ   ( 26)یونس/ ست؟ چی«  ݩݧ

 .پوشاندچهره آنان را سیاهى و خوارى نمى( 2              شادی. ازهایشان نه از غم  نشانی است و نه در چهره( 1

  چهره آنان هیچگاه غمگین  و افسرده نیست.( 4    گیرد.هایشان را تاریکی  و غم فرا میچهره (3

 12جزء 
 

 ( 51-53ترتیب آیات در کدام گزینه صحیح می باشد.)هود -56

ِمْلٰاْْٰاْبْ  (1 و  ݩݩݩْ ف َ ݧ ݧ ݧ ݧ لْݧ ی َ ْݦَُْاش  ِْْةْی  َْعلَُْْكم  َْاخ  وبْ َوْْ-ْْاݨݦًْرݦ  ْ ٰاف َ ُكِْْمْݧ ُرواَْرب  َ قݐِ غݐ  ی َ ْاش  ْ ف َْٰاْبْ َوْ ( 2                                             ْم  ُكِْْمْوݧ ُرواَْرب  َ قݐِ غݐ  ی َ ْاش  ٰاْ-ْم  ی ݨ ُْْهوُدْمٰاْْٰاْبْ ُْلواف  ٰاْخ ِ نݐ ْن  ِْی َْب ِْْی َ ة ٍ  ْیݐَ

ِمْلٰاْْٰاْبْ ْ(3 و  ݩݩݩْ ف َ ݧ ݧ ݧ ݧ لْݧ ی َ ْݦَُْاش  ِْْةْی  َْعلَُْْكم  َْاخ  ٰاَلْ -ْاݨݦًْرݦ  ِمَْارْٰاْبْ ف  و  ݩݩ ُْاَْݩَْف َ نݧ ْب   ُْكیْم  ݐݨْ ِانݐ  ݩݧ ْݧ ݐَْنی  َِْعلٰیْب َْْب ُ ْݧ ٰاْ (4                    ْة ٍ ِمَْارْٰاْبْ َْلْف  و  ݩݩ ُْاَْݩَْف َ نݧ ْب   ُْكْْم  ݐݨْ ِانݐ  ݩݧ ْیݧ ْْٰب ُ ݐَْْیَعل نݧ ی  ِ َ ْب  وبْ َوْْ-ْة ٍ ْ ٰاف َ ُرواِْْمْݧ قݐِ غݐ  ی َ ُكْرَْاش  ْب  َ  ْم 

رَْ» کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -57 ی َ ْافݐ  ِْانݐِ ل 
ݨݦ ْف ُ ُةْب  غْۥن ُ َْفݐَ ْلݨݨݧ یݦݨ َ ْْݩَ راٰ یِاخ   َْواْم 

اݦَ رْ ْبݐ  َ ْب  ِْممْݦݨ ْءݣݣئݨ  ݧ ُْْٰاْݩݦ  ݧ ْنݩݧ ݧ ْج  ݧ ْݣݣرِْݧ  (35 /هود)است ؟ «  ُمونݐ 

  .رمبیزامن از گناهی که مرتکب می شوید،  ر آن را به دروغ ساخته باشم، گناهم فقط بر عهده خود من است وبگو: اگ (1

  و من از آنچه  مرتکب می شوید، بیزارم. اگر آن را به خدا دروغ بسته باشید، گناهش بر من نیست بگو:  ( 2

   .بیزارم مبرّا و آنچه افتراء می زنید ،من از لی سخنان خداوند( را می زنید و)گرچه به من تهمت تحریف  بگو:  (3

 که مرتکب می شوید،  بیزارم.من از جرم بزرگی د، دهیدروغ به خدا نسبت می بگو:  چرا آن را به  ( 4
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َءِْاخ»  آیه ترجمه -58 اٰ  َْوخ  ݧُْْة ُْݦݨَْوݦݩݐ  ْب  دْوُشفݐَ ْفݐَ غِْةْی  َْعلَُْْلواݐ ْخݨ  ْفݐَ ݩَ هݦݩَْرݩ ُْفݐَ َْوُهمْݨ ْمݧ ۥَلهْݨ  ُ ِْكْݦݩݩݐݨ ْیݦُْمْݩݧ  (57 /یوسف ) چیست؟ « ُرونݐ 

 شناختند )در مقابل کاروانیان( نسبت با او را انکار کردند.( زمانی که برادران یوسف آمدند، با اینکه یوسف را می1

 دانست.ی آنها شناخت داشت ولی کار آنها را منکر میکه برادران یوسف وارد شدند و با اینکه یوسف درباره ( و هنگامی2

 .یوسف آمدند و بر او وارد شدند. او آنان را شناخت ولی آنان وی را نشناختند ( و برادران3

 کرد.( و زمانی که بر یوسف وارد شدند، آنان )برادران( او را شناختند در حالیکه یوسف آنها را انکار می4

َلمْ»عبارت  -59 ْفݐَ ٰ َْراْٰاْݩ  ݩݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ َِْدْب ْ اَْْىݧ ِصُلْْلٰاْْݨ ْمݧُْهݣݣب  ݩُْهݧَْرݫِْكبݦݩݐَِْْةِْاَلی  ْْب َ ݨݨْ َوَاوْݨ ْمݧ ݧ ݧ ْخݧ ݩݐݨْ ِمْْݧَْسݫ ݧ ݨُْهبݧ ݨݨ ْمݧ ْْݨݧ ةی ْخݐ  ٭قݐ  ݩݩ ݩ   (70)هود/ به چه معناست؟ «  ݩݧ

 دلهره کرد. احساس ترس و هنگام خوردن غذا ندید، ]کار[ آنها را نامتعارف دید و در این حال از آن افراد ناشناس هایشان راو چون دست( 1

 رسد ، نگران شد ولی این نگرانی را در درون خودش پنهان نمود. هایشان به ]ظرف[ غذا نمیو چون دید دست( 2

 .شود، آنان را ناشناس یافت و از آنان احساس ترس و دلهره کردهایشان به سوى غذا دراز نمىو چون دید دست (3

 .ترسان گشتهایشان  را هنگام خوردن غذا به دهانشان نزدیک نمی کنند، تعجب کرد و در پیش خود و چون دید دست (4

ْ »ترجمه عبارت  -60 ضݐِ ْىْف ُ ذݐ 
ُرْال َ َام  ْت َشِْةْی ْفݐ ْْئال  ْݧ  قݐ ْی َ نݨ  ْ ی ِ ْٰاْݫ  (41)یوسف/  ؟ کدام گزینه است«  نݐِ

 در باره آنچه ] شما دو تن[ از من نظر خواستید،  به طور قطعی داوری کردم. (1

 تعبیر شد. پرسیدید، به طور کاملچیزى که درباره آن از من می ( 2

 ه با نگرانی در باره آن  از من سوال می کردید، مرتفع شده است .)خطری( ک یمشکل (3

 [ که ]شما دو نفر[ درباره آن از من جویا شدید، قطعى و انجامش حتمى شده است.یکاری ]تعبیر (4

 13جزء 
 

ٰاْ» عبارت آغازین آیه بعد از -61 تݐِْْٰاْبْ َْلَْوف  َ ْب  ْْلٰاْْى َ دݧ  ُلواب َ ْْخݐُ ِْمنݐ ٰاْْݨ  ْب  ِخٍدْْث ٍ ْْواٰ ْادوݦَ  (67)یوسف/  کدام می باشد؟«  واݧُْلݦݦݩݩݐُْخݨ 

ْْٰٰاْݩ ْمَوݠلَْ (1 ُلواَْعل ݧُْْیَدخݐ  ْب  ْْٰاْݩ ْمَوݠلَْ (2ْْْْْْْْْْوُشفݐَ ُلواِْمنݐ َْدخݐ  ْْݨ  ْی  ْخ  ُ رْب  ݧُْهݨََْام  َلم (3           مݩݧ ْفݐَ غْٰاْݩ  َْرخ   ٰ ْْاݨݨݦݨ ْوݦُ ْْْیِال ْْٰٰاْݩ ْمݠَْلفݐَْْ(4ِْْْْْْْْْهمݪ ْبَابݪ   ُلواَْعل ݧُْْیَدخݐ  ْب   وُشفݐَ

ْ» رت کدام گزینه ترجمه صحیح عبا -62 م  ٰاْْݦݦُْری َْوبݐَ َلیݐ جݦْ َْاه  َْونݐَ ظݐ ْقݐ  ْْݦُ اٰ ٰاَْاخݐ ݨْ ْبݐ رݩݐݧ َْوبݐَ ْ َكُْْدْداٰ َْْلْی ݧ غ  َ ْرٍْی ْب 
 (65)یوسف/  است ؟  «٭ݦݦݦݦ

 و خاندان خویش را یاری رسانیم و برادر خود را مراقب باشیم و بر بار شترانمان بیافزاییم . ( 1

  . گیریم نیم و )با بردنش( یک پیمانه بار شتر اضافه مىکآوریم و برادرمان را نگهدارى مىو براى خاندانمان آذوقه مى( 2

 و  تعداد شترانمان را افزایش دهیم. مراقبت کنیم مان را انو بر خانواده خود آسان بگیریم و )حُرمت( برادر (3

 و به خاندان خویش مهر ورزیم و )حُرمت( برادری را پاس داریم و بر بار شتر خود بیافزاییم. ( 4

َْاْن  »آیه ترجمه  -63 نݐ  َرو  َْالٰاْب َ  ی 
ݐ  ݭِیوڡݐْݧُْاْݧ َكْْݫ ْ ال  َْواَْلْی ݧ

اݦَ ْْبݐ  رݐِْْرُْی  ْخݐ  ُمیݐ  ݢال  ْیْ لْ ݢ  (59)یوسف/چیست؟ « نݐَ

 آیا ندیدند که من پیمانه را کامل  کردم و بهترین منزلت و جایگاه رادارم.( 1

 در بهترین منزل جای می دهم.  را آنها آیا نمی نگرند که پیمانه را چگونه کامل می کنم و( 2

 پردازم ومن بهترین میزبانانم . بینید که من پیمانه را کامل و تمام مىآیا نمى (3

 .برخوردارم موقعیتی ازبهترینآیا نمی خواهند ببینند و بپذیرند که من به همه پیمانه کاملی را می دهم و ( 4

ِْال اْ »عبارت -64 ٰاْݦݦݦݦݨݠ ݐ َِْْشِظَْكی  ݨ ْیَكقݧ ْْݫِْةݫ ݧ مٰا  ِِْْءِْاَلیْال  ݫ ݨݧَْیݠلݫ ݫ ْ ݫ ݫ ݨݧ ُْلعنݫ ݩݐَ ٰاْْݧ ٭ݦݦݦݦُْْهَوَْْومٰاُْْةْفݐ ة  ٰاِلغݐِ ن   ( 14/رعد)به چه معناست؟ « ب ِ

 وان است.نات لی به رساندن آن به دهان تا آب  را به دهان رساند و نزدیک سازد به سوى آبرا  خود  جز کسى که دو دست ( 1

 رساند. اندازه کف دستی به دهانش و یارای آن نیست تا آب را حتی به کس را توان (2

 ید.تا به دهانش برسد درحالی که ]آب[  به ]دهانش[ نخواهد رس گشایددستش را به سوى آبى مى مگرمانند کسى که دو (3

 جز برای  آن که دستی  گشاده و بخشنده دارد، کسی را توان این نیست که همچون  آب جریان یابد.  ( 4
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یݩݦ ݧ َْواش» ترجمه عبارت  -65 ْݨݦ  ݩ ْ قݐ یݧ ݩُْحݨ  َْوخْواݧ ْݦ ْݦݩݐ ْاٰ ی ْْݩ ُُْكلْث   ْخ    ( 15)ابراهیم/ ست؟ چی«  ٍدْنْ َعیݐ ْْرٍْٰاْݦ 

 در حالی که همگی  طالب فتح و پیروزی بودند. هر زورگوى لجوجى نومید شد،( 1

  .گرى نومید شددرخواست گشایش و پیروزى کردند، و هر زورگوىِ ستیزه ) پیامبران از خدا(و( 2

 .ورزى خوار و زبون گشتنومید شدند و هرگردنکش کینهولی همگی  به پیروزى )و گشایش( رسیدند و  (3

