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  اول جزء

َ» آیه پایانی عبارت -1 نݐَ ی  ٖ دݩݐ
ݧ َ لݧ
ََاݗَ ونݐ  ضݐُ ݑُ ٯݧ نݐݨْ َ َدََی  َََعهݨْ ه  ََاللّٰ نݐݨْ ََم  د  ݩْ عݧ َ ٖهََی  ٰاقݑ  ن  ݫ  ىݫ ٖ  (27 /بقره) ؟است آمده گزینه کدام در «...مݫ

َكََ(1 ݩݩݩݘ  ݧ ٰٓىݧ ݩݩݩٰ ݧ ݩݩݩݩݧ
ُاولݩ ُمََقݐݦ  ُ ََهݧ ٯݑُ ٰاس  َاْلٯݐ َكَ (2َونݐ  ݩݩݩݘ  ݧ ٰٓىݧ ݩݩݩٰ ݧ ݩݩݩݩݧ

ُاولݩ ُمََقݐݦ  ُ ََهݧ ُرونݐ  ٰاس  خݐ
َكََ(3ََالݨْ ݫ  ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٰٓ ُمََُاولٰ ُ ََهݧ ُرونݐ  ٰاس  خݐ
َكََ(4َالݨْ ݫ  ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٰٓ ُمََُاولٰ ُ ََهݧ ونݐ  ٯݑُ ٰاس  َاْلٯݐ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

2- َ َتݑݨْ ٮݬ  ر 
ُمَََوضݐُ ه  َََعَلی ْ ةݑُ

ل َ َݧَالدݐ   ݧ مݧ
هݑََُواݠلݨْ َ ݐݨݧ ىݩݩݧ كݨَ ْ ُءواَ سݧ ٰآٰ َََوی  ت  

ضݐ  عݐ  ََی   نݐ  ََم  ه  ٭اللّٰ  (61 /بقره)َݦَݦ

 .آمدند گرفتار خدا خشم به و شد زده هاآن[ پيشانى] بر ندارى و خوارى[ هرمُ] و (1

 .ندابرانگيخته را خدا خشم آنها زیرا بزنيد آنها[ پيشانى] بر نداری و خواری[ هرمُ] و (2

 .نمودند خشمگين را خدا که شد زده انیکس [پيشانی] بر نداری و یخوار[ هرمُ] و (3

 .بودند آمده گرفتار خدا خشم به زیرا زد ایشان[ پيشانی] بر نداری و خواری[ هرمُ] خداوند و (4

3- َ ََِاَونݐݧ َ نݐ  ََم  َرةݑ  اٰ ج  َََلمٰاََاْلخ  رݦُ ج    ݐَ ݩݧ ٯݧ ݩݑَ نݧ ݨَ ُهََی  ىݩݩݐݨْ ݩݐݨْهٰارݩݩََُم  ݧ  (74 /بقره)٭َاْلَایݧ

 .جوشدمی اهنهر ها،سنگ برخى از حتماً و (2  .جوشدنمی آب نهر سنگ، از گاههيچ و (1

 .جوشدمی هاییجوی ها،سنگ همه از او خواست به همانا و (4   .جوشيد سنگ از آب جوی و (3

4- َ ونݐ  مݩُ
ل َ َ عݧ ݩݩݑَ نݧ َ ݣݣُهْمََمٰاَََوی  رݦݦ ُ ضݐُ َ ََی  مݨݨْ ُعهݩُ ٯݐ  نݐݨْ َ لٰای  َ٭وݩَ   (102 /بقره)َݦݦݦݩݦݦ

  .رسانيدنمی آنها به سودى و رسانيدمی زیان یشانا هب که آموختندمى چيزى و (1

  .بخشدمی سود را شما نه و دارد زیان شما برای نه که دانيدمی را چيزهایی و (2

  .رسانندمی سود را شما نه و دارند زیانی نه شما برای که آموزیدمی کسانی به و (3

  .رسانندنمی شما به سودی و آورندمی بار به زیان شما برای که آموزیدیم کسانی به و (4

5- َ نݐݨْ َََومݧ  ل 
د َ ݩَ ن ݧ تݑَ ݦَ رَََی  ََاْلُكٯݐْ مٰانݐ  اْلٖاݣݣݣی  ْدََی   َ ݑݧ ٯݧ ل َََقݐَ َءََضݐ  ٰٓ واٰ ََس  ل  ن  ت ٖ

  (108 /بقره)ََالس  

  گردد؟ گمراه درست راه از تا کندمی عوض ایمان با را فرکُ کسی چه و (1

  .شد گمراه درست راه از مسلماً و کرد عوض ایمان با را فرکُ که بود کسی انهم او و (2

  .است شده گمراه درست راه از مسلماً ،کند عوض ایمان با را فرکُ کس هر و  (3

 . شد خواهی گمراه درست هرا از قطعاً کنی، عوض ایمان با را فرکُ اگر و (4

 دوم جزء

د» عبارت -6
ََوال َ نݐَ ی  ٖ ىَݐَݩݐ م  و َءاٰ ݢاݨُ ََݢ ه  اَل لّٰ ًّ َُحى   د ُ  (165 /بقره) است؟ آمده آیه کدام در «َاس  

َِاَوَ(1 ݢاٰ ݢ َلَقَݑَݣݣدݩݩݐ ى  ٖ َلݠَهَݫ ُ ݧ ݩُمݧ وااَݧ ُ ݧ عݧ ن  
ݑ َ ُه...َیݧ َلَاللّٰ رݐَ ََایݐْ ََ(2َََمٰآٰ ٖ دݐ

ٰاَلَال َ ََوقݑ نݐَ وااَی  ُ ݧ َعݧ ݧ ݨݧ ن ݧ
ݑ َ ٰاََكرَیݧ ََلىݐ ݥَلْوََانݐ   ݑً ݢةݧ ݢ ݢ َ...ݧ َ

3)ََ دݐْ اََا  رݦ َ ݨݨَ نݪ  ََیݦݩݑَ
َال َ ٖ َدݐ نݐَ وااَی  ُ ݧ عݧ ن  

ݑ ُ ََیݧ ٖ دݐ
َال َ نݐ  َم  نݐَ وااَی  ُ ݧ َعݧ ݧ ݨݧ ن ݧ

ݑ َ َالىَ(4َََ...یݧ نݐ  ََوم  ٰاس  ََݩݩݦݐݨ  نݐ َم  ََݨݨْ ذݐُ ݩݑ َجݩݐ  ݧ نݧ َ ََی  نݐ َم  داَݨْ ََایݐْ ه  َاللّٰ اُدونݐ  دݨًّ َ...ݠ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

َكَ -7 ل  ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ ݤََكدݦݐݧ مݩُ هݭ  ݣݣىݬ  رݪٖ ݩُ ُهََیݫ ݧ ََاْعََاللّٰ مݨݨݨْ ݩُ ََمٰاَلهݧ تݑ  راٰ س  ََح  مݨݦْ ْه  ݨݧ ٭َعَلی ݧ  (167 /بقره)َݦݦَݦ

 .داد نشان خودشان به را ایشان آميز حسرت اعمال خداوند که بود گونه این (1

 !باد اهآن بر حسرت دهد؛مى نشانشان را کارهایشان چنين این خداوند (2

 !است حسرت مایه اناعمالش که داد نشان ایشان به خداوند که بود گونه این (3

 .دهدمی نشانشان است، حسرتشان مایه که را کارهایشان چنين این خداوند (4
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8- َ نݐْ ا  ْمََقݐ  یݑُ رݦݦْ ضݭ  اَُاحݦْ مݨ  رَََقݐَ س  ْ ت ݧ ََاْستݑَ نݐ  ََم  ْدی   (196 /بقره)َاْله 

 .کنند ذبح است آسان قربانی از آنچه ،شدند بازداشته[ عمره و حج اتمام از] که اکنون پس (1