 وبه پیروزی امیدوار شدند و از هر زورگوی ستزه جویی نومید گشتند.  (4

 14جزء 

َْ » آیه قبل از -66 ٰاْن  ْجݐ ونݐ  َُْرب  َهْفݐُ ݧ ݨݨ ْمݧ ْْݧ ِْمنݐ و ْْݨ  ْݪِْهفݧ ِْفݐَ ْب ََْوْْم  ْݨ ْقݐ ُلونݐ  ْݧُْرݧَْمݨ ْو ْب ُْْمٰاْْغ   ( 50) نحل/ کدام است؟«  ونݐ 

ْلّْٰݬَِْولْ(1 ِ ݧ ْشت َْْهݬݫ ْݧ ٰمْاݠلْڡݨݐݭِیْمٰاْْݩُْدݦݦݩݩُْح  ْش   ث ِ َارْواٰ ݨْ َوْال  ݧ ْݧ ْلّْٰݬَِْول( 2   ضݐِ ِ ݧ ْشت َْْهݬݫ ْݧ ْمْ ْݩُْدݦݦݩݩُْح  ٰمْاݠلْڡݨݐݭِینݐ  ْش   ث ِ َْوْمْ ْواٰ َارْڡݨݐݭِیْنݐ  ݨْ ال  ݧ ْݧ  ضݐِ

ْلّْٰݬَِْولْ(3 ِ ݧ ْشت َْْهݬݫ ْݧ ْمْ ْݩُْدݦݦݩݩُْح  ٰمْاݠلْڡݨݐݭِینݐ  ْش   ث ِ َارْواٰ ݨْ َوْال  ݧ ْݧ ْلّْٰݬَِْولْ(4 ْْْضݐِ ِ ݧ ْشت َْْهݬݫ ْݧ ٰمْاݠلْڡݨݐݭِیْمٰاْْݩُْدݦݦݩݩُْح  ْش   ث ِ َارْڡݨݐݭِیَْومٰاْْواٰ ݨْ ال  ݧ ْݧ  ضݐِ

ْ»  کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -67 ق   َاش  ٰاْی  ْفݐ  ݧُْنݐ ْْوُةُْكمݧ ݩ ݧَُْْومٰا  نݧ ݧ  ۥَله ݧ ْمَابݐݨ ُ ٰاْْݩݧ جݐ ݪِْن ِ ݫ ْبْݐرݩݐ ݭ ْیݫ ْݫ  (22/  حجر) است ؟ « ْنݐَ

 تید ودیگر ذخیره آبی ندارید.ا آنها را سیراب ساخپس شم ( 2                 خزانه دار آن نیستید.  لی وآنها را سیراب ساختید و شما  ( 1

        آن نیستید.ذخیره کننده  و شما سیراب ساختیم و شما را با آن ( 4پس آنها شما را سیراب ساختند ولی خزانه دار آن نیستید.                 (3

ݦُْْݧ ْوَوݠلَْْ»عبارت  -68 ݢوب  ݢ خݩݩݩ  ْاٰ ْݩݐِ ُهْالیْݧُْدݐ ْاللّٰ ْݩݦݩݐݨ  ْْٰاس  ظݐ ْب ِ
ِمِهْݦُ ْل  رَْْم  ݢمٰاْب َ ْْهٰاْی  َْعلََْْكْݢ ِْمنݐ ْْݨ  ة ٍ ب  َ

 (61) نحل/ به چه معناست؟ « ٭ݦْݦداٰ 

     ازد.نبنده ای را رها نمی سدهد ولی هیچ جُمی مورد مؤاخذه قرار هرچند خداوند مردم را به جهت ستمکاری هایشانو ( 1

 .گذاشتمین باقى نمىاى را بر روى زنبنده( و اگر خدا مردم را به سبب ستمشان مؤاخذه کند، هیچ ج2ُ

         نبنده ای را فرو نمی گذارد. (هیچ جُگرچه خدا مردم را به خاطر ستمهایشان مؤاخذه می کند ولی )روزیِ ( و3

 و اگر خدا از ستمکاری آنها بازخواست کرده بود ، هیچ جنبنده را یارای ترک و انکار کردن باقی نمی ماند.   (4

ْݧ ݡٯلݦَْاݦ ْفْݐ»  ترجمه عبارت  -69 َ ْمٰاُْكݡںَْلَمْݧ َْشاݠلْاݦُْوݧ ݧ ݩݐ  ݩ ْمݧ ْغݧ ْبْݐْٰاْݩݧ ُْْلْݧ ِْمنݐ ݢوݩُْشْݨ  ݢ  (28/  نحل) چیست؟ « ءݨ 

         .گز کار بدی انجام ندهندپس سالم دهند و هر( 2                  دادیمگویند:( ما هیچ بدى انجام نمى[تسلیم فرو افکنند )وپس ]سرِ( 1

 از آنها رفتاری ناشایست سر نزند  ه وو اسالم را پذیرفت( 4شما رفتار ناشایستی داشته باشیم                    تسلیم شوید ؛ ما نمی خواهیم با (3

ݠُكْ »کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت قرآنی   -70 ٰاَلِْابݐ َ ْف  وْم  ْ ف َ ݧُْرݨَْكݩݩݦݐݨ ْیݦُْمْݩ ْمݧ ْݧ  (62 /حجر) ست؟ ا « ونݐ

 کار هستید.دون شک شما جمعیتی زشت( گفتند ب2   ( گفت همانا شما گروهی ناشناس هستید.1

 ( گفت حتماً شما گروهی از اهل منکر هستید.4   ( گفت بدون شک شما گروهی انکارکننده هستید.3

  15جزء 

 )از راست به چپ( گزینه آمده است؟ آیه آخر سوره مبارکه اسراء به ترتیب در کدام دوانتهای  -71

ی  ْْ(1
ك  ی ْ  -  اݦًْرنْ ب َ ی  ْ (2  ل انْ ش 

ك  ْ -  اݦًْرنْ ب َ اخݐُ وع  ُ ی ْ ْ(3   ش  ْْ- ل انْ ش  اخݐُ وع  ُ ی ْ ْ(4   ش  ی  ْ - ل انْ ش 
ك   اݦًْرنْ ب َ

ٰاْْ»کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -72 نݐ ی   غ  َ َْعَلی  ْْب  ٰاُْْكم  اِعی  ْْد  ٰا  ٍسْݦ ْبْ ُْاولݭݫ ْیَْلیݐ ْْا  د   ( 5اسراء /) ؟ است« ٍْدْبْ ش  

 .و نیرومندمان را بر شما، برانگیختیم   )گروهى از( بندگان سخت جنگ آور( 1

 امان گماشتیم.بای خود را برای جستجویى بىسخت بی مها)گروهى از( بندگان  (2

 انگیزیم.می ]در روز رستاخیز[ با شوکت و هیبتی خاص بر را بندگان مجاهد خود (3

کنیم.می ها غلبه داده و پیروزبر همه سرزمین را بندگان دالورمانسرانجام  (4



 1396ردیبهشت ا  -سواالت آزمون مرحله اول دوازدهمین  دوره  ارزیابی و اعطاي مدرك تخصصی به حافظان قرآن كریم 

13 

ِْام»  ترجمه عبارت  -73 ْ ْٰاْݦ  نݫ ݧ َ ْݐُلغب  ْݧَْݧ ِكی ْْݧ َْنݐ
َدَكْال  دْݩَْرݩݩݧَِْعیݐ  َْاخ  ُ ݧُْهݧ ْݧ ِْكلٰاْْمٰا   ( 23اسراء /)  چیست؟ « ُْْهمٰاَْاو 

 و نفرشان در کنارت به پیرى رسنددهرگاه یکى از آنان یا ( 2             هرگاه  به یکى از آنان یا دو نفرشان رسیدی  درشتی و تکبّر مکن.  ( 1

  ز درشتی و پرخاش مکن ؛             به هیچ یک از آن دو  هرگ( 4درشتی کردند و تو را به ستوه آورند؛ هرگاه یکى یا دو نفر از آنان به تو (3

هݪِْو ْݦݩݐݧَْجَوْنݐُْْ»ت عبار -74 ݩݧُْفݐُ مٰاْْݨ ْمݧ ݦَْْفݐَ ݣݣرب  ݩُْهݩُْدݬݫ ْبݩݐ  ِْال اْݨ ْمݧ ْْݦݦݦݦݨݠ اٰاْی ُْظغݐ  ً  ( 60اسراء /)به چه معناست؟ « ْاݦ ْرنْ َكی  ْْبݐ

 در ایشان افزوده نگشت.  ولی[ پس از آن جز سرکشی بزرگی فرا گرفت] بعجی و آنها را خوف و ترسی( 1

 ترساندید و برحذر داشتید و ایشان را از این که به سرکشی و طغیانی بزرگ گرفتار شوند.( 2

 .افزایددهیم، ولى در آنان جز طغیانى بزرگ نمىاز عاقبت شرک و کفر[ هشدار مى و ما آنان را ]   (3

  .غیانی بزرگ دچار شویممبادا به سرکشی و طرسیدیم که و از این ت (4

رْ » عبارت ترجمه -75 ق   ِْلی َ ۥَاةݦَ ُ َْعَلیْالْݧ ِْْٰسْٰاْیݩݩݦݐݨ  ُْمكݨݧ ْْیَعل ٍ  ( 106اسراء /)؟ چیست « ْب 

 کنی. میبا درنگ عرضه و خوانی میدم مر بر  ] قرآن[ را به تدریج( 2                     .براى مردم بخوانى را با درنگ و تأنّی تا آن] قرآن [( 1

 .    ىدخوانمردم  براى را به آرامی  آن] قرآن [ (4                 خوانیی کرده و بتلق دقت و توجه آن ] قرآن [ را باید با (3
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ݨْ َراَْݧََْافْݐ » آیه ز انتهای آیه قبل ا -76 ْی  ْْب   ذݐ 
ݐََْكْْئال َ ݘـْرَْقݧ ٰاْٰاْبْ ٰاْب ِ نݐ ٰاْْب ِ َْْلَْوف  ݐ َ نݧ َ ݧ ی   (77)مریم/ دام است؟ک «ْ.....َلُاوب َ

1) ْ اݦَْرݦݨَْمْݩ ْری ݨ َْوخݐ  ْ (2                 د   َْوَاضݐ ْݨ  فݐُ اْغ  د  یݐ  ُ ٰاْ (3                  خ  ًاَاب  ݢْب  ݣݣرَوݢ ݭِ ْْل امٰاْ (4              اݫ ًْبݨݨ ْءݫ  اَوَوَلذݧ 

ج» کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -77 ݐَْفݐَ ݧ ݧ ݫ ْشݧ ݧ ْیݧ نݦݨݐ ْݫ  ْْٰا  ݦَُْانݐ  ݣݣرب  ْهݨ  قݨ ݩ  ݬِ ݩݩُْهݫ ْْمٰاْݧ اٰاْی ُْظغݐ  ً ْݩَْوْبݐ ُْكقݐ  (80)کهف/است ؟  «  اݦ ْرݨ 

 [ به طغیان و کفر بکشاند.آیندهدرم که آن دو را ]پس ترسیدی( 2                       پس ترسیدم که بزودی  کفر ورزیده و بر آن دو بشورد. ( 1

 .پوشانندب ، حقیقت رارید که طغیان و کفاین ترس پس باید از (4       کشیده شوند. سرکشی و کفردو به راه نادرستِترسیم که هرپس می(3

بݦ َْو»  ترجمه عبارت  -78 ٰاْݨ ْكݩَْرݩَ ُهمݨَْبْ ْیݐ صݐَ ْغ  ݦَْْݨ  مب  ݫِْیݩَْو  ݩݩ ݫ ْݧ ݩُْمب َْْݫٍْدݐ ݧ ْْڡݨݐݭ یْ ُْحݣݣوݧ صݐٍ غ  َ  (99)کهف/ چیست؟ «  ب 

  ؛را  موج آسا رهایی  می بخشندو در آن روز  که برخى  از آنان  برخى ]دیگر[  (1

    اد از برخی دیگر فاصله می گیرند ولی دو باره چون موج ها در هم می آمیزند.( و در آن روز برخی افر2

   ادامه می دهند.ون موج به حرکت خود فراد برخی دیگر را ترک کرده و همچو در آن روز برخی از ا (3

  .کنیمزنند، رهایشان مىدر آن روز که برخى با برخى دیگر درهم و مخلوط، موج مىو  (4

ْ»عبارت  -79
ْ٭ݦ ْیݠلَْݦݩ نݨݐݨݧ  ِةَْلَارْݨݧ ݭِ ن َ یݐ  ْب َ ݧ َْلم  ݧ ْݨݨݧ ݩُْخ  ݩݩݐ َْمݧ یݧ ْْ٭ݦݦݦݦݦݨ َْكْݨَ ح  َْواه  ݫ ْیرݦُ ݐݫ نݨݧ ِلْْݦݨݨ  ݩ ݦًْم   (46)مریم/به چه معناست؟ « ْای ݧ

 م.دورت می کن ،خودسرزمین برای مدتی طوالنی از و  از بت ستیزی [ دست برنداری ، حتما تورا تبعید کرده  اگر ] (1

 ن دور باشم[ زمانى طوالنى از و ]تا از من آسیبى به تو نرسیدهکنم مى[ باز نایستى، قطعاً سنگسارت از بت ستیزى اگر ]( 2

 از بت پرستی [ دست برنداری ، حتما تورا سنگسار  و  برای زمانی زیاد  تبعید می کنم .  اگر ] (3

 زمانی  بسیار طوالنی تبعید می شود.از بت پرستی [ دست برندارد ، حتما  سنگسار می شود  ویا  برای  اگر ] (4

ُْ »عبارت صحیح  ترجمه کدام گزینه  -80 ی ݧ َْجن  ِْْةْی  ِْالَُْْلْݦݩݐَ ِْمنݐ رِْْݨ  ݫِْهݣݣِشح  ْݫ ݐ َْاَْْم  ْت َشْهٰاْبݧ ݧ   ( 66/طه ) است؟ « یعْٰݧ

 و پرشتاب بود.سریع  جادوشانهای ناشی از خیال پردازی(2       کت های پرشتاب چیزی نبود.حر کردنوانمودسِحرِشان جزخیال بافی و  ( 1

رو جادو به حرکت درآمدند.ح[ در اثر سِرسن هاناگهان] (4     که با سرعت به راه افتادند. او چنان وانمود شد ، در خیالدویشاندر اثر جا (3
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ب ْ ْ» آیة بعد از  گزینه شروع آیةکدام  -81
ا  ْب   ل  َ ْبْ ب  نْ ِْهم  ی َ ْفݐَ ة   ی َ غݐ  َ هݦݩَْهݨ ْب  لٰاْْݨݨ ْمݩُْی ُ ظݧ ْشت َْفݐَ ْی َ ݫ ْیݫ  ْݩُْغݫ هٰاْْونݐ   ( 41و  40 /)انبیاء  باشد؟یم«  .....َرد َ

1)ْْ نݐ ْم  ل  ْف ُ َْْݨݨ  ݧ ݧ ْكب 
ُْكْݧَُْلوْ ݦݦݨݨݦݨ  ْْم 

الل َ ݩْ ب ِ ݩݩݐ َْیَواݠلِْلْی ݧ ݧ ِْاْ (2                     ْ...هٰارِْݧ ل  ݐ َْف ُ ْبݧ ْ ُابْݐْمٰا  رݧ ْدݐِ ْݦݩݩُ َوح ُْْكم  ال  ب ِ
  ِی٭ݦݦْݦ

ݧ ݧََْوݠلَْ (3 رِْدْقݧ ْب ِ ئ َ ِ رݐ ه  ی ُ ْاش  ٍْْلْݨݧُْشݦݨݨُ ِْمنݐ یْ ْݨ  ݨْ ف َ ݫِْلݧ ْ (4          ...َكْݫ َْْلُمْݧ ْغب ََْلو  ذݐ 
ْیْ ال َ ݐََْكْْنݐَ ُْْرواقݧ ْیْ خ  َْلٰاْْنݐَ ݧ ݧ ْب  ْݧ ُُْكقݐ  ونݐ 

»   آیه کدام گزینه ترجمه صحیح -82
اللّْٰ ی ْكَلَاݣݣݣِْهَْوب   ݫ  ْݨَْدݫ ٰاْْنݐ   یݐ َْاض  ُكم  ݨَْْم  َوݠلَْدْݧ ْغب  ْب ُ َْانݐ 

رݨ ْدݨُْمْواݩ ُ ݣݣب ِ ْݬ ْبݪݪ   ( 57)انبیاء / است ؟  « نݐ 

 را درهم می کوبم .  تانتانه روى برتافتید، قطعاً بُپس از آنک و سوگند به خدا ،(  1

 کشم!تانتان نقشه مىو به خدا سوگند، پس از آنکه پشت کرده، روى برتافتید، قطعاً براى بُ( 2

 م. تانتان را ]در بت خانه[ جای دهید برای آنها در غیاب شما تدبیری می اندیشپس از آنکه بُ و سوگند به خدا ، (3

 .خواهد کوفت ر همد، تراشیده اید را که  به دست خود یهایته طور حتم  بُو خداوند ب (4

ِْاْ »ترجمه عبارت  -83 ل  ݐ َْف ُ ْبݧ ْ ُابْݐْمٰا  رݧ ْدݐِ ْݦݩݩُ َوح ُْْكم  ال   ( 45)انبیاء / چیست؟ «  ِیْب ِ

 .دهمبه شما اخطار می ،من با وحی: ( گفت2    .ترسانمشما را می ،من به خاطر وحی: ( بگو 1

 .دهممن با اشاره به شما هشدار می: ( گفت4   .دهمشما را هشدار می ،ه وسیلة وحیمن تنها ب: ( بگو 3

ْ » عبارت  -84 ْفݦݐَ نݐ   ْْظݐَ َْلنݐ َْانݐ  ْْݨݨ  ق  ٰاِْْةْی  َْعلَِْْدرَْݧ ْبݐَ یݐ ݧْٰفݐَ ݧ ُلمٰاْْڡݨݐݭِیْىدݧ ْالظݐ ُ  ( 87)انبیاء / به چه معناست؟ «  ث ِ

 ها  ندا داد.یگیریم. پس در تاریکو پنداشت که هرگز بر او تنگ نمى ( 1

 گیرد تا با صدای بلند یاری بجوید.پس گمان داشت که هرگز در تنگنا و تاریکی ها قرار نمی( 2

 گمان نداشتند که چنان خشمگین شود که خود را در تاریکی های جهل  گرفتار بیند.(3

 و پنداشت هیچگاه تقدیر الهی او را در قعر تاریکی ها قرار نخواهد داد. (4

َْوِمْ» ترجمه عبارت  -85 ْݩݐݨ ْنݦݩ ُْْكم  نݐ ْم  ݦُْْݨݨ  ْݩَْرب  ْْد ُ
 ٰ ِلْْْیِال دݐَ َُْْار  ُغمݨݧ ݨ ْكَْݫِْلْرِْال  َْْلَمْݧ ْغب َْْلٰاْْیݧ ِْمنݐ غْݨ  َ ݩْ ب  ِْْدْݧ ٍمْش   ْاݩݩݩݧ ًْنی ݨْ ِعل 

 ( 5)حج/ ؟ کدام است« ٭ݨݨݦݦ

 د.نکنموش میو تنها  جان برخی از شما پیش از فرتوتی و سالخوردگی  برگرفته می شود و هرچه آموخته  اند ، به ناگاه فرا (1

 .و برخی از شما تا فروترین دوره زندگی)سالخوردگی(  باز برده می شوید تا ] آنجا که [در پی دانایی چیزی نداند( 2 

     مر برسید ، از دانشى که داشتید چیزى به یاد نیاورید.ترین مرحله عُو چون به پست (3

 .دانش خود را با دیگران در میان گذارند اند را فراموش نکنند کهو کسانی در اواخر عمرشان، هر چه آموخته ( 4 
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ݧَْیݨ َْوݠل »آیه  -86 ْݫ ݧ ْش  ْغیݦݩݩ َ ݬِ فݨݦݐ ِ ݭݫ قݨݐݫ ْْݩ  ذݐ 
ْیْ ال َ َْلٰاْْنݐَ ݫ ِْجن  ْݫ ݩݐݫِْبُْدونݐ  ݧ  ( 21 و  32 /)نور ختم می شود؟به کدام عبارت زیر   «....ْكٰاًخاݧ

َْعل ْ (1 ِشع  ُهْواٰ ْیْ َواللّٰ َْوم  (2ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْم  ݫِْعݨ ْوݦَ ة  ْݫ ُمْْظݐَ یْ ِلل  قݧ  
ْیݩ  َ ْݧَْنݐ

ی  ْ( 3
َهْخݐ  ْاللّٰ مٰاْْرْ نْ ِانݐ   ݨَْب ِ غݨ ْصب  ُْیݐَ ْݩݧ ْاللّْْٰ(4 ْ ونݐ  ِانݐ   َْْهْفݐ  غِْمنݐݨ  َ ݩْ ب  ِْْدْݧ راٰ ِْاك  ورْ ِْهِهنݐ   قݐُ ی ْْعݐَ ݫ  َْرخݫ  م 

الذ »کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -87 ْب ِ ب ُ ن ُ یݐ  ْب َ ْݩݧ ُ نݐِ ِللْݨݐٍْعی ݨ َْوِضْْه 
ْݦْٰءاݨْ  ْیْ ِكل   ( 20)مومنون/ است ؟ «  نݐَ

 رثمر رویانده و غذایی خوش رنگ و خوش طعم فراهم می کند.گیاهانی پُ( 1

 دانه های روغنی رویانده و شربتی گوارا و خوش رنگی مهیا می سازد. ،برای خورندگان ( 2

 ، مزاجشان را متعادل ونرم ساخته  و آبی گوارا به آنها می نوشاند.با روغن آن درخت (3

رویاند.ان خورشى مىکه براى خورندگان، روغن و ن (4
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ت  ْ » ترجمه عبارت -88 ݩٰ ْخ  ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ ْْىݧ ݢِادݐ ْݢ ٰاْْاٰ  بݐ دݐ  َْْاخݐ  ݫ ْرَْݨ ْیْ مݦُ ݫ ݢفݨݐݫ ْݭِْهݭݫ ْیݢ ْْم  اٰ دݐ غ  ال  ْب ِ ݢْث ِ ݢ ِْادݐ ُْهمْاٰ َْْݨݦݨ  َارن  ݧُْج   ْݧ  ( 64)مومنون/  چیست؟«  ونݐ 

 .نجاتی برآیندو در پی راه  خوش گذرانی به عذابی غافلگیر مبتال شوند بر اثر شدت  اشان آنها،تا این که عیّ( 1

 سازیم . گرفتارو اسراف کنندگان آنها را به عذاب های مختلف و ناگهانی ( 2

نند.تغاثه کتا زمانى که کامرانان و مرفّهان آنان را به عذاب بگیریم، ناگهان فریاد زاری سردهند و ]به آواى بلند[ اس( 3

        تصور نمی کردند. و ناگهان مرفهان  را به عذابی دچار سازیم که تا آن هنگام ( 4

ُحُْوخ» آیه  -89 قݐ  ل  ْب َ ْوهݫ ُ ْالْݨُْمݩُْه  ُْهمَْوْْرُْٰاْیݦݩݩݐݨ  ْكٰاْْهٰاْی ْفݐ ْْݨ   ( 104)مومنون/ به چه معناست؟ «  ِلُجونݐ 

 آنان در آنجا ] از شدت عذاب [ ناالن هستند. چهره هایشان تاریک و گداخته می شود و( 1

 زشت رویانی بد منظرند. آتش چهره هایشان را می سوزاند و آنها در آنجا( 2

 به چهره هایشان زبانه های آتش نواخته می شود و همواره گداختن آن ادامه دارد. (3

  چهره هایشان ]براثر عذاب [ هولناک می شود و در آنجا زشت و بد ترکیب می شوند.(   4

ْ »  عبارت   -90 ݢِادݐ ْݢ ْْاٰ  َْاخݐ ݨ  ݨݨَْحݨݨَْرݨ ْْۥَدُةْب َْْݬ  ݧََْلم  َْكدب  ݣݣرب َْْݨ   ( 40)نور/ ه معناست؟ به چ« ْبهٰاْݨٰ