  .کنيدنمی قربانی آسانی به ،ایدشده بازداشته[ عمره و حج اتمام از] که اکنون سپ  (2

 .کنيد ذبح ،بود آسان قربانى از آنچه ،شدید بازداشته[ عمره و حج اتمام از] اگر  (3

 .کنيد ذبح ،بود آسان قربانى هر ؛ایدنشده بازداشته[ عمره و حج اتمام از] که اکنون پس (4

9- َ َِاَوݣݣدݩݩݐ ݢاٰ َلََݢ ى  ٖ ََُقݑݫ َََلةݩݧ قݑ 
َهََایݑ َ ُهََاللّٰ یݨݦݑݨْ ذݐَ ةݑَََُاحݦݐَ رݦݐ َ ََاْلع  ݧ ْم  ݣݣیݧ اْلا   (206 /بقره)َی  

 . گرفت فرا را او گناه و نخوت کند پروا خدا از که گفتيم او به چون و (1

 .کشاند گناه به را وى غرور، و سرسختی ،کن پروا خدا از شود گفته او به چون و (2

 . نکشاند گناه به را تو ،غرور تا کن پروا خدا از گفت او به اهگآن و (3

 .شد کشيده نخوت به گناه حال در او اما! کن پروا خدا از که شد گفته او به و (4

10- َ ٰاتݑ  ٯݑ
َطل َ ْلمݩُ َََولݬ  ٰاع  ىݑ ََمݩݦَ ْعُروفݐ  اْلم  اَی   ًّ ٯݑ  َََعَلىَح  نݐَ ی  ٯݑٖ ىݩݑ َ  (241 /بقره)َاْلمݩُ

 . است پرهيزگاران عهده بر که شایسته است اىبهره را شده داده طالق زنان و (1

 . نهيد کنار ،است پرهيزگاران شایسته که اىبهره شده داده طالق زنان برای و (2

 . دهيد قرار شایسته اىبهره شده داده طالق زنان برای که است پرهيزگاران شما بر و (3

 . است شانپرهيزگاران حق تنها هک دارند شایسته اىبهره شده داده طالق زنان و (4

 سوم جزء

َا» آیه -11 طٰانݐُ ى ْ
ݠلس   
ُكُمََݗَ دݦُ ݫ  عݫ َ َرََی  ٯݑْ  (268 /بقره) ؟یابدمی پایان عبارت کدام با «…اْلٯݐ 

ََعٖلََ(1 ع  س  ُهَواٰ ََواللّٰ م  َوَ(2  ى  كٰانݐ  ٖكََݩَ اَح  عًّ س  ُهَواٰ االلّٰ مًّ ٖمَََ(3  ى  ُهَس  ََواللّٰ ع  ََعٖلََى  م  َاللَََّٰ(4  ى  نݐ   ٖمَا  ََهَس  ع  ََعٖلََى  م  َى 
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

12- َ ݨݨْ وهٰاََِاَونݐݧ ٯݐُ خݐݨْ اَتݑُ ݩݩݑݧُوه  ݧ یݧ ݩݩݘݨݨْ وݧ یݦݩݑُ َءََوݦَ ٰٓ راٰ ٯݑ  وݨَََاْلٯݐُ هݩُ رَ َقݐَ ى ْ ُكْمََحݐ  ٭لݦَ  (271 /بقره)َݦݦَݦ

 . است بهتر شما برای این که بدهيد نيازمندان به و نسازید پنهان را آن و (1

 . است بهتر شما براى بدهيد، نيازمندان به ایدساخته پنهان که حالی در را آن اگر و (2

 . است بهتر شما برای بدهيد، نيازمندان به آن از و سازید پنهان را آن اگر و  (3

 .است بهتر شما براى ،دادید نيازمندان به و ساختيد پنهان که را آنچه و (4

13- َ ٰآٰ نݐ َكَََری  َ یݐ َ ُعََا  م  اٰ ََح  ٰاس  ََالىݩݩݦݐݨ  ݫ  مݫ ْ وݨݧ ى َ ََلٰاََل  ݧْت   َََرٮ  ه  ى   (9 /عمران آل)َݦݦݦݩَ٭قݐٖ

 . کرد خواهی جمع را مردم همه ،روزی تو که نيست تردیدی ،اپروردگار (1

 .مردمى همه گردآورنده نيست، آن در شکى هيچ که روزى در تو قطعاً  ،پروردگارا (2

  .بود نخواهد ایشان دل در تردیدی هيچ ،کرد خواهی جمع را مردم که روز آن ،پروردگارا (3

 .هستی جزا روز برای مردم گردآورنده تو که نداریم تردیدی ،پروردگارا (4

14- َ د ُ ݨَ وݧ َََلْوََیݦݑَ هٰاَََانݐ   نݐَ ت ْ َ ۥ ََی  هݩُ نݩݩݩݐݧ  ݫ ݨْ تݫ ݫ ݨݦَ اََویݫ ًّ دݧ اََام  ًّ ݧ دݧ ٖعى  َ  (30 /عمران آل)َݦݦݨݦَ٭ی 

 .بود دور اىفاصله[ بد کارهاى] آن و او ميان اشک که کندمى آرزو  (1

 .داشت وجود دور اىفاصله او[ بد کارهاى] و او ميان که کاش ای (2

 . است بعيد آرزویی این اما بود؛می فاصله[ بد کارهاى] آن و او ميان که کرد آرزو (3

 . باشد دراز ایفاصله ایشان و او ميان که کنندمی آرزو (4
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َو -15 وݠُلونݐ  ُ ݑݧ ٯݧ ݬ َ یݫ ََُهَوََݦَ نݐݨْ ََم  د  ىݐْ ََع  ه  ََُهَوَََومٰاََاللّٰ نݐݨْ ََم  د  ىݐْ ََع  ه   (78 /عمران آل)َاللّٰ

 . نيستند خدا جانب از که حالی در هستند، خدا جانب از که گویندمی او به و (1

 . نيست خداوند جانب از آن ولی است خداوند جانب از این گفتند و (2

 دارد؟ وجود خدا نزد چيزی چه گویندمی بود خداوند نزد که آن به و  (3

 .نيست خدا جانب از که صورتى در خداست جانب از آن گویندمى و (4

 چهارم جزء

ُهَݠل» آیه در عبارت کدام -16 َاللّٰ ݤمٰاَكٰانݐ  رݩَ دݦݐَ َ ݧ ݫ ݧ ݫ َاْلُموݘََݫ ىݫ نݐَ ی  ىݐٖ م  ݨْ ََایَݐَݧ ََعلٰىَمٰآٰ ْ مݧ ُ ݩݑݧ نݧ ْ ََعلَََݨݧ ه   (179 /عمران آل) ؟است آمده «…ى ْ

ََوَرَ(1 ه  اللّٰ واَی   ىݐُ م  ٖةَءاٰ ولݬ  ݩݩُ سݧ ݩَ ݘـَ(2 ݧ واقݐَ ݩݩݐُ ىݧ ََوَرَٰام  ه  اللّٰ َی   ة  ولݬ  ُ سݩݩݧ ݘـََ(3 ݩَ واقݐَ ݩݩݐُ ىݧ ٖة٭َٰام  ََوُرُسل  ه  اللّٰ ی  
َََ(4 ݦݦَݩ ٖ دݐ

َال َ نݐَ ىَݐَی  م  واءاٰ ُ ََوَرَݧ ه  اللّٰ ٖةَی   ولݬ  ݩݩُ سݧ ݩَ َݧ
  ست؟ا آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

17- َ نݐْ ْسُكْمََا  س  ْ مݧ هݑ ََیݑَ ىݐَ س  ُهْمََح  ََتݑَُسوݘْ ݨݨْ ُكْمََِاَونݐݧ ى ْ ض  هݑ ََیݑُ ݩݘَ نݧ ت    واَس  ݩُ ݣݣحݧ ر  ٯݐݨْ َ هٰاََیݪ  َ٭ی  
َݦݦݦݦݦ