              محال است کسی  آن را ببیند. چون دستش را خارج کند ،( 1

 است که آن را ببیند. ، نزدیکبانش خارج کندچون دستش را ازگری( 2

             .هرگاه دستش را بیرون آورد، بعید است آن را ببیند (3

 یزرع  بود.، بیابان های لمدتا چشم کارمی کر ناگاه دستش را بیرون آورد و( 4

 19جزء 

 ( 31)فرقان / کدام عبارت در سوره مبارکه فرقان می باشد؟  -91

ْو (1 ْݨݧَْكݩَ ݩݩْٰدݐ ݩݩݧ ݧ ٰاَْْكْݫِْلݧ یݐ ل  غ  ݫِْْخ   ْلݫ ت ِْْكُل ِ ْبݐَ ْْىݨ ݭٍ اْش   یْ ٰاْیْ َعُدو   ْظ  ْݨݧَْكݩَْو( 2   نݐَ ݩݩْٰدݐ ݩݩݧ ݧ ٰاَْْكْݫِْلݧ یݐ ل  غ  ݫِْْخ   ْلݫ ت ِْْكُل ِ ْبݐَ رِْْىݨ ݭٍ ُمح  
ْال  اِْمنݐ  یْ مݣݣَعُدو   ݫ  ْݫ  نݐَ

ݧََْوݠلَْ (3 ْقݧ ݧ ْْد  ْ ءاٰ ی ݧ ٰاْب َ ُْموَسىْالْنݐ
ݫِْكݨ  ٰاْݫ ْی  ْفݐ ْْث   ِلفݐَ ی ُ اخݐ  ِْةْی ْفݐ 

ݧََْوݠلَْ (4   ٭ݦݦݦݩ ْقݧ ݧ ْْد  ْ ءاٰ ی ݧ ٰاْب َ ُْموَسىْالْنݐ
ݫِْكݨ  ٰاْݫ ْی  ْْث   ِْمنݐ غْݨ  َ ݩْ ب   ِدْݧ

ٰاْْ»  آیه کدام گزینه ترجمه صحیح  -92 َْالݧََْْلْف  ݭِْرَْبݩݐݦُْْم  ݫ   ݢبݫ ٰاْݫ ْیݫ ْفْݐَْكْݢ ݢَوْْنݐ ݫ ݠلݢ ݫ ݫ ْیݫ ݫ ݨْ َوݠلَْْاݩ ْدݫ ݩ  یݧ ݫ ِ ْیݫ ٰاْݫ ْیݫ ْفْݐْب   ْْنݐ ِْمنݐ ݧُْعْݨ  ݨݧُْمݩݧ ْیْ ِشیݐ َْْكْݣݣرِْݧ  ( 18 /ء)شعرا است ؟  «ْنݐَ

 ى؟و سالیانى چند از عمر خود را در میان ما درنگ نکردر کودکى در میان خود نپروراندیم گفت: آیا ما تو را د  (1

 گفت: آیا این گونه نبود که در پیش ما پرورش یافتی و بخش اندکی از عمرت را با ما زندگی کردی؟( 2

 !گفت: تورا چه می شود در حالی که ما تو را پروراندیم و سالیان زیادی از عمرت را در میان ما بودی ، ......(3

 نگذشته است که در بین ما بودی ! آن زمان فت: تو مگر پیش ما پرورش نیافتی و در حالی که  مدت زیادی ازگ  (4

ْ»  ترجمه عبارت  -93 ِادݐ ݢفݐ  ْݢ َیْهْاٰ ْمٰاْْݭِ فݐُ ق   ل  ْاب ݦْ ْب َ
ْݫِْفْݐݨ   ( 45)شعراء/ چیست؟ «  ُكونݐ 

 پس به ناگاه عصا افکنده شد و بساط همه  جادوگران را بلعید. ( 1

 جادوگران را یکجا و یکباره ببلعد.پس باید عصایت را افکنی تا نیرنگ غیر واقعی ( 2

 [ ساخته بودند، بلعیدغیر واقعى را جادوگران با نیرنگ ] ناگاه آنچه (3

            فکند  تا بساط غیر واقعی جادوگران را ببلعد.د تا به هنگام ] مناسب[ عصایش را بیسی مترصد بوو مو(  4

ابْݐ»  عبارت  -94 ݐَْفݐ  قݧ ْݨ  َْلق  ْْݨَ ْكٰاْفݦݐَ ْرݫِْفْݐْݩ ُُْكلْنݐ  ٍ ݫ قݨ  وْݨݦ  الظ َ ْْݪݬِْدݨ ْك  ظݐ  غ   ( 63)شعراء/ به چه معناست؟ « ِمْی ْال 

 اف پراکنده شد. پس ]رود نیل[ شکافته شد و امواج آب همچون کوهی بزرگ به اطر( 1

 اش چون کوهى بزرگ بودپس ]دریا[ از هم شکافت و هر پاره( 2

 فلق شکافت و از آن نوری درخشان و همچون ستاره ای بزرگ ساطع گشت.  )3

  ر آب فوران کرد.کوه شکافت و از آن نهرهایی بزرگ و پُ (4
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ٰاْْ»  آیهترجمه  -95 ْیݠَلُْْلواف  نݨݐݨݧ  ِةْْݨݧ ݭِ ن َ یݐ  ْب َ وْٰاْبْ َلم  كُْحْݣݣبݐُ َُْلی َ ْݧ نݐ   ومْ ْوبݐَ ُ خ  ر  م  ْال  ْیْ ِمنݐ   ( 116)شعراء/ است؟ کدام « نݐَ

 گفتند : ای نوح ! چنانچه بخواهی به دعوتت ادامه دهی از تبعید شدگان خواهی بود! (1

 ]به طعنه[ گفتند: ای نوح! چرا کار ]ساختن کشتی[ را به انتها نمی رسانی ، تا از نجات یافتگان باشی؟! (2

 ای نوح ! چنانچه بخواهی به دعوتت ادامه دهی از تبعید شدگان خواهی بود! گفتند : (3

 [ باز نایستى، یقیناً از سنگسار شدگان خواهى بود! گفتند: اى نوح! اگر ]از ابالغ دین (4
 

 20جزء 

 ( 77و 76/ فرقان)؟ دنپایان می پذیر به ترتیب  با کدام کلمات  «فرقان»سوره مبارکه دو آیه آخر    -96

ٰاْ (1 لٰاًما( 2                                     ِامٰاًماْݧ-ًْماݣݣُمق  ِْلر  -ش  ْݦݦݐ           ًْْْْْْْْْْْْْْْْْمااٰ

ٰاْْ(3 ِْلر  -ًْماݣݣُمق  ْݦݦݐ لٰاًماْ-ِامٰاًماْْݧ (4                                  ًْْْْْْْْْْْْْْْْْمااٰ  ش 

ٰ ُْموسْٰاْبْ  »عبارت ترجمه صحیح -97 ݧ ݩݩ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ْ َافْ ْىݧ ل ْݨݧ جْلٰاْݩَْوْی ِ ْن َ فݐݨݨݧ  ْ٭ݩݐݨَ  (31/ قصص)؟ چیست« ْݦݦݦݦݦݦ 

 .آور و نترس( ای موسی روی2     .ای موسی قبول کن و نترسان (1

 .( ای موسی قبول کن و نترس4     .( ای موسی پیش بیا و نترسان3

ٰاْ » ترجمه عبارت  -98 ݩ َُْْلْف  نݧ ݦ  ب 
َْاَكدݐ َ ݘـْم  ݧ ُْْݩ ْمَوݠلَْْن  ْیٰاْبْ ٰاْب ِ ًماْهٰاْب ِْْواݨݦُْظی ْج ْنݧ  ( 84)نمل /چیست؟ «  ِعل 

    به آن احاطه علمی ندارید ، دعوت مرا دروغ شمردید. به این خاطر که نسبتآیا  ] پیامبر[ گفت: (1

 گوید: آیا آیات مرا تکذیب کردید در حالى که هیچ احاطه علمى به آنها نداشتید؟]خدا[ مى( 2

  ود.بعلم شما بسیار محدود  ی کهلرا تکذیب کردید در حا ی قدرت خدایا نشانه ها] فرشته مامور دوزخ [ می گوید: آ (3

  ] پیامبر[ گفت: آیا نشانه های قدرت خدا را تکذیب کردید و دعوت مرا دروغ شمردید.( 4

ْكٰاْ» عبارت  -99 َِْانݐ  ْدݧ ݩ ݧُْلَْْݨ ْث  ݧ ْنْ یݧ ْݧ ْْئد  ة  ْب ِ
ݩݩݩْ  ݧ ݧ ݧ ݧ لٰاݧ ٰاَْْلو  یݐ ظ  َ َْرب  هٰاَْْعلٰیَْانݐ  ی ِ

ل  كلݫِْْف َ ُْی َ ْݧ ْالْ ْونݐ  ݨْ ُمو ِْمنݐ  ْیْ ِمیݐ ْݧ  ( 10)قصص /به چه معناست؟ «  نݐَ

 نزدیک بود]رازهایی را[  بدین وسیله آشکارکند اگر قلب خودرا با اهل ایمان مرتبط نکرده بود.( 1

 اگر  ]امور پنهان[ برمال شود ، ] نقش [ ارتباط قلبی که بین  اهل ایمان برقرار کردیم ، آشکار می شود.( 2

 ند، فاش ک [رانکرده بودیم تا از ایمان آورندگان باشد، بدرستى که نزدیک بودآن]حادثه پنهانى راگرقلبش را محکم و استوا(3

 را با اهل ایمان مرتبط نکرده بود. اگر قلب خود شود ( نزدیک بود]رازهایی[  بدین وسیله آشکار4

یشتݐݧ ْْلٰاْ »ترجمه عبارت  -100 قݨݦ   ت  ْْݧ  ْٰخ  ݩݩݩݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݣݣراݠلِْدرَْݧ ْصب ُْْىݧ ِ ْݨݨ   ( 23)قصص /؟ چیست« ٭ُْءْعاٰ 

         هایشان را[ برگردانند[ شبانان ]دامدهیم تا ]اینهایمان را[ آب نمىدام ما ]( 1

 ما نمی توانیم] دامهایمان را[  آب دهیم تا سرچشمه آب خلوت شود.( 2

    وند.ش ن سرچشمه برخوردارآما نمی خواهیم ]به دامهایمان[ آب دهیم تا زمانی که همه رعایا از  (3

 ] دامهایمان را [ سیراب سازیم تا هنگامی که چشمه سار جاری نشده است. ما آبی نداریم که (4
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 21جزء 
 

ْ » انتهای آیه -101 َْوِمنݐ ْْݨ  ْٰاْبْ ءاٰ ة  ٰاْْب ِ یݐ ْم  ݩْ ُْمُكم  ی ݧ
الل َ ݩݩݐ ََْواݠلِْلْب ِ ݧ ݢَوْْرِْهٰاْیݧ ْ ݢ ݩ ِْاب  ْݩݩݐْغنݧ

ݧُْٰا  ُْكْو ݧ ْْم  ِْمنݐ ْْݨ  صݐ ْفݐَ ْݨ  ٭ݦݦْ ِله   (23 /)روم دام است؟ک« ْݩ 

1)  ْ ْْڡݨݐݭ یِانݐ  
بْ ِْلَكْدݐٰ ْٰاَْلءاݦٰ وݫِْلْث ٍ ݫٍْمݨ ْق   غݨݧ ْشت َْْݫ ݩُْم  ْݧ ْ ( 2ْْْْونݐ  ْْڡݨݐݭ یِانݐ  

بْ ِْلَكْدݐٰ ْٰاَْلءاݦٰ غٰاْْث ٍ یْ ِلل  ِْلم   نݐَ

3) ْ ْْڡݨݐݭ یِانݐ  
بْ ِْلَكْدݐٰ ْٰاَْلءاݦٰ وݫِْلْث ٍ ݫٍْمݨ ْق   ْب َْْݫ ُلونݐ  ق ِ ْ (4    غ  ْْڡݨݐݭ یِانݐ  

بْ ِْلَكْدݐٰ ْٰاَْلءاݦٰ وݫِْلْث ٍ ݫٍْمݨ ْق   ݦَْْݫ ْب  قݐ ْن َ رݩَ
ْݩݧُْك َ  ونݐ 

َْواَْ» زینه ترجمه صحیح عبارت کدام گ -102 َارْواݩݧُْرݣݣٰاْݡٮݩ  ْ ال  ݨݧ ْݧ َْوعْضݐ  ْݦُْرݦَْمݦَ َْاكْوهٰا  ݨ  رَْݧ َ ِْممْی  َْعمْٰاْݩݦ   ( 9)روم/است ؟  «  وهٰاْݨݨُْرݨݨ 

 و زمین را  هموار کردند و آن را بیش از گذشتگان آباد نمودند.( 1

 نچه اینان آبادش کردند، آباد نمودند[ زیر و رو کردند و آن را بیش از آهاى گوناگونو زمین را ]براى هدف( 2

 آباد نمودند، آباد کنید.آن را که ] گذشتگان[  سازید و بیش از آن هو زمین را آماد (3

       ن بهرمند شوند.که  تاکنون آباد شده ، از آ آن آماده کشت و کار نمودند تا بیش از و زمین را شخم زدند و ( 4

ٰاْ »ترجمه عبارت  -103 جݐ ݩݧُْن َ هفݐݧ ݩْݩوبݐَ ْْݨݨ ْمݧُْݧ ْی َْكحݐ  ُكم  ی ِ ْْقݐ  ُكم  ش  قݐُ َْابݐ   ( 28)روم/چیست؟ « ٭ݦݦݦ

 بترسید؟ در شراکت[] [ از بردگانتان همدنتصاحب کنثروت مشترک را ترسید ]که ] شرکای آزاد [ مىگونه که از یکدیگرهمان (1

 [ بیمناک بودند.خودشان ] در تجارت ] شرکای آزاد[ که ازهمانطوربردگان[ می ترسیدند ]  از آنها ]در شراکت[ (2

 ترس شما از ] بردگان[  در ] شراکت در امور تجاری[ هم طراز و  همچون ترستان  از] شرکای آزاد[  است. (3

         از آنها) بردگان( می ترسید) نگران هستید( همانطور که از ] شرکای آزاد[ خود می ترسید. ] بی جهت[ (  4

»  عبارت  -104
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩَْٰولْ 
ݩݩ ݧ ݧ كْْیݧ ی َ یݭݫ ُِْمش 

ْْاݦًْرݨݧ  َانݐ ْك  ْْݨ  غݧ ْشت ََْلم  ْم  اْهٰاْݨ  ْݦَْك  ْْنݐ   ْْڡݨݐݭ ی  ُادݐ
ݨݨݨݨْ  ݧ ن ݧ ݐَ بݧ ُ ْوْݭِْةݧ فݦ ݨ  ْاݦ ْرݦَ  (7/  لقمان)به چه معناست؟ « ٭ݦݦݦݦ

 و در گوششان سنگینی است.شنوند تنها افراد مستکبر ] از آیات الهی[ روی برمی تابند، گویی چیزی نمی (1

 سنگین شده  است. شاو به سخن ]حق[ گوش نمی دهد؛ گویی دو گوش گونه کههمانردان مستکبر روی برگ فرد از ( 2

 گرداند، گویى آنها را نشنیده است، انگار در دو گوشش سنگینى است،متکبرانه روى برمى (3

     مستکبرانه روی گردانیده و به سخن ]حق[ گوش نمی دهند چون هر دو گوششان سنگین است.( 4

ْ» ترجمه عبارت  -105 ݦََْاَوَلم  اب  ٰاْݨَْاَْرو  ْتݐَشݣݣْبݐ  ُ ݧ ْوݧ ْْقݦݨ ُ مٰا  ݨْ ِْاَلْیَْءْال  ݧ َارݧ ْال  رْضݐِ ُ ج 
ْݨݨُْال   ( 27)سجده / ؟ کدام گزینه است«  ݭݫِْرݐ

 آیا نمی بینید که چگونه به زمین های بایر ، آب می رسانیم.( 2         آب را از زمین های حاصلخیز جاری می سازیم; آیا ندیدند  (1

 رانیمگیاه مىوى زمین بىاند که ما آب را به سآیا ندانسته(4شک و بی حاصل را ما حاصلخیز می کنیم.      زمین های خ آیا نمی دانند (3

 22جزء 
 

 (54 /)احزاب کدام عبارت در سوره مبارکه احزاب آمده است؟ -106

نْ ْ (1 ْب ُ ْ ِانݐ  ݧ ݧُْدݧ ْْواݧ ای ݨْ ش   ً جْݐْن  ْن ُ وُةْݨْ َاو  وْقݐُ َْعقݐُ َهْكٰانݐ  ْاللّٰ ِانݐ   ْْاݨݨ  ْفݐ  د  ْاݦ ْربْ ف َ
نْ   (2 ْب ُ ْ ِانݐ  ݧ ݧُْدݧ ْْواݧ ای  ْخݐ  جْݐْر  ْن ُ وُةْݨْ َاو  ُْشوْقݐُ واَْعنݐ  قݐُ غ  ْب َ ݢَاو  ݢ ݤْءݨݨݦ  ْاللّْْٰݬٍ ِانݐ   َْْهْفݐ  وݨݨ  ْْكٰانݐ  ْْاَعقݐُ د   اݦ ْربْ ف َ

نْ  (3 ْب ُ ْ ِانݐ  ݧ ݧُْدݧ ْْواݧ ای ݨْ ش   ً جْݐْن  ْن ُ وُةْݨْ َاو  ْاللّْْٰقݐُ ِانݐ   ْٰاْكَْهْفݐ  ْْنݐ  كُل ِ ْْب ِ ىݦ  َ  ًمای َْعل ٍْْءْس 

نْ  (4 ْب ُ ْ ِانݐ  ݧ ݧُْدݧ ْْواݧ ای  ْخݐ  جْݐْر  ْن ُ وُةْݨْ َاو  ُْشوْقݐُ واَْعنݐ  قݐُ غ  ْب َ ݢَاو  ݢ ݤْءݨݨݦ  ْاللّْْٰݬٍ ِانݐ   َْْهْفݐ  كُل ِ ْْب ِ ىݦ  َ ًْمای َْعل ٍْْءْس 
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ْ»  کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت  -107 ِادݐ ݢفݐ  ْݢ ابݐْ ْاٰ ْفݐ  م  ی ُ ریݧ ََْظِغم  ْش ِ ْْلٰاْݩَْوْواݦُ ش  تݐِ
ا  ی   ْیْ ُمش  ْݧَْجݫِْلْنݐَ ْیْ د  ٍ  ( 53)احزاب/ است ؟  «ب 

 . نان بیهوده نگوییدو هنگام خوردن غذا ، پراکنده شوید] مجتمع نگردید[ و سخ( 1

 هنگامی که غذا می خورید ، ساکت باشید و زیاده گویی نکنید.پس ( 2

 .که ]پس از صرف غذا[ سرگرم سخن گردید، پراکنده شویدآنو چون غذا خوردید و بى (3

 .هم اُنس گیرید گفتگو بابا دیگران هم ] از طعام خود[ بدهید و ، به هنگامی که غذا می خوریدپس ( 4

َاب َْ » ترجمه عبارت -108 ݨْ فݐ  ْی  ْْنݐَ ََْانݐ  ݩ ْجن  ݩݐݧَْلݪِْمݧ نݧ
ْْهٰاْݨ  ق  قݐ  َْوَاش   ْݨ    (72)احزاب/ چیست؟ «  هٰاْݨ ِْمیݐْْنݐ 

  آنها] آسمانها و زمین[ از برعهده گرفتنِ آن )قرآن( ناتوان و نگران بودند. (1

   از بردوش گرفتنش ناتوان شدند. [] فرشتگان و اجنّه پس آنها( 2

  بیمناک شدنداز به عهده گرفتنش امتناع ورزیدند و از آن  زمین[ ] آسمانها وو آنها (3

 .این مسئولیت ترسیدند  رپس آنها ] فرشتگان و اجنّه[  از بردوش گرفتن با (4

ٰاْْٰاْبْ ْ»ْعبارت  -109 ی  ݢنݭ  یݤُْلْخ ِ ݢ ݪِ
ݩ ْغ ْمَْاوݧ  ْْۥُةْݧ ْری ݨ َْوالظ َ

٭ݦݦݨ  ْلݦَْاݦَْوْݨَ نݩݩݩݦݐ  َ َُْلهْٰاْݧ ْْݩݧ َجد 
 (10)سبا/ به چه معناست؟ « َْدْبْ ال 

 .ای کوه ها در برابر  او خاضع شوید و ای پرندگان با او هم آوا گردید که پشت او را چون آهن مستحکم ساختیم( 1

 ها و اى پرندگان! ]در تسبیح خدا[ با او هم صدا شوید. و آهن را براى او نرم کردیم. اى کوه( 2

 و آهن در برابر او ]چون موم[ نرم گشت.کوه ها و پرندگان با او هم صدا تسبیح گوی خدا شدند  (3

 کوه ها در برابر  او خاضع شدند و پرندگان با او هم آوا گردیدند و  پشت او  همچون آهن مستحکم گردید. (4

لٰاْ» ترجمه عبارت  -110 ْْفݐَ ب   ه  دݐ  ݨْ ْب َ ݐݧ قݧ ْب ْ َعلََْْكْݧُْشبݐَ ݧ ْخِْهم  ْݣݣرݧ ْشݧ ْاٰ  ( 8)فاطر / ست؟ چی«   ث ٍ

 خورى از بین برود؛هایى که بر آنان مىپس مبادا جانت به سبب حسرت( 1

 بار خواهد بود.پس نباید نفس خود را همراه ایشان سازی که حسرت( 2

 حسرت هایشان بر حال زار خودشان،   به تو آسیب و  زیانی نمی رساند . (3

حسرت آنها بر حال بدشان تمامی ندارد و از بین نمی رود. (4
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ِْكد»  از آیة عدب ، آیةکدام گزینه -111 ِهِْانݐ  اللّٰ ٰاَلْب   ْف  ْݨ  رْ ْث   ݢَلی ُ بْ دݢ ْݫ   ( 57-56 / ات)صافّ است؟« ݤْنݐِ

ݐݧَْاَْ (1 جْمٰاْفݧ ْ نݐَ ْݨݧ م ْْنݐُ ْ ی  ِْب ِ ْیْ ن  ُةْ( 2ْْْْْْْْْنݐَ َرءاٰ َلَعْفݐَ اظ َ ج ْْڡݨݐݭ یفݐ 
ِءْال  واٰ  ْݧَْش  ِْمْیْ ح 

مݨݐݫِْبْلٰاْݩ ْوَوݠلَْ (3 ْ غ  ݬ ْیرْة ُْݧ ݬݫ ݫ ݫ
ݢنݭ ݨݧ  ݢ َ ݐݨ ُْكیݦَْلْݨݧ ݧ ݩݧ ْݧ ْْب ُ صݐ  ُمح  ْال  ْبْ رْ ِمنݐ  ه (4ْْْْْْْْْنݐ  ݩُْفݐَ ٰاِرهْݨݨ ْمݧ ب  ٰ یْءاٰ ݫَِْعل ْݫ ݩُْْم  ݩݩݧَُْرعݩݩ ْهب  ْݧ  ونݐ 

َِْوبݐُْ »آیه  کدام گزینه ترجمه صحیح -112 ݐݫ ْقݧ ْْڡݨݐݭِی حݐَ ِادݐ وِرْفݐ  ݢالص ُ ْݢ ُْهمْاٰ اَْْݨݦݨ  ْال  ْݣݣݣِمنݐ  داٰ ْخ   ْْٰث ِ ْْْیِال ِهم  ݐݨْ َْرب  ِ یݧ َ ْب   ( 51 / یس)  است ؟  «ِشُلونݐ 

 ند.دگان[ شتابان و سراسیمه از قبرها  رو به سوی پروردگارشان خارج شوآن شیپور بدم تا به ناگاه همه] مر و در( 1

 شتابند.و در صور دمیده شود، ناگاه همه آنان از قبرها به سوى پروردگارشان مى( 2

 شتابند.بپروردگار  ده و همه نسل ها به یکباره به سویو در شیپور در حالی دمیده شود که قبرها شکافته ش (3

ند.تابمی ش گارهای ]انسان[ با هم از قبرها به سوی پروردشیپور دمیده می شود و از هولناک بودن صدای آن همه نسل و در آن (4

 



 1396ردیبهشت ا  -سواالت آزمون مرحله اول دوازدهمین  دوره  ارزیابی و اعطاي مدرك تخصصی به حافظان قرآن كریم 

19 

ٰاْ»  آیه  -113 ِهَْْلْف  اللّٰ ْْب   ِْْانݐ  ِْكدݨ  رْ ْث   ݢَلی ُ بْ دݢ ْݫ   ( 56)صافّات / به چه معناست؟  «  نݐِ

 گوید: به خدا سوگند نزدیک بود، مرا به هالکت بیندازى(]به او[ مى2                           ید انداخت( گفت به خدا قسم مرا به تردی1