 (120 /عمران آل)

 .شوندمی شادمان هاآن ،رسد گزندی شما به اگر و دیشومی بدحال ،رسدن خوشی شما به اگر (1

 .شوندمى شاد نآ هب ،رسد ناخوشی شما به اگر و کندمى البدح را اهآن ،رسد خوشى شما به اگر (2

 .شویدمی شادمان آن به ،رسد گزندی اهآن به اگر و کندمی بدحال را شما ،رسد خوشی اهآن به اگر (3

 . شویدمی شادمان ،داننرس ناخوشی ایشان به چون و شویدمی بدحال ،نرسانند خوشی شما به چون (4

ݩَٰ -18 ݩݧ ݧ ݩݧ ݘـٰایݑݧ ُمَقݐَ ُهََیهݩُ ََاللّٰ ت   واٰ َ ٰاََی  ن  یݐْ ََالد ُ َََوُحْسنݐ  ت   واٰ َ ََی  ةݑ  رݦݩَ ݩݐ  حݧ ءاݦٰ
 (148 /عمران آل)ََݦݦݦݩݩَ٭الݨْ

 .کن عطا اهآن به را آخرت نيك پاداش و دنيا این پاداش!  الها بار (1

 . است نيکوتر آخرت پاداش اما ؛کندمی عطا را دنيا این پاداش خداوند، پس (2

 !آخرت ثواب نيکوست چه کرد، عطا اهآن به را دنيا این اداشپ خداوند، پس (3

 .کرد عطا اهآن به را آخرت نيك پاداش و دنيا این پاداش خداوند، پس  (4

19- َ ونݐ  ݐُ ٯݧ ݨْ خݩݦݐݧ ََتݫ ُ ْمََڡݨݐݭٖى  ه  س 
ݐُ ٯݧ ݩݐݨْ ََلٰاََمٰاَََایݧ ونݐ  ݩُ دݧ ْ ݧ نݫ ݧ ُ ٭َلَكََی   (154 /عمران آل)َݦݦَݦ

 .سازندنمى آشکار تو براى که دارندمى پنهان را چيزى خود، دل در  (1

 .نشود آشکار تو براى که بودند ساخته پنهان را خود دل راز (2

 کنند؟نمی آشکار تو برای ،دارندمى پنهان خود دل در که را چيزى چرا (3

 . شد نخواهد آشکار تو برای اندنموده پنهان دلشان در اهآن که چيزی (4

20- َ ٰآٰ نݐ َكَََری  َ یݐ َ ََا  نݐݨ َم  ََݨْ ل  حݐ  ْ دݧ ٰارَََیݑُ ْدََالىݦݩݩݐݨ  َ ݑݧ ٯݧ ُهۥَقݐَ ݑَ نݧ ݨْ ی  رݦݐَ  (192 /عمران آل)ََاحݐݨْ

 .کنی رسوایش آنکه جز آورینمی در آتش در را کسهيچ تو همانا پروردگارا، (1

 . است گردیده خوار یقيناً ،شود داخل تو آتش در هرکس پروردگارا، (2

 . باشد کرده رسوا را خود که کسآن جز آورینمی در آتش در را کسی تو پروردگارا، (3

 .اىکرده رسوایش و خوار یقين هب ،درآورى آتش در تو را که هر پروردگارا، (4

 پنجم جزء

َا» آیه از پس آیه اولين -21 نݐَ ی  ٖ دݩݐ
ݧ َ لݧ
ََݗَ ونݐ  ُ ݧ ݩݧ ضݧ ݫ ݧ َ یݫ رݩݩَ نݩݑَ ݦَ َلَی  َكٰانݐ  نݐْ ا  ُكْمَقݐ  ْمَی   ُ كݧ َقݐَََݦَ حݨ  ݑْ ََىݧ ه  َاللّٰ نݐ   (141 /ساءن) ؟است کدام «…م 

َاݠلَ(1 نݐ   َا  نݐَ ی  ٯݑٖ ٰاقݐ  ىݐ ُ مݩݩݧ
ََݨْ ونݐ  ݩُ ݧ عݧ ٰاد  خݩݦݩݐ ُ ُعُهْم...َت  د  اٰ َهََوُهَوَحݐ یَ َ(2   اللّٰ َُمدݐَ نݐݨ  ی  ی ٖ

دݐَ َی َََݨْ نݐݨَ ْ ݨݧ َكَلٰاََی  ل  ݩݩݩَ دݐٰ ݧ ݧ ݧ ݧ لٰىَهَݧ َا  ء  لاݩݩݩݩݦݦݦݦݦݠ  وݩݩݩݘݨݨݦُ َ...ݩݠ 
3)ََ ٰآٰ ااَََی  هݧ  ُ ََی  ݧ ٖ دݐ

َال َ نݐَ ىَݐَی  م  واءاٰ ُ والٰاَیݑَََݧ ُ ݧ ذݐݧ جݐ  ݑ َ ݩݧ رَٖالََْنݧ َكٰاقݐ  نݐ  َءََاْولَی  ٰآٰ ݫ  ىݫ ݬ  َاݠلَ(4   ...ݫ نݐ   َا  نݐَ ی  ٯݑٖ ٰاقݐ  ىݐ ُ مݩݩݧ
رَڡݨݐݭ ىَݨْ َالد َ ك  َاْلاَََݦْ ل 

ٯݐ  ْ َالىَݣݣسݧ نݐ  ٰارَ م 
َ...ݦݩݩݐݨ 
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  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

لٰاَ -22 ْواَوݩَ ىݩݩݐ َ م  نݩݑَ َلََمٰاََیݦݩݑَ ضݐ   ُهََقݐَ ٖهََاللّٰ ُكْمََی   ضݐ  ݩْ عݧ َ َََعلٰىَی  ْعضݐ  َ  (32 /نساء)َݦݦݦݦَ٭ی 

 . بود داده برترى برخی بر را برخی ،آن با خدا که را آنچه جز نکردند آرزو و (1

 .کنيدن آرزو داده برترى برخی، بر را شما از برخی آن با خداوند را آنچه و (2

 . است نداده برتری دیگر برخی بر را شما از یك هيچ داوندخ زیرا ،کنيدن آرزو و (3

 . است داده برترى برخی بر را شما از برخی ،آن با خداوند که کنيدمی آرزو را چيزی و (4

23- َ نݐݨْ َََومݧ  نݐݭ  ع 
لݨْ ُهََی َ ََاللّٰ َلنݐݨْ َدََقݐَ خ  

ۥَتݑَ ُ ݣݣاََلةݩݧ رݦݦًّ ٖضى   (52 /نساء)َیݐݧ 

  نيست؟ یاوری او برای و کرده لعنت را او خدا کهآن کيست و (1

  .یافت نخواهى یاورى او براى و کرد عنتل را او خدا که است کسی او و (2

  .یافت نخواهى یاورى او براى هرگز ،کند لعنت خدا را که هر و  (3

  .نکن یاری ،گرفته قرار وندخدا لعنت مورد که را کسی آن هرگز و (4

ىع -24 سݨݨݧ  ََݧ  ُهََانݐْ َاللّٰ ݐݧ َ ڡݧ ُ كݧ َ َیَ َی  ْاس  ََݦ  ٖ دݐ
َال َ نݐَ ُرواَكََی  ݐَ  (84 /نساء) ݨݦݦݦݦَ٭ٯݧ

 .شود داشته باز او از اند،ورزیده کفر که کسانى آسيب که داشت آن اميد (1

 .داردمی باز ورزید، کفر که را کسى آسيب خداوند زیرا ،باش داشته اميد (2

 .دارد باز اند،ورزیده کفر که کسانى از را آسيب خداوند که داشت اميد (3

 . دارد باز اند،ورزیده کفر که را کسانى آسيب خداوند که است اميد  (4

25- َ ݨݨْ ٰاََِاَونݐݧ قݑ رݩݦ َ ٯݐ  نݑَ ݦَ ََی  نݐ 
عݐݨْ ُ ُهََی  ََُكل ًاَاللّٰ نݐݨْ ٖهََم  ىݑ  ع  ٭سݨݧ   (130 /نساء)َݦݦَݦ

 .کندمی نيازبى خود گشایش از را اهآن همه خداوند نشوند، جدا هم از آنها اگر و (1

 .گرداندمی نيازبى دخو گشایش از را یك هر خداوند شوند، جدا یکدیگر از دو، آن اگر و (2

 .گردانيد نيازبى خود گشایش از را آنها دوی هر خداوند نشدند، جدا یکدیگر از دو، آن چون و (3

 .گرداند نيازبى خود گشایش از را شما همه خداوند تا نشوید، جدا یکدیگر از و (4

 ششم جزء

ََاو» آیه در انبياء اسامی صحيح ترتيب -26 ٰآٰ یݐ  َا  ٰآٰ نݐ ى ْ ح  ْ لَََݨݧ َكَا  ََاوَى ْ ََكمٰآٰ ٰآٰ نݐ ى ْ ح  ْ وَحَݨݧ لٰىَیݐُ ݤا   (163 /نساء) است؟ آمده گزینه کدام در «...ݬ 

ْسمٰاٖعََ(1 َلَا  َ َ-َى  قݑَ ْسجاٰ َال َ-َا  ٰاط  ى  ْ َاسݧ
َی  َ-َݨْ وت   ٯݨݑُ ْ عݧ ݫ ݨَ ٰىع َ-َݫ ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ىݫ  ٖ ݫ ََ-َݫ وتݐُسݧ  ُ ݧ ََایَ-َ ی  ݩݧ ُوت   ݧ َهٰارَ-ََݭݫ ݧ ونݐ  ُ ݧ ََݧ

ْسمٰاٖعََ(2 َلَا  َ  َ-َى  قݑَ ْسجاٰ َی َ-َا  وت   ٯݨݑُ ْ عݧ ݫ ݨَ َال َ-َݫ ٰاط  ى  ْ َاسݧ
ٰىع َ-َݨْ ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ىݫ  ٖ ݫ ََای َ-َݫ ݩݧ ُوت   ݧ َ َ-َݭݫ ݧ وتݐُسݧ  ُ ݧ َهٰارَ-َی  ونݐ  ُ ݧ ََݧ

ْسمٰاٖعََ(3 َلَا  َ  َ-َى  قݑَ ْسجاٰ َی َ-َا  وت   ٯݨݑُ ْ عݧ ݫ ݨَ َال َ-َݫ ٰاط  ى  ْ َاسݧ
َ َ-ݨْ وتݐُسݧ  ُ ݧ َهٰارَ-َی  ونݐ  ُ ݧ ٰىع َ- َݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ىݫ  ٖ ݫ ََای َ-َݫ ݩݧ ُوت   ݧ ََݭݫ ݧ

ْسمٰاٖعََ(4 َلَا  َی َ-َى  وت   ٯݨݑُ ْ عݧ ݫ ݨَ َ - ݫ قݑَ ْسجاٰ َال َ-ا  ٰاط  ى  ْ َاسݧ
َ َ-َݨْ وتݐُسݧ  ُ ݧ َهٰارَ-َی  ونݐ  ُ ݧ ٰىع- َݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ىݫ  ٖ ݫ ََای َ-َݫ ݩݧ ُوت   ݧ ََݭݫ ݧ

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

27- َ نݐݨْ َََومݧ  رݦْ ُ ٯݐݧ كݨْ َ ََیݫ ݧ مٰانݐ  اْلٖاݣݣݣی  ْدََی   َ ݑݧ ٯݧ َطََقݐَ ى   ۥَح  ُ ُلةݩݧ ݨ  َ٭َعمݨݧ
 (5 /دهمائ)َݨݨݨݦݦݨ

 .است تباه عملش شكبى دهد، کفر نسبت ایمان اهل به که هرکس و (1

 .شد تباه عملش پس ،ورزید کفر ایمان به که است کسی او و (2

 .گشته تباه عملش شكبى ورزد، کفر ایمان به که هرکس و  (3

 .سازدمی تباه را عملشان خدا ورزند، کفر ایمان با افراد اگر و (4
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ر -28 ُ ݧ َی  ونݐ  دݩُ ݣݣیݬ  ََݪٖ واََانݐْ ُ ݧ ح  ُ رݩݧ خݩݐݨْ ݦَ ََت  نݐ  ٰارَ َم 
َََومٰاََالىݦݩݩݐݨ  ََُهمݨݦݨْ نݐَ ی  ح ٖ ٰار  خݐ هٰاََت   ْ ىݐݨݧ  (37 /مائده)َم 

 .نيستند آمدنى بيرون آن از که حالى در آیند، بيرون آتش از که خواهندمى (1

 .تندنيس آمدنى بيرون آن از که حالى در آورند، بيرون آتش از را اهآن خواهندمى (2

 . نشوند خارج آن از ایشان اما ،آیند بيرون آتش از خود که خواهندمى (3

 . شوند خارج آن از خواهندنمی اهآن اما آورند، بيرون آتش از را اهآن خواهندمى (4

29- َ نݐݨْ َََومݧ  ْ مݧ ݩُ ݧ هݧ
َوݠل َ نݦݩݑَ ݦَ ُكْمََی  ىݦݩݩݐݨْ ۥَم  ُ هݧ یݐ َ ا  ُمَقݐ  هݧ ݩݐݨْ یݧ  (51 /مائده)َم 

  .بود خواهد شما از گيرد، خود ولی را شما آنها زا کس هر و (1

  باشد؟ اهآن از تا گرفت خود ولی را اهآن شما از کسی چه و (2

 . بود خواهد اهآن خود از گيرد، خود ولی را فردی هرکس و (3

 . ستاهآن از او حقيقت در گيرد، خود دوست و سرپرست را آنها شما از کس هر و  (4

30- َ ݨݨْ واََلْمََِاَونݐݧ ُ هݧ َ نݑݧ تݐݨْ ٰاََیݫ َ َََعم  وݣݣݠُلونݐ  ٯݑُ ݦَ ََی  نݩݐ   ݩ   ݧ ݧ سݩݧ ݧ مݧ ݧ  ݭ ݧ ََݠَلىݫ نݐَ ی  ٖ دݐ
ُرواَال َ ݐَ َََكٯݧ ݨݨْ مݨݧ ݨُ هݧ ݩݐݨْ یݧ ََم  ت   اٰ َََعذݐ م   (73 /مائده)ََاݠٖلى 

 .نرسد خواهد دردناك عذابى ایشان کافران به تا نایستادند باز گویندمى آنچه از چرا و (1

 .رسيد دردناك عذابى ایشان کافران به پس نایستادند باز گفتندمى آنچه از و (2

 .رسيد خواهد دردناك عذابى شدند، کافر که آنها از کسانى به قطعاً  نایستند، باز گویندمى آنچه از اگر و  (3

 .رسيد خواهد دردناك عذابى شما کافران به نایستيد، باز گویيدمى آنچه از اگر و (4

 هفتم جزء

َدُةۥَوَ» آیه از سپ آیه اولين -31 ىݐݨْ ݢعݫ  ُحَم ََݢ ٰایݑݫ  ََٯݨݐ َاْلعݐ  ت   َلٰاََى ْ هٰآٰ ُ َلمݧ ْ عݧ َ ل اَی  َا   (59 /انعام) ؟است کدام «…ݩݦَُهَو٭َݦݦݦݦݨݠ