 مرتفع گردد. ،اریقسم می دهم اگر تردید د را  گفت خدا (4      پشیمان خواهی شد.   حتما شکنی به خدا قسم  )پیمان( گفت اگر (3

ݩُْغݩݧ َْمݩݧ َْشت َْْلٰاْْ »آیه  ترجمه  -114 ْݧ َاعْونݐ  َلِاْال  م  ْ ِاَلیْال  ْٰݧ قݧ ݨ َْوْْیل ُ ْب  ْݧُْفْݐݧَْدݐ ْْونݐ  ِْمنݐ ْْݨ  اٰ ْخ  ُْكل ِ  ( 8)صافّات / چیست؟ «  یݐِب ٍ

 .ی شودمسدود م هاها برآن و به فرض اگر بخواهندچنین کنند از هرسو راه ستراق سمع نمایندااعلی و نمی توانند در مالء  نباید ( 1

 زات می شوند.طه و مجار چنین کنند از هر سو احااگاز چیزی باخبر شوند و  یست تا به مالء اعلی نفوذ کرده ون نو آنها را یارای آ( 2

 .شودىمبسویشان پرتاب  [ی]شهابازهرسو و]هرگاه به گوش دادن برخیزند[دهند  رّم و شریف گوش فراشتگان مکفر به سخن توانندنمى (3

 ر می گیرند.به سخنان فرشتگان مکرّم و شریف گوش فرا نمی دهند و از جانب همه آنها هدف ]شهاب ثاقب[ قرا (4

ی ْْلٰاْ»  آیه  -115 ْوْهٰاْفݐ  ل  و  ُْهمْلٰاْݩَْعݐَ هٰاْْݨݦݨ  ݐُْرݐَْݨ ْنݐْبݫ ݦَُْْعیݐ  ْفݧ  ( 47)صافّات /  به چه معناست؟ « ونݐ

 می شوند. ی و مشکلی است و نه از خوردنش سیر[ آن سنگیننه در]هضم( 1

 بهره مندیش خسته می شوند. ی بدست آوردنش زحمتی هست و نه ازنه برا (2

 نها زیان می رساند.آثیر ناخوشایندی هست و نه به ن  اثر و تأنه در آ (3

 شوند،[ است، و نه از آن مست و بیهوش مىنه در آن مایه فساد ]جسم و عقل (4
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ْ »  بین آیات  -116 ݐ َِْْلَكْدݐٰ ݣݣبݧ اݦَ ُْهب ِ ݧ ݩݐَْكٰاْْݨݧ ْمݧ ْیݧ ب ْ ْݨ ْب 
ا  ْبْ ب   ݩݩُُْرُشُلهِْهم  اݠلْ ْݨݨݦ ْمݧ ݫ ݧَْب ِ ݫ ݧ ِْییݫ ٰاْݫ ْنݐ ْكݦݨَْفْݐْث ِ قݐ

َْݦݨَ ُهمُْرواݧ دݐَ َاخݐ  ْفݐ  ْاللّْْٰݨݨُ ِمْلْٰاْبْ  » و « .....ُه٭ݦݦ و  ُكْاݠلْ ُْمْݧُْكݦَْف َ ُمل  ݨݧ ْیال  ݨݨ ْوݪ  ْݨ ْمݧ
ٰاْ بْ ظݐ ِْهر  َارْڡݨݐݭِیْنݐ  ݨْ ال  ݧ ْݧ   ( 22/ )غافر چند آیه وجود دارد؟بدون احتساب خود آیات ، ...( ..ضݐِ

 آیه 9 (4    آیه 7 (3                   آیه 6( 2                   آیه 5 (1

ْ َْوْ» ترجمه صحیح آیه -117 ݫ ݧ ْبݫ ݠهداٰ
ُْلَ ݨ ْمݩݧ ْْݨݧ ٰاْی ݦ ِْش  ْن  ْمٰاْْث ُ َْْوْْواݩݧُْی َْكشݨݧ  ْخاٰ ْمٰاْب ِْْق َ ݐُِْهم  ݧ ْواكٰابݧ ة  ْت َْْب ِ ْش  ݪِْرݩ ْهیݦݩݩ َ ْݨُْءݦݩݐ  (48)زمر/کدام است؟« ونݐ 

 آید.( و بدا به حالشان به خاطر گناهانی که مرتکب شدند و آنچه را ریشخند می کردند، برسرشان  می1

 شت.   رتفع گمبه لطف الهی[ در نتیجه بدی هایی که مرتکب شدند ، بِداء حاصل شد و آنچه را ریشخند می کردند، از آنها  ( و]2

 ه خواهد کردا احاطکردند، آنان ر[ که ریشخند مىهایىگردد، وآنچه ]عذاباند، براى آنها پدیدار مىهاى آنچه که مرتکب شده( و زشتى3

فت. کارشان بدیهایی است که مرتکب شدند و تأثیرآنچه را مسخره می کردند آنها را فرا خواهد گرو آغاز و بدایت  (4

لٰاْ»  ترجمه عبارت  -118 ݨَْْفݐَ رب  ْغݐ  ْلقݧ َْب ََْْكْݦ ْْرݦُ
ْݨُْبْ ݩ ُ ْاݠلْڡݨݐݭِیُْهم 

لٰاْݨ   ( 4)غافر/چیست؟ «   ِدْی ِ

 ان در سرزمین ها، تو را مغرور نسازد.  شرفت و آمد پس( 2           ددر شهرها تو را بفریبمبادا رفت و آمدشان)قدرت نمایی آنها(( پس 1

 گشت. هرفت و آمدشان با انقالب و دگرگونی ها همرا پس (4                        ط )حکمرانی( برشهرها، مغرور نشدند.   (پس به واسطه تسل3ّ

وْ»  آیه -119 ْٰفݐَ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ فݧ ݧ ْیةݨَ ݦ ُِْْهْاللّْْٰݦُ یݪ  ٰاْش  ْن  َكرݧُْْمٰاْْث ِ ْوام  َْوْْ٭ݦݦݦݦݦ  ْخاٰ ݘـْق َ ْݨݨ ْوݩَْعݨݦݨ ْرفݨݐِِْْلْٰاْب ِ ُْْءْݦݨݨ ْوݦݩُْشْنݐ  اٰ دݐ غ  ْال   (  45)غافر/  به چه معناست؟« ث ِ

 ]درسوابقشان[ نگاه داشت و عذاب بدی در انتظار فرعونیان است.را  شانفریبکارى بدىو خداوند نتیجه  (1

 در نظر دارد. و عذاب سختی را برای فرعونیان  آثار بد نیرنگشان را مرتفع ساخت پس خداوند( 2

 زدند، نگه داشت و عذاب سختى فرعونیان را احاطه کرد.نیرنگ مى[ بر ضد او  ]هاى آنچهبدیپس خدا او را از  (3

 فرعونیان را به عذاب سختی مبتال ساز.و  پس خداوندا ]ما را[ از  بدی فریبکاریشان حفظ کن (  4
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ݩَُْوْ»  آیه -120 ݧ ݧ ݣݣرب  ْݬݫ ْبݪ  ُْْكم  ْٰاْبْ ءاٰ ة  اَْْب ِ ْفݐ  ْْئ َ ْٰاْبْ ءاٰ ِْْهْاللّْْٰث ِ ِكُرونݐ  نݐ   (  81)غافر/  به چه معناست؟ «  ب ُ

 کنید؟! هاى خدا را انکار مىیک از نشانهدهد، پس کدامهایش را به شما نشان مىو نشانه( 1

 نمی شناسید؟نشانه خداوند را  نشانه های  او را  می بینید؛ پس چگونه که شما  با آن (2

 پس کدامین نشانه الهی را نادرست می شمارید؟و نشانه هایش برشما آشکارشد ؛  (3

.و نشانه هایش را به شما نشان داد، پس کدامیک از شما  نشانه های ] قدرت و دانش[ خدا را نمی شناسد (4

 25جزء 

ݩَُْكیْ » آیه بعد از عبارت -121 ِركْ ْرَْݧ ُمش  
ْیْ َعَلیْال  ْْمٰاْْنݐَ دݧ  ݧُْعب َ ݧ ْݧ  (13 / )شوری کدام است؟« ِةْی  ِْالَْْوُهم 

َْْومٰاْ(  1 قݐݦَ ݣݣفݩ ُْربݦ َ ݢوݦݦ َ ݢ ݨ  ِْال اْاݨݧ ْْݦݦݦݦݨݠ ِْمنݐ غْݨ  َ ݩْ ب  َءُهمْمٰاِْْدْݧ اٰ  ل (2ْْْْخ  ْݫِْفݐَ ݩْٰذݐ ݩݩݧ ݧ ادَْكْݫِْلݧ ݣݣفݐ  ْعݨ 
٭ݦݨ  َْواشْݩُ ق ِ یݦݦݩ   ْْݩ ْمݦݦ  َْْكمٰا  ُْاِمرݦ   ْث  

ر (3 ݣݣش   ْݧُْكݦَْلَْعْݨݨݨَ ْْم  ْالذ   ْیْ ِمنݐ  ݩݩݧ ْْٰمٰاْْنݐِ ۥَله (4   ْىَوصݧ ُ ْمْݩݧ قݨݦ  یݩَ ْ ٰال  ْاݠلْݩُْدݫ ث ِ ٰمواٰ ݤَاْرݨْ َوالْش   ݧ  ݭݭݭݫِْضݧ ْ٭ݦݦݐݫ
 ݦݦݦݦݩݩ 

غݧ ْشت َْ »کدام گزینه ترجمه صحیح -122 ْ ی َ ُلْݧ ْْح ِ ذݐ 
اْال َ ه  ْیْ ب ِ ݦݩُْْلٰاْْنݐَ ݩݐُْمݨ ْو ْب  یݧ ِ ْݫ هٰاْْونݐ  ْب ِ

ذ٭ݦݦݦݦݦ 
یْ َوال َ ْݩݐ  ْْنݐَ یݐݧُْءاٰ ْْوام  قݧ ُُْمش  قݨݐِ ْݨ   (18)شوری /؟ است«هٰاْݨ ِْمیݐْْونݐ 

 دارند.هراسی ن اند از آنایمان آورده ؛ و کسانى کهاندزده ، شتاب نیاورده اند کسانى که به آن )رستاخیز( ایمان  ( 1

 ند.دنوز این امر خشان آوردند، ]برای باورمندی[ مهلت داده شده است وکسانی که ایمانیاورده اند،( ایمان تعالیم الهی) این کسانى که بهبه ( 2

 د،اند از آن بیمناکنورزند؛ و کسانى که ایمان آوردهآورند، بدان شتاب مىکسانى که به آن )رستاخیز( ایمان نمى (3

 ند.دمر خشنوانیاورده اند، مهلتی داده نمی شود وکسانی که ایمان آوردند، از این کسانى که به آن )رستاخیز( ایمان به  (4

ݦَْْ»ترجمه عبارت  -123 رݨ ْنݐْب  ْظݐُ ْݦݩُ ْْونݐ  ِْمنݐ ݣݣَظرْݨ  ْݦݨݨ  ٍ ْْفݐ قݐِ ْخݐ  ٭ݦݦݦݦ  ( 45)شوری / چیست؟ « ی ٍ

        نگرند.مى [به آن ] زیر چشمى ( 2     دهند.مخفیانه ]در موردش[ نظر می( 1

 ن [ می نگرند.آ]به با تردید   ( 4                                              کنند.متفاوت و بی طرفانه اظهار نظر می (3

و» عبارت  -124 ْف َ فݐ َ حݐ  ی َ اش  ݨْ فݐ  ݩَْمݧ ۥةݧ ݩݩُ َاظٰاْْݧ    ( 54)زخرف /به چه معناست؟ «  ُعوُةْفݐ 

     دند.       و ]در نتیجه[ اطاعتش را گردن نهاناتوان بودند و قومش ضعیف و ( 1

 و گمراه ساخت. هپس قومش را ناآگاه نگاه داشت( 2

       کردند.و قومش را زبون و سبک مغز ساخت ؛ تا ]در نتیجه[ اطاعتش  (3

 .و قومش زبونی و بردگی را پذیرفتند که مطیع او گشتند (4

ݢرُْݨْ َوابْ » عبارت   -125 ی َِْْكْݢ
اال  و  َرَْره   ( 24)دخان /به چه معناست؟ «  ٭ݦݦݦݦْح 