ٰاََ(1 ى  َع  ْوقݑَ ُرَقݐَ ٰاه  ٖةََوُهَوَاْلٯݑ ٭ݣݣد 
ُلََوََݦݦَ  ݣݣسݫ  ْ رݧ ُكْمََعلَََݥیݫ ُ ََ(2   ...ى ْ ٖ دݐ

ݩݩݩݩݩݩٰىُكْمََیَوُهَوَال َ ݧ ݧ ݧ ݐ ݧ َوقݧ نݑَ َ ََی 
الل َ َی   ل  ݩْ َلُمََویَى ݧ ْ عݧ ݫ ݨَ ݫ ْم...َݫ َرْحىݑُ َمٰاَح  

وَ(3 َُرد ُ م َ ݢای ُ ݢ وَݨݧ  َم  ه  َلىَاللّٰ َا  مݨُ لٰیهݦُ ...َݨْ ََ(4   اْلَخقݑ   نݐ ْلَم  َقݑُ ُكْمََݨݨْ ݫ  ىݫ ٖ ݬݬݬݬݫ ݫ ݫ ݫ ݨ ݫ ݧ ݧ ج 
ݐَ ݩݧ نݧ ُ ََی  نݐ َم  ََواݠلَݨْ ر   َاْلى َ ُلمٰاتݑ  رَ ظݐُ ْ ݨݧ جݧ ݧ ىݫ ݧ

َ...ݨْ
  ت؟اس آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ْدَ -32 هٰاََقݑَ َ لݧ اݦَ ََس  مݩ  ْ وݧ ََقݑَ نݐݨْ ُكْمََم  ݫ  لݫ ݨْ ى ݧ ََقݑَ م َ ُجواَی ُ هٰاَََاْضى   ََی   نݐ  ٖری   (102 /مائده)َكٰاقݐ 

 .بودند ورزیده کفر سپس و کرده شما از پيش مردمان از را هاپرسش این گروهی (1

 .بودند کافر آن به گاه آن کردند، هاپرسش گونه این از ترپيش شما از گروهی (2

 .شدند کافر آن به سپس پرسيدند، را هاپرسش آن شما، از پيش گروهى یقين به (3

 . بودند ورزیده کفر اهآن و بود شده هاپرسش این شما از گروهی از ،ترپيش (4

ٰاَ -33 َلمݩ  ىَقݐَ نݐٖ نݑَ ى ْ
قݐ َ وݨَ ََیݦݑَ ݐݨْتݑ  ݩݧ ََُكىݧ ݐْتݑ  َََاٮݧ ت   ى  ٖ قݑ مَالرݦ َ ه  ݨْ  (117 /مائدهَ)َعَلی ݧ

 .بودی نگهبان اهآن بر تو که گرفتم را کسانی جان پس (2 بودی؟ اهآن نگهبان خود حالی در ،گرفتی ار مجان چگونه پس (1

 .بودى نگهبان هاآن بر خود تو گرفتى،بر مرا که هنگامی پس (4  .بودى نگهبان اهآن بر خود تو زیرا نگرفتی، را مجان پس (3

ٰاَََوݠَلوݧَْ -34 ْلىݐ رݐَ لݦََََایݐْ ََكًام  ىݦَ ضݐ  ݑُ ََاْلَاْمرَََُلٯݧ م َ ََلٰاََی ُ ونݐ  رݦݩُ طݐَ نݐݨْ ݦُ  (8 /انعام)ََی 

 . یافتندنمى مهلت سپس ؛بود شده تمام کار قطعاً آوردیم،مى فرود اىفرشته اگر و (1

 . نيابند مهلتی اهآن و شود تمام کار تا آمدمی فرود اىفرشته کاش ای و (2

 . یابندنمی مهلت قطعاً  شود، تمام ارک تا آوریم فرود اىفرشته اگر و (3

 . دادندنمی مهلت اهآن به شود، تمام اهآن بر کار تا آوردیممى فرود اىفرشته اگر و (4
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35- َ نݐْ ا  ََقݐ  رݦْ ُ ٯݐݧ كݨْ َ هٰاََیݫ ݧ ََی   ء  لاݩݩݩݩݦݦݦݦݦݠ  وݩݩݩݘݨݨݦُ ْدََهݩݠ  َ ݑݧ ٯݧ ٰاََقݐَ ىݩݩݐ
ݨْ لݧ هٰاَََوك َ اَی   مًّ ْ وݧ واَقݑَ ݩُ ݧ ْسݧ ݧ ݭ ݨݧ ݫ هٰاََݠَلتݫ رََٖی   كٰاقݐ  َی   نݐ   (89 /انعام) َی 

 . نباشند کافر آن به که گماشتيم آن بر را گروهی یقيناً ورزیدند، کفر نآ هب چون و (1

  .نباشند کافر آن به که گماریم آن بر را گروهى گمان،بى ورزند،ب کفر آن به اینان اگر و (2

  .نباشند کافر آن هب که گماریم آن بر را گروهى گمان،بى ورزید،ب کفر آن به اگر و (3

   .نباشند کافر آن به که گماشت خواهيم آن بر را گروهى یقيناً ورزیدید، کفر آن به چون و (4

 هشتم جزء

ٰاد» آیه از پس آیه پایانی واژه -36 ىَویݐ
ٰٰٓ ݩݧ ݧ ََݧ َاْلخ  ت ُ ََاْضجاٰ هݑ  ݩݐ َ ݩݧ َݡںݧ َالىَݨݧ ت   ٰارَ َاْضجاٰ

ْدََوحَݦݩݩݐݨ  َقݑَ ٰاََانݐْ یݐ ذݨْ  (44 /فاعرا) ؟است کدام «...ݭ ݦ 

رَ(1 َكٰاقݐ  ونݐ  ٰالََ(2  ݩُ َالطݐ  نݐَ ی  ٖ مݫ َََ(3  ݫ  ُرونݐ  ْكى   ْخرݐََ(4  تݑَْسىݑَ َتݑَ ُونݐ  ݧ یݐݧ ݨَ َݧ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

37- َ اَِاَونݐݧ َ رݦً ن  ٖ ݩݩݧ ݫ َََكىݧ ونݐ 
ل ُ ݭ  ݫ ُضݦݐݫ ݧ ݭ ݧ ََݠَلىݫ مݨݦݨْ ه  ݘ  یݧ

ٰٓ َاْهواٰ رَ َی   ْ ى ݧ
عݐ  ََی   ْلم   (119 /انعام)َع 

 . شوندمی گمراه خود هاىهوس با نادانی، روی از بسياری همانا و (1

 . شدند کشيده هوس به گمراهی و نادانی روی از بسياری که درستی به و (2

 .سازندمى گمراه( را دیگران) دانشى هيچ بدون هایشانهوس بخاطر ،(مردم از) بسيارى قطعاً و (3

 . شوندمی کشيده نادانی سوی به گمراهی و هوس روی از که اهآن فراوانند چه و (4

ٰاُلوا -38 ٰاََقݑ ْدیݐ ه 
ٰٰٓىَس   ٰاَََعل ىݐ س  ݐُ ٯݧ ݩݐݨْ یݧ َ٭اݨَ  (130 /انعام)َݦݦݦݦݦ

 . دهيممی گواهی خود نفع به ما گفتند (2   .بودیم شاهد ما خود گفتند (1

 . دهيم اهىگو خود زیان به ما گفتند  (4   .بودیم خویشتن بر شاهد ما گفتند (3

ٰاَلَ -39 ْطََقݑ اْهى  
هٰاََقݐ  ىݐݨْ مٰاََم  ََقݐَ ُكونݐُ َ ݧ َََلَكََی  رََََانݐْ َكى ݩݧ ݨَ نݩݑَ هٰاََیݩݑَ ى   (13 /اعراف)َقݐٖ