  .گشاده است ترک کن )پشت سر بگذار( ودریا را درحالی که آرام و( 2              از دریاها بی وقفه و پی در پی عبور کن.  ( 1

 ت.و راهوار ساخودریا را برایت شکافت (  4         و راهوار ساز.              شکافو دریا را با اطمینان ب (3
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ُْْمْݧُْهْ» کدام عبارت در آیه -126 ذݐ 
ْیْ ال َ ݐََْكْْنݐَ ْ ْض ْوُْرواقݧ وُكم  ْاݠلْ ْد ُ ِدْݧ ْمَعنݐِ ح ِ ْْش  َجراٰ  (25 /  )فتح وجود دارد؟ « .....ِمْال 

1)  ْ نݐِ ظ  ن َ ظ  (2                  ب ِ ْب َ ْݧݘُْـݨݨَ ْْ (3                             وُهم  َرُكم  قݐ  ݨَْمݩݩݐَْرݧ ْلݦََْوا  (4                         َاظݐ  ݩݩُْهݧ ْݨ ْمݧ

َْارْ»عبارت کدام گزینه ترجمه -127 ل  ݩݩ ُْاَْݩَْف ُ نݧ ْب   ْْمٰاْْم  دݨݧ  ْب َ ُْْعونݐ  ِْمنݐ ْاللّْْٰݨ  ݢمٰاَْْاُرونݐݫ ْیِْهُْدونݐِ ݢ ْدݦݨݐ ْْاٰ َلق  ݧُْخݐ  َارْواݧ ْال  ݨْ ِمنݐ  ݧ ْݧ  ( 4)احقاف /   ؟است« ضݐِ

 .نده افریدی از زمین نیاچیزکه م یان ساختنما شما ، بریدددیدید آنچه را جز خدا خواننبگو آیا ( 1

 ا آفریده اند.؛ نشانم دهید چه چیزی از زمین ر جز خداوند می خوانید )می پرستید(را از[ آنچه  دارید]خبر دیدید آیا  بگو (2

 ند.چرا[ چیزى از زمین را  نیافریده اپس دهید ]  ننشارا  پرستید[ بگو: معبودانى که به جاى خدا مى]به مشرکان (3

 را از زمین آفریده اند.چیزی  چه ؟ نشان دهید بگو  رأی و نظر شما در مورد آنچه جز خدا می خوانید چیست( 4

ٰاْ»  ترجمه عبارت  -128 ݢف  ݢ ی ْْاُلو  نݩݐْیْ ݨݨ َْاخ ِ اݫِْلْٰاْݨَ كݨْ ی   ْفݐِ ٰاْݨَ ْْیݐ ْءاٰ َْعنݐ  ٰاْلݪِ نݐ ی ِ  (22)احقاف /  چیست؟ « ْه 

 گفتند: آیا آمد تا نسبت به خدایانمان سخنان  ناروایی بگوید؟( 2 کنی؟ آیا آمده ای تا ما را نسبت به خدایانمان دلسرد گفتند : (1

 گفتند: آیا آمد تا  با معبوداهایمان ستیزه کند. (4 مان بر گردانىهای[ معبوداى تا ما را از ]پرستشگفتند: آیا آمده  (3

ْ»   آیه -129 ݐ َِْْلَكْدݐٰ ݣݣبݧ اݦَ ُْهب ِ ݧ ݧُْهݣݣَكرِْْݨݧ ْمݧ ْْواݧ َلْْمٰا  رݐَ ُهَْْابݐ  اَْْاللّٰ ْفݐ  ی ݨݦَ مٰاَْْظْخ  ݩَُْاع   ( 9)محمد /  ؟ به چه معناست« مَلهݧ

 اثر کرد.داشتند، پس خدا هم اعمالشان را تباه و بىناخوش  رااین براى آن است که آنان آنچه خدا نازل کرده است   ( 1

 تیجه ساخت.نبی معنی و هم رفتارشان را بی  نادرست دانستند ؛ پس خدا، این بدان خاطر است که آنچه را خداوند نازل فرمود (2

 کارهایتان را بی معنی و بی نتیجه ساخت.ده است را بد دانستید،  خدا هم از آنجا که آنچه خداوند نازل فرمو (3

  .گردید اه اعمالشان تب لی )سرانجام(فرستاد  و را فرو]از سرلطف[ آن با این که از ]آیات الهی[ بدشان می آمد، خداوند  (4

ْ»عبارت  -130 وُلْی َْش  ْْق ُ قݐ
ل َ ُمحݐَ ُْال  ْݧ اْابْݐْونݐ  ْݦ ِْادݐَ َْظَلق  ْݨ  م  ْْٰی ُ ْْْیِال غݩݐ ݐِْٰاْم  ْݫِْلْݧَْمبݧ خݐ ا  ْی   وهٰاْݨُ ٰاْْدݐُ ُروبݐ َنݫ ݪِْْدݐَ

ݩ   ݧ ݧ یݧ ْبݐَ ُكم   ( 15)فتح /  به چه معناست؟ « ْ٭ݦݦْݦغ 

 : هرگاه به غنایمی دست یافتید ،خبردهید تا ما هم درپی شما بیاییم.بزودی از کارافتادگان خواهند گفت ( 1

 نیم.کینیم، شراکت عقب بنش تا با شما بدون این که از باورهایمان ن بزودی می گویند: اگر به سرمایه هایی دست یافتید ،خبر کنیدمخالفا( 2

 .بع خود سازندرا تا دشمنان( وارد مذاکره  می شوید ، بهره مندی خود را بدست آورید و نگذارید آنها شماهنگامی که با مخالفان ) (3

 بیاییم.ما در پی ش مهخواهند گفت: بگذارید ما  فان] از جنگ[ تخلّشوید، به زودى مُمى روانه ست آوردن غنایماى به دبر گامى کههن (4
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ݐݨݨْ م ْْݭٍْحݨْ َوَظل  » آیه سوم بعد از آیه -131 ویݩݧ ݢصݐُ ْدݢ  (29/)واقعه کدام است؟« ݬٍ

1) ْ ْ ٍْءَْومٰا  ْݧ ْشمݧ اَْابْ ( 2  ُكوث ٍ ً ْ ُعُرب  ْݧ اراٰ ً ِْال ا (3      ب  ْݦݦݦ ی ْفْ ْݦݨݠ لٰاْْل اݫ  لٰاًماًْماش  ٰاْ (4                      ش  َْوفݐ ة ٍ نْ ِْكه  ݧ ݫ  ْݦݦَْرَكیݩݩݧ  ة ٍ

ْب » ترجمه عبارت  -132 ݧ  َنݫ ِِْانݐ  ݧ یݧ ْݫ َ َْومٰاُْْغونݐ  نݐ   ِْْال َاْالظݐ َ وݨݨݦَ ه  اْىب َ ݐݩݧُْال  قݧ ݩݐݨ  بݧ  (  23)نجم/چیست؟ «  سݦَ

 کنند.یروى مىهواهاى نفسانى پ[ و بى پایه اینان فقط از پندار و گمان ]( 1

 نیست که هوا پرستان ، جز از پندار و گمان ] بی اساس[ پیروی می کنند. نجز ای (2

 اگر از گمان و پندار ] بی پایه[ و خواهش های نفسانی  پیروی می کردند؛ (3

 پیروی می کردند. آنها  نفسانی های  و خواهش گویی از پندار] بی اساس[ (4
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ی »آیه یح کدام گزینه ترجمه صح -133 ل  ْݫ ْ فݐَ ث ِ
ُْمشْا  ݩُُْغهݭِْمݨَْی ْݨ  ظٰاْْݨݨݧ ْمݧ ُشل  ْت ِ یْ ْنݐٍ ُْمی    ( 38)طور/است ؟ « نݐٍ

     به روشنی دلیل آورند.]سخنان[ خود  پس باید برای شنوندگانِ ( 1

 آشکار آورد. ی )حجّتی(پس باید شنونده آنها دلیل ( 2

 دریابند. ها راآن ننچنان روشن سخن گوییدکه شنوندگاو بر پادشاهی ]او[ آ  (3

.اداء نمایید که شنوندگان به خوبی و به روشنی دریابند [ آن را چنانو ]حقِ(   4

ْمْڡݨݐݭ ی» عبارت  -134
قݨ ݨ  لِْدْݧ ْغݦ  َدْم  ِْعیݐ  ٍ ق  ْ ِضد  ݭ ْیݫ ْݦُْمٍْكْݫ ْ ق  ݩ ݧ یݧ  ( 55/قمر)به چه معناست؟ «   ݤِدرٍْݨ 

  راستین ، نزد بزرگ فرمانروای توانا در جایگاه ( 2       در مجلسی پسندیده، نزد توانمندی بی همتا( 1

 در قرارگاهی مشخص، نزد ثروتمندی  توانمند (4       در موقعیتی حقیقی، نزد پادشاهى یگانه (3

َلو »عنای آیه م -135 ْفݐَ ݩݩْ لٰاْݦ  ݧ ݧ ݧ ُْكْْݧ ݩ ُِْانݐ  نݧ ݐݨ  ْیݩݧ ْْم  ْرَْی  ْعݐَ د  یْ م  ݐ  ݧ نݧ ْب   (86)واقعه/ ؟چیست «  ْنݐ

 ا باور ندارید.ر رستاخیزاگر   (2                                              و اگر ]در رستاخیز[ جزا داده نمی شوید. (1

 پس چرا رستاخیز را باور ندارید. ( 4     شوند!پس چرا پاداش داده نمى (3
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 ( 10 / ه)ممتحنکدام عبارت صحیح می باشد؟  -136

ْْلٰاْ (1 ُِْْخل ْ ُْهنݐ   ݨ ْملݠَهݩݧ ُْهمْلٰاْݩَْوْݨݧ َْْݨݦݨ  ݫِْجن  ْݫ ونݐ 
ݧُْهلَْْل ُ ْݧ َُْهمْلٰاْ( 2    نݐ   ݫِْجن  ْݫ ونݐ 

ݧَُْلهْل ُ ْݧ ْْلٰاْݩَْوْنݐ   ُِْْخل  ْݨݦݨُْْهنݐ   ݨ ْملݠَهݩݧ  ْݨݧ

ُْهمْلٰاْْ(3 ُِْْخل  ْْݨݦݨ  ْملݠَهݩݧ ݨ  ُْهمْلٰاْݩَْوݨݧ َْْݨݦݨ  ݫِْجن  ْݫ ونݐ 
ݧَُْلهْل ُ ْݧ ْْلٰاْْ(4    نݐ   ݧَُْلهِْخل ْ ݨݦݨُْْهنݐ   ْݧ ُْهمْلٰاْݩَْوْنݐ   َْْݨݦݨ  ݫِْجن  ْݫ ونݐ 

ُْْل ُ ݨ ْملݠَهݩݧ  ْݨݧ

َْْلٰاْݩَْو »عبارتترجمه  -137 ݫ ِْجن  ْݫ ݧُْضْڡݨݐݭ یُْدونݐ  ݭِْوْرݧُْدݨݧ ْْݨ ْمݫِْهݫ ة  ْخاٰ ْْخ   ِْممݩݦ  واْْٰا   (9)حشر/ چیست؟«ُاوب ُ

 ندارند.  انجام داده اند، به واسطه آنچه ] منافقان[ امیدی به باورمندی آنهاهای خود  در دل( 1

 نسبت به آنچه به ایشان داده شده است، نمی یابند. درون خویش احساس رشک وحسدیدر  ( 2

 یابند.نمى، [  داده شده است به مهاجران] داشتى به آنچه هاى خود نیاز و چشمنهو در سی  (3

 ، ندارند.نیازهای باطنی خود درک درستی از حاجت ها و (4

ْنݐ ْی َْݨْ َول»  عبارت کدام گزینه ترجمه صحیحی از  -138 ݨْ بݐَْْݦ ْرݦُْظݐ ݐݧ ْقݧ ْْمٰاْْس  بݦ ݨ  ݨݨَ مݧ د َ ٍدْݫِْلْف َ  ( 18)حشر/ است؟ « غݐ 