  نمودید؟ تکبّر آن در که شد عایدتان چيزی چه! آیيد فرود (مقام)آن از گفت (1

 . ورزی تکبّر تا بود نخواهی آن در دیگر و آى فرود( جایگاه)آن از گفت (2

 .ورزی تکبّر تا بود نخواهی آن در دیگر و آمدی فرود (مقام)آن از گفت (3

 .ورزی تکبّر آن در که نرسد را تو! آى فرود( جایگاه)آن از گفت (4

ْلَ -40 َیََقݑُ ََهݭ  نݐَ ی  دݨݐٖ
ل َ واَلݫ  ُ ىݐݧ م  ََڡݨݐݭ ىَءاٰ ٰوةݑ  ݩݧ ݧ َى ݧ ݧ خݧ

ٰاََالݨْ ن  یݐْ هݑًََالد ُ ض  ل  اٰ ََحݐ مݩݩَ وݨْ ݦَ ََی  هݑ  ٰامݧ  ى  ݨݑ  ٯݧ
٭اݠلݨْ  (32 /اعراف)َݦَݦ

  .اندآورده ایمان که است کسانى براى خالص طور به قيامت روز و دنيا زندگى در[ هانعمت] این بگو (1

 . بود خواهد هم آن از بهتر قيامت روز و اندآورده ایمان که است کسانى براى دنيا زندگى در[ هانعمت] این بگو (2

 . است اهآن خاصّ قيامت روز و اندآورده ایمان که است کسانى براى دنيا زندگى در[ هانعمت] این بگو  (3

 .اندآورده ایمان قيامت روز به خاصّ طور به دنيا زندگى در که است کسانى براى[ هانعمت] این بگو (4

  نهم جزء

َاْلاَََݬݫ َهݬ لََّٰول» آیه از پس متوالی آیات ابتدای عبارات ترتيب -41 مٰآٰ ْ ݧ ݩٰىُءَالݣݣݣسݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ نݐݧ ْ ݧ ُسݧ خݧ َ َݨْ َادقݐ وةݨݨݦُ ُ ݧ عݧ ْ هٰا٭َݨݧ َی  
 (180 /اعراف) است؟ صحيح گزینه کدام در «...ݦݦݦݦݦ

مَ(1 ََوم  نݐݨْ َُامَݧ َ ٰآٰ ىݐ َلٯݑْ هݑ َحݐ  دَ-َݧ َ
ََوال َ نݐَ ی  ٖ ََݩݐ واَكدݐ ُ ݧ ی 

ݘـَݧ َ ٰاَی   نݐ ٰایݑ  واَاَوَلْمََ-َٰای  رݩُ ك َ ٯݐ  نݑَ َ َ٭ی  مَ(2  ݦݦݦݦݦ ََوم  نݐݨْ َُامَݧ َ ٰآٰ ىݐ َلٯݑْ هݑ َحݐ  دَ-َݧ َ
ََوال َ نݐَ ی  ٖ ََݩݐ واَكدݐ ُ ݧ ی 

ݘـَݧ َ ٰاَٰاَی   نݐ ٰایݑ  ٖلىَوُامَ-َی  ْ َݠَلََݨݧ مݨݨْ ُ ݩݩݧ َ٭هݧ َݦݦݦݦݦݦݨ
دَ(3

ََوال َ نݐَ ی  ٖ ََݩݐ واَكدݐ ُ ݧ ی 
ݘـَݧ َ ٰاَی   نݐ ٰایݑ  ٖلىَوُامَ-َٰای  ْ َݠَلََݨݧ مݨݨْ ُ ݩݩݧ واَاَوَلْمََ-هݧ رݩُ ك َ ٯݐ  نݑَ َ َ٭ی  دَ(4   ݦݦݦݦݦ

ََوال َ نݐَ ی  ٖ ََݩݐ واَكدݐ ُ ݧ ی 
ݘـَݧ َ ٰاَی   نݐ ٰایݑ  واَاَوَلْمََ-َٰای  رݩُ ك َ ٯݐ  نݑَ َ َ٭َی  واَاَوَلْمََ-ݦݦݦݦݦ رݦݩُ طݐُ نݐݨْ َ َی 
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  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ا -42 وݨݨݨْ یݑَ اݦَ َََعلٰىَقݐݦ  ݫ  مݫ ْ وݧ ََقݑَ ونݐ  ݐُ ُكٯݧ ݩْ عݧ َ ٰٰٓىَی  َََعل ٰام  َََاْضىݐ مݨݨْ ُ ݩݩݧ َ٭ݠَلهݧ  (138 /اعراف)َݦݦݦݦݦݦݨ

 .بودند گردآمده تواضع به خویش هاىبت بر که رسيدند گروهی به پس  (1

 .اندگردآمده تواضع به خویش هاىبت بر که بروید گروهی سوی به و (2

 .بودند نشسته خود هاىبت گرد بر تواضع به که رسيدند فرا گروهی پس (3

 . آمدند گرد تواضع به اهآن هاىبت بر ،رسيدند گروه آن به وقتی (4

ٰاُلوا -43 ݥَقݑ ةݑً رݦَ دݦݐ  ݨْ عݧ لَٰىَمݨ  ُكْمََا  َََری    مݨݨْ ݩُ هݧ
ل َ َََوݠَلعݧ  ونݐ  ݑُ ٯݧ نݩݑ َ ݦَ  (164 /اعراف)َی 

 .کنند پرهيزگارى اهآن شاید و باشد پروردگارتان نزد عذری تا گفتند  (1

 .  شوند پرهيزگار شاید تا کنند عذرخواهی پروردگارشان از که شد گفته (2

 . شود پرهيزگاری موجب شاید تا است پروردگار سوی به عذرخواهی گفتند (3

 . شوند پرهيزگار است ممکن ،کنند اهیخومعذرت پروردگارشان پيش اگر گفتند (4

وا -44 ُ رݩݧ َ َََودݐݧ نݐَ ی  ٖ دݐ
ََال َ ُذونݐ  ج 

لݨْ ََی ُ ٖهََڡݨݐݭٖى  یݘ 
 (180 /اعراف)َݦݦݦݦَ٭َاْسمٰآٰ

 .گرایند انحراف به او هاىنام مورد در تا کنيد رهایشان و (1

 .کنيد رها ،گرایندمى انحراف به او هاىنام مورد در که را کسانى و  (2

 .گرایند انحراف به او هاىنام مورد در تا کردند رهایشان و (3

 . کردند رها ،گرایندمى انحراف به او هاىنام مورد در که را کسانى و (4

45- َ َىَََوݠَلنݐݨݨْ نݐ  عݐْ
ُكْمََیݑُ ُكْمَََعىݐْ نݑُ ىݘَ اَقݐݫ  ًّ نݘ ت ݨْ َََوݠَلوݧََْس   ݢتݑ ݢ َ ݧ رݨݧ ُ  (19 /انفال)ََكىݩݩݩݧ 

 . باشد زیاد شمارشان کهآن مگر کرد، نخواهد نيازبی را شما گروهتان، و (1

 . باشد زیاد شمارتان که هرچند کرد، نخواهد نياز بی را شما گروه او و (2

 . کرد نخواهد نيازبی چيزی از را شما ،باشد زیاد چند هر شما گروه هرگز و  (3

 . باشد زیاد شمارتان که هرچند کرد، نخواهيد نيازبی را خود گروه شما و (4

 دهم جزء

َ » آیه از بعد آیه ناولي -46 ٖ دݐ
َال َ نݐ   َا  نݐَ ىݐََی  م  واءاٰ ُ رَݧ واَوهٰاح   ْمََواَݩُ ه  ل  َاْمواٰ ُدواَی   ه  اٰ ََوح  مݦݨْ ه  سݭݭݫ  ݩُ ݐݧ ٯݧ ݨݨْ یݐݧ  (72 /انفال)  است؟ کدام« ...ݦَ

دَ(1
ََوال َ نݐَ ی  ٖ ُرواَكََݩݐ ݐَ ْمَیَ َٯݧ هݨݨݦُ ْعضݐُ ُءََاوَݨَ ٰآٰ ݫ  ىݫ ݢݠلݬ  ݢ ٭َݨْ ْعضݐ  َ ََ(2   …ݦݦݦݦَی  ٰآٰ ااَََی  هݧ  ُ ن َ َی  ݧ

َالىݐ َ مَى ُ ْلَل  َقݑُ نݐݨْ َ ََݧ ُكْمَاَََڡݨݐݭٖى  ٖدی  َاْلاَََی ْ نݐ  ݣݣىم  ٰٓ رݩݦٰ ْ ݧ َ...ݣݣسݧ
دَ(3

ََوال َ نݐَ ی  ٖ ىَݐَݩݐ م  واءاٰ ُ رَݧ واَوهٰاح   ُدواََݩُ ه  اٰ ت ََٖڡݨݐݭٖىَوح  َس  ل  ََن  ه  دَ(4  …اللّٰ
ََوال َ نݐَ ی  ٖ ىَݐَݩݐ م  واءاٰ ُ ََݧ نݐ َم  عَݨْ َ ُدَی  ݩْ رَݧ واَوهٰاح   عَݩُ ُدواَم  ه  اٰ ُكْمََوح  ݩ  َكَقَݐَݧ ݩݩݩݘ  ݧ ىݧ

ٰٓ ݩݩݩٰ ݧ ُاولݩݩݩݩݩݧ َ…ݦ 
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

47- َ نݐ  ءاݦٰ لݨْ
ݢݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݨݨݦݗَ ََاݢ ڡݐَ ٯݐ   ُهََحݐ  ُكْمََاللّٰ َََعىݐْ م  ل  َََوع  ُكْمَََانݐ   ݫ  ىݫ اَقݐٖ ْعٯݦݐݦًّ ٭ضݐ   (66 /انفال)َݦَݦ

 .هست ضعفى شما در که دانست کرد، سبك را بارتان خدا که اینك (1

 . کاست شما دانش و بار از خداوند آمد، پدید ضعف ماش در که اکنونهم (2

 . آمد پدید ضعف شما در زیرا کرد؛ سبك را شما دانش بار خداوند اینك (3

 .هست ضعفى شما در که داشت معلوم و داد تخفيف شما به خدا اکنون (4
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ْدَ -48 َ ݑݧ ٯݧ واَقݐَ ݐُ یݧ اٰ َهََحݐ ََاللّٰ نݐݨْ ُلََم  ْ ى ݧ ََقݑَ َاْمَكنݐ  ُمَقݐ  هݧ ݩݐݨْ یݧ  (71 /انفال)َم 

 . ساخت چيره شما بر[ را آنها خدا] پس کردید خيانت خدا به[ نيز] این از پيش (1

  نسازد؟ چيره شما بر[ را آنها خدا] آیا کردید خيانت خدا به این از پيش که شما (2

 . ساخت چيره اهآن بر[ را تو خدا] پس کردند خيانت خدا به[ نيز] این از پيش (3

 . ساخت خواهد چيره او بر[ را تو خدا] بود کرده خيانت خدا به این از يشپ که هرکس (4

ْمَ -49 نݑُ ت  ٖ ݫ َََاَرضݐݫ وةݑ  ݩٰ ى ݧ َ اْلخݧ ٰاََی   ن  یݐْ ََالد ُ نݐ  ََم  ةݑ  رݩݦَ حݐ  ءاݦٰ
٭الݨْ  (38 /توبه)ََݦݦَݩ

 هستيد؟ خشنود خود دنيوی زندگی وضع از آخرت در آیا( 1

 ید؟اشده راضی آخرت جاى به دنيا زندگى به آیا (2

 نيستيد؟ راضی آخرت زندگی به دنيا زندگی عوض در آیا (3

  د؟هستن خشنود آخرت زندگی از بيشتر دنيا زندگی به آیا (4

50- َ ونݐ  ٯݐُ ل  ْ خݧ َ َََوت  ه  اللّٰ ََی   ْ مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ یݐ َ ََا  ْ مݧ ُ كݧ ىݦݩݩݐݨݨْ َََومٰاَََلم  ُكْمََُهمݨݦݨْ ىݦݩݩݐݨْ ََم  ݨْ مݧ ݩݩُ هݧ ىݩݩݩݐ َ ݭݫ  ݫ ݠٰكݫ ݧ َََولݩݩݩݩݩݩݩݧ مݩ  ْ وݧ َیَ َقݑَ ونݐ  قݑُ رݦݩَ ٯݐݨْ  (56 /توبه)َݦَ

 .ترسندمى که هستند گروهى اهآن و دينيست اهآن از شما که حالى در شمایند، از قطعاً اهآن که سوگند خدا به و (1

 .ترسيدندمى که بودند گروهى اهآن و نبودند شما از که حالى در شمایند، از قطعاً اهآن که کردید یاد سوگند خدا به و (2

 .ترسندمى که هستند گروهى و هستند شما از که حالى در نيستند، شما از قطعاً  اهآن که کنندمى یاد سوگند خدا به و (3

 .ترسندمى که هستند گروهى اهآن ولی نيستند، شما از که حالى در شمایند، از قطعاً  اهآن که کنندمى یاد سوگند خدا به و (4

 یازدهم جزء

لٰاَ » آیه یانیپا عبارت -51 ََوَعَلىَالى  َ َهݑ  ݩ  ََیݧ ٖ دݐ
َال َ نݐَ واحَی  ݩُ ݧ ٯݐݧ  

ل  نݑ ََݩݩݐُ ݩٰٰٓىح  ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ ََݧ دݐ َا  ݢاٰ ََݢ تݑْ ٰاقݑَ  (118 /توبه) ؟است کدام «...ضݐ

وََ(1 َهَُهَوَالىݑ َ َاللّٰ نݐ   َا  ت ُ ݢاٰ ݢ ݢ ُمَاݠلَݩ  ى  ٖ ݫ حݫ اَواَ(2  ر َ یݐ  وَݦَ َالىݑ َ ت ُ ݢاٰ ݢ ݢ ُمَاݠلَݩ  ى  ٖ ݫ حݫ ََ(3 ر َ ََوَانݐ َهَُهَوَالىݑ َََݧ َ َواللّٰ ت ُ ݢاٰ ݢ ݢ ُمَاݠلَݩ  ى  ٖ ݫ حݫ هََ(4  ر َ یݐ َ ۥا  ُ وَݧ َُهَوَالىݑ َ ت ُ ݢاٰ ݢ ݢ ُمَاݠلَݩ  ى  ٖ ݫ حݫ َر َ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

52- َ نݐݨْ ݧٰىݤََومݧ  ݐݧ ڡ ݨْ ٖةَََاوݧ ْهد  ع  ََی   نݐ  ََم  ه  ٭اللّٰ  (111 /توبه) َݦَݦ

 است؟ وفادارترین خداوند با عهد به کسی چه و (2  .خداست از ،باشد وفادارتر خویش عهد به کس هر و (1

  است؟ وفادارتر خدا از خویش عهد به کسى چه و (4  . است وفادارتر خدا با خود عهد به که است کسی او و (3

ََمٰاَ -53 َلقݑَ ُهََحݐ  َكََاللّٰ ل  ََدݐٰ ل اݦݦݦݦݨݠ ََا  اْلَخقݑ   ٭ی    (5 /یونس)َݦݦَݦ