 چه چیزى پیش فرستاده است، ]رستاخیز[ بنگرد که براى فردا و هر کسى باید( 1

 ظر نتیجه اعمال خود به طور حتمی باشد.توهر کس باید من( 2

 و هرکسی حتما نتیجه آنچه را برای آخرتش انجام داده است، می بیند.  (3

   و  نتیجه عملکرد هرکس بزودی آشکار و مشاهده می شود.( 4

َْءَاش »ترجمه صحیح عبارت -139 ْݩ   ق   ݩ ُْقݐ  ْیݧ ْب ُْْم  ْ ب َُْْمواݧ ِْدقݧ ََْانݐ  ݨݧ ْی  َْدْب َْْݨَْنݐ ج ْْئ  ْ نݐَ ݣݣوݨݨݧ ݨٰ ْݧ دْبُكم  ْض  ٰاْݦَ ْف   ( 13)مجادله/ ست ؟چی«  ث ٍ

    ازید، پیش رویتان]در نامه اعمالتان[، نباشد.دمخفیانه می پر که آیا نگران شدید صدقاتی را(1

 !ع برمال شدن رازگویی و گفتگوی پنهانتان نخواهد شد، مانکنید)هزینه( می آیا نباید بترسید که آنچه پرداخت ( 2

    صدقاتى بپردازید؟ ،( آیا ترسیدید پیش از گفتگوى محرمانه خود3

شما نگران بودید که صدقاتی که می پردازید پیش رویتان] در قیامت [  مشاهده نکنید. (4
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ْ َومْ»ترجمه عبارت  -140 ْݧ ِدَرَْعلَْْݨ ْنݐ ةِْةْی  ْف ُ ف ُ ۥِررݐ  ُ یْݩݧ ل  ْݫْفݐَ قݨ ݨ  قݐِ نݩݐݨ  ِْممْ ُ ْݩݦ  ْْٰا  ْٰءاٰ ݧ ݧ ݩݩݧ ݩݧ  ( 7)طالق/ ست؟ چی«  ُه٭ݦْݦاللّْْٰنُةْب ݧ

      که روزیش اجازه می دهد ، باید در راه خدا انفاق نماید.قدر و هرکس هر( 1

 ، باید در راه خدا به اندازه ای که در توان اوست، از روزی خود انفاق نماید.نیست و هرکه تنگدست ( 2

    ر کرده است ، می تواند انفاق کند.ا  به میزانی که خداوند مقدّپس هرکس تنه (3

 بپردازد.از همان که خدا به او عطا کرده  ،اش تنگ باشدو هر که رزق و روزى(   4
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ْ» آخرین آیه سوره مبارکه  -141 ݧ َْخاٰ  ْف ݧ  کدام است؟«  ة ِ

ُْْهوََْْومٰاْ  (1 غٰاِْْال اݦݦݦݦݨݠ ِْلل  ر  ك  ْݠلَْدݐِ ْیْ م  ْ  (2                          نݐَ ش  ݪݬِْفݐَ ݫ   ݫ ْْݨ ْحیݫ ظݐ  غ  َكْال  ِ ِمَْرب   اش   ِمْیْ ب ِ

3) ْ اٰ ة  ْخݐ غ  ݨْ ْش ِ ݧ ْصٰاَْاب  ُْْرُهم  ُهم  ق ُ ه  ر  هب َ
ل َ ݩݩ ݩْ دݐِ ْ٭ݩݧ

ݨݨݨ
ْب ََْْومٰاْ (4                         ْدݐ

ُْكْݨ  ݩ ِْالُْرونݐ  ݩݧ ݩݩݩݧ ݧ ْاݧ ݩݧ ݩݧ ݩݩݧ
ْْݦݦݦݦݠݩ ْت ََْانݐ  ٰا   ُهْاللَّْْٰءْش 

َْارْ»آیهترجمه صحیح  -142 ل  ݩݩ ُْاَْݩَْف ُ نݧ ْب   ی ْْم  َْاض  ْْݨ ْح ِْانݐ  ݩݩݩ ݧُْمٰا  ُْكْوݧ مْم  اْفݐَ ر  و  ݨݨَْعݐَ ݧ ْݧ ْ ْݨݨ ْنݐ ْ اب  ݧ ݫ بݧ
ْݫ ْنݨ  ُْْكم  مٰا  ْ ٍْءْب ِ ْمݧ ْیْ غ   ( 30)مُلک/  ست ؟ چی« ْنݐٍ

 دست آورد؟بمی تواند آبی گوارا کسی از شما بگو اگرصبح کردید در حالی که همه آبها به قعر زمین فرو رفت ؛ پس چگونه  (1

 ؟! وارا بیاوردگب روان و پس کیست که برایتان آدسترس شما خارج گردد[ از]درزمین فرو رود بردارى شماآب مورد بهرهید اگردهگو: به من خبرب (2

 یاورد؟وارا بروند؛ در این حال کیست که برای شما آبی گبگو آیا ندیدید که گاهی آبها تا چه اندازه در  قعر زمین فرو می (3

 .ا یاری کندراند آنها چه کسی می تو ، چه نظری دارید؟زمینشان به یکباره از دسترس آنها خارج شوددر مورد کسانی که آبهای سربگو  (4

قݧ ُْفݐَْ» ترجمه عبارت  -143 ݨَ ْْوُلْی ݧ ݢهٰا  ݢ ُ ݩݩ ݧ ٰاْْݨُْموݧ َرُءواِْكی  ن َْاف    ( 19 /حاقّه)چیست؟ «   ةب ِ

 ى مردم![ پرونده مرا بگیرید و بخوانید. گوید: ]امى( 2      !؛ نخوانیدش گوید ای  وای بر  من و نامه اعمال منمی( 1

 .چگونه آن را بخوانم ،عمالی استامی گوید چه کتاب و نامه  (4     یدش                    گوید آری این کتاب اعمال من است؛ بخوانمی (3

ْݧُْكلݦَْْمٰاْ» آیه  -144 ْ ْلٰاْْم  رݧ ْب َ ݧُْخ  ْݧ ٰاْوݩَِْْهِْللّْْٰونݐ  ݤف   ( 13 /نوح)به چه معناست؟ «  ارݩ 

 ه عظمت خداوند امیدی ندارید؟بشما را چه شده است که ( 2                                  ؟شدیدقائل ناهمیتی  چرا شما براى عظمت خدا ( 1

 یستید؟امیدوار ن باوقار و چرا شما بخاطر خدا،( 4 اش مأیوس هستید؟       از بندگى]ربوبیت خدا را نفى کرده و[ شما را چه شده که( 3

ْ » آیهصحیح  ترجمه کدام گزینه  -145 َْوَانݐ ٰاْْوِْݠلَْݨ  ق  ی َ رْ ْوامݧُْاش 
ْبْ َعَلیْالظ َ ة ِ َْلَاشْق   ْݧ  ٰاْی  ْق   ْنݐ ُْْهم  اْء ْمٰا  ً َدف   ( 16 /جنّ )ست؟ ا« عݐَ

 د.و اگر هرگروهی از راه و روش مستقیم و استواری حرکت کند، همچون سیراب شدن  از آبی روان،  بهره مند می شو( 1

 زد.اری می ساجفقیت افراد را بمانند آبی گوارا مو، ولی خداوند است که پایداری بر راهی مشخص ، حتما نتیجه بخش استگرچه ( 2

 ی کند.ارا عطا مهای فروان چون آبی گوه بهربه هرکسی که شایستگی داشته باشد،آزمایش می شود ولی خداوند  به طریقی گرچه هرکس(3

 .حتماً آنان را از آب فراوانى سیراب خواهیم کرد ،حق پایدارى کنند [ بر طریقهانس و جن و اگر ] (4
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ٰاْݩݦَْم» آیه  -146 ای  ْݧُْكݦَْلْع  ݬِْلݩَْوْم  ݐ ْاَْݫ ݧ ْمݫِْغٰاْبݧ  باشد؟در کدام سوره می « ُْكم 

ْظݩُْم( 2                          سݨْ َعیْ  (1 قݨݐ ِ ْݩَ ْیْ قݐ  ْ (3      ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْنݐَ ك   (2( و )1موارد )  (4           ْرِْبْ وْ ب َ

ݩݩݐ َْاݦݨَْك»  آیهکدام گزینه ترجمه صحیح  -147 ݣݣبݧ ُْهݦَ ݧ ݧ ݧ ْمݧ ݦَْْݨݧ ݦَْْݩݩَْمݨ ْوب  ْݦَْرب  ݩݐَْو  ْْهٰاْبݧ ْلب ََْلم 
یݩݩ ُْی ْݨ  ݢوݩَ ݢ ݢ ݩ  ِْال اْاݧ ْْݦݦݦݦݨݠ حْة  ْی  ََْعش ِ ْضݐُ َْٰاو  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ( 46)نازعات / است ؟  « ْیهٰاْݧ

 یا صبحی حس می کردند. یزندگی در دنیا را  به کوتاهی عصرکه گویا آنها این روز ]قیامت[ را دیده بودند ( 1

 وده است.با صبحی  ی ظهردنیا  به کوتاهی اور خواهند کرد که گویی زندگی در بینند، ب به طور قطع آنها روزی که آن ]قیامت[ را ( 2

  اند!درنگ نکرده ،گاه آنصبح یاجز شامگاهى  (برزخ در) پندارند که چنین مى ،نندببیروزى که قیامت را  ،گویى آنان (3

 است. ذراهمچون روز یا شبی کوتاه و گ به یقین روزی برآنها عیان می شود  که زندگی دنیا ، خوشی و عیشی ناپایدار(  4

ݫِْلْ» ترجمه عبارت  -148 ْݫ ل ِ
ْ امْكُ ْݧ ݩݐݨْ ِمِْْرئ ٍ ݨُْهبݧ ݨݨ ْمݧ ݦَْْݨݧ مب  ݫِْیݩَْو  ݩݩ ݫ ْݧ ْْݫٍْدݐ ا نݐ  ْب ُْش    ( 37/  سعَب )؟  چیست« ِْْةْنْ یݐ ْݨ ْغݐ

 [ پردازد.گذارد به چیز دیگرى بکند ]تا جایى که نمىدر آن روز هرکسى از آنان را کارى است که او را به خود مشغول مى( 1

 برای هرکس در آن روز جایگاه مشخصی است که از توجه به دیگری بی نیازش می سازد.( 2

 است.معین شده  از پیش  روزی که هر امری و کاری شأن و جایگاهی دارد که (3

 هرکسی از شما در آن روز از موقعیتی خاص و معین برخوردار خواهد بود. (4

ْب َُْْومٰاْ»  عبارت  -149 ْیݐْݨَْعْىتݐْ ݨ ْغݐ
ۥ ْمٰاُْْةْݨݨ  ُْْلهݩُ ݢِادݐ ْݢ رْاٰ ٰ ْدݨݨݨݨَْب َ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩݧ  ( 11/  لیلل)به چه معناست؟ « ىݩݧ ݧ

 .خشدمال و ثروتش سودی  بحال او و دیگری نب وقتی بالتکلیف و سرگشته می شود،   ( 1

 صاحبانش ، دردی از او دوا نخواهد کرد. و چه بسیار اموالی که در هنگام درماندگیِ ( 2

 کند.ثروتش ]چیزى از عذاب خدا[ را از او دفع نمى ،و هنگامى که ]به چاه هالکت و گودال گور[ سقوط کند (3

          ال و ثروتی نجاتبخش او نیست.و هنگامی که آدمی ]در حسابرسی اعمال[ درمانده و سرگشته شده است ، هیچ م (4

ݦَْ» ترجمه عبارت  -150 مب  ݫِْیݩَْو  ݩݩ ݫ ْݧ ْالُْدرُْݧ ْصب َْْݫٍْدݐ ٰاُْْسْٰاْیݩݩݦݐݨ  ی  اَاش   ً ݭ ُْْب  ݢْوݨݨَْرِلیݫ ݢ مٰاْْاݨݧ  ݩَُْاع   ( 6/  زلزله)ست؟ چی«  ْمَلهݧ

 ت باز آورده می شوند تا نتیجه کردارشان را ببینند.تشتّبه صورت مُ پراکنده و  در آن روز مردم( 1

 هند. نان نشان دآبه  اعمالشان را  ] تجسّمِ[گردند، تا [ باز مىهاى پراکنده ]به سوى بهشت یا دوزخبه صورت گروهآن روز مردم  (2

 یند تا سرانجام رفتار خود را ببینند. آسارها از هر جانبی به حرکت در میروزی که مردم همچون چشمه (3

       الشان صادر  و دیده نشود.روزی که از مردم چیزی جز نتیجه اعم(   4