 . است بوده حق به آفریده خدا که آنچه هر (2    .نيافرید حق به جز را آن خدا  (1

 . است نيافریده چيزی حق جز خدا (4    .آفرید نخواهد حق به جز را آن خدا (3

َََومٰاَ -54 نݐ ُ ََظݐَ نݐَ ی  ٖ دݐ
ََال َ ونݐ  ُ رݧ ىݩݑَ ٯݐݨْ َ َََعَلىَی  ه  ََاللّٰ ت   ََاْلَكدݐ  مݩݩَ وݨْ ݦَ ََی  هݑ  ٰامݧ  ى  ݨݑ  ٯݧ

٭اݠلݨْ  (60 /یونس)َݦَݦ

 .ندارند بد گمان جز رستاخيز روز درباره بندند،مى دروغ خدا بر که کسانى و (1

  چيست؟ قيامت روز به گمانشان بندند،مى دروغ خدا بر که کسانى و (2

 بود؟ خواهد چه رستاخيز روز در بندند،مى دروغ خدا بر که کسانى درباره شما گمان و (3

 .بود نخواهد دروغ جز رستاخيز روز درباره بندند،مى افترا خدا بر که کسانى گمان و (4

55- َ نݐْ َدُكْمََا  ىݐْ ََع  نݐݨْ ََم  ََُسْلطٰانݐ  اٰ دݐ هݩٰ  (68 /یونس)َی  

 دارند؟ حجتى هيچ مورد این در شما نزد آیا (2   دارید؟ حجتى هيچ مورد این در شما آیا (1

 .نيست شما بر حجتی این جز (4    .نيست( ادعا) این بر دليلى هيچ شما نزد  (3
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 دوازدهم جزء

ٰاَلَ » آیه از بعد آیه اولين در عبارت کدام -56 ٰاَقݑ ََاَرْهٖطََی  ْوم  َقݑَ ََعلَََی  ُكْمََاَعرݐ ُ خَى ْ
ََواتݑ َ ه  َاللّٰ نݐ  ُوُةَم  ݨݧ ݧ ݧ مݧ ُ یݑݧ ْ ݐݨَدݩݐݨݧ ََوََݧ ٰٓ ݢرݣݣاٰ ُكْمَݢ ْهرَ َءݨَ اظݐ  ًّ َ٭ی ݩݩ ݦݨ

 (92 /هود) است؟ آمده «...ݨݦݦݦ

واَواسَ(1 رݦݩُ ٯݐ  عݐْ ىݩݑَ ݩْ ُكْمََݧ دَ(2  َری  َ
ََوال َ نݐَ ی  ٖ ىَݐَݩݐ م  واءاٰ ُ ُهۥمَݧ ݩ  عݧ    3)ََٖ

نݐ  عََىا  ُكْمَم  ݩ  ََرقَݑَݧ ت   ٖىݫ  ݫ ݫ ارَ(4  ݫ َقݐ  ت ْ ݑ  ٯݧ یݑَ هَݦْ یݐ َ َا  ْ مݨݨݧ ݩݩُ ݧ َمَݧ ونݐ  ُ ݧ ى ݧ ݑ  ݨݧ ٯݧ یݑَ رݦْ َݦُ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

57- َ طݦ  ى   واَمٰاَََوحݧ  ُ عݧ ىݐَ هٰاََض  ى  ل ََقݐٖ ٰاظ  ݐُواَمٰاَََوی  ݧ ََكٰایݧ ُلونݐ  َ مݩݧ ْ عݧ َ  (16 /هود) َی 

 .شد خواهد باطل ،نمایيدمی عمل آنچه و رفت خواهد هدر به ،دهيدمی انجام جااین در آنچه و (1

 .است باطل ،انددادهمى انجام آنچه و شده تباه ،اندکرده جاآن در آنچه و  (2

 .رفت خواهد هدر به ،انددادهمى انجام باطل از آنچه و اندکرده جاآن در آنچه و (3

 .گرددمی باطل جاآن در ،انددادهمى انجام آنچه و رودمی هدر به جاآن در اندکرده آنچه و (4

58- َ م  ْ وݧ ٰاقݑَ َََوی  نݐݨݨْ ݫَٖىی َََم  ݣݣنݐݫ رݦݦُ ضݩُ ݩݐݨْ ََنݧ نݐ  ََم  ه  ََاللّٰ نݐْ ََا  ݨݨْ ݨُمݧ ݧ ْدىݩݩݑُهݧ  (30 /هود)َݦݦݦݦَ٭َظرݦَ

 کرد؟ خواهد یارى خدا خاطر به مرا کسى چه برانند، مرا اهآن اگر! من قوم اى و (1

 کرد؟ خواهد یارى خدا برابر در مرا کسى چه برانيد، مرا شما اگر! من قوم اى و (2

 کنند؟می یارى خدا خاطر به مرا که برانم را کسانی یاآ! من قوم اى و (3

 کرد؟ خواهد یارى خدا برابر در مرا کسى چه برانم، را اهآن اگر! من قوم اى و (4

ََمٰاَ -59 ݐݨْتݑ  ݩݧ ََُكىݧ َلُمهٰآٰ ْ عݧ ََیݑَ ݐْتݑ  لٰاَََاٮݧ َكََوݩَ مݩُ ْ وݨݧ ََقݑَ نݐݨْ ََم  ل  ْ ݧ ى ݧ
ََقݑَ اٰ  (49 /هود)َݨݦݦݦݦَ٭ٰهدݦݐ

 . دانستنمی تو قوم اما دانستىمى بوده این از پيش را آنچه تو (2  .تو قوم نه و دانستىمى را آن ،این از پيش تو نه (1

  .زیستندمی این از قبل که تو قوم نه و دانیمی را آن تو نه (4 . است شده واقع این از پيش ،دانستيدمی تو قوم و تو آنچه (3

لٰاَ -60 ََقݐَ ْ ݘݫ سݧ ݩݧ تݧ ݩݑَ نݧ ْ ت ݧ مٰاََیݑَ ݐُواَی   ݧ ََكٰایݧ ُلونݐ  ع  ٯݐݨْ ݦَ  (36 /هود) ی 

 .  نبود غمگين ،دادندمی انجام آنچه از پس،(  2   .مشغولند خود کار به اهآن که مباش غمگين( 1

  .نيستی غمگين ،دهندنمی انجام کهاین از(  4  .شمبا غمگين ،دادندمی انجام همواره آنچه از پس،( 3

 سیزدهم جزء 

  ؟رسدمی پایان به کلمه کدام با یوسف مبارکه سوره آیه آخرین -61

1)ََ ونݐ  ُ ݐݧ ىݩݧ ُوقݑ  ݧ ݧ ََ(2   ی  ونݐ  ݩݐُ ىݧ مݫ  وݘݨْ ݦݩُ ََ(3   ی  ونݐ  ݩݐُ ىݧ م  ݘݨݨْ وݩݩݧ ََ(4   یݑݦُ ونݐ  ىݐُ وقݑ  َیݑُ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ۥ -62 ݩݩُ هݧ ݩݐ َ وَِاَویݧ ݩݐُ َََلدݧ ْلم  مٰاََع  ٰاُةََلݫ  ْمىݐ
 (68 /یوسف)ََعل َ

 . بود خورداربر دانشى از ،بودیم داده تعليمش کهآن خاطر به او قطعاً و (2 .آموختمی نيز ما به که بود دانشی دارای او قطعاً و (1

 بياموزیم؟ او به چيزی چه ؛است دانش دارای خود او قطعاً و (4  . نياموخت ما به ،داشت که دانشی از او همانا و (3

هٰاَ -63 رݦ َ َاس  ََقݐ  ُوُسڡݐُ ݧ ٖهََڡݨݐݭٖىَی  س  ݨْ ݐݧ ٯݧ ََیݐَ هٰاَََوݠَلمݩْ ْد  ݧ نݫ ݧ ُ مَی  ُ ݩݩݧ  (77 /یوسف)َݠَلهݧ

 .نکرد آشکار برایشان ،بود داشته پنهان خود دل در که را[ احساس] آن یوسف (1

 .کرد آشکار برایشان ،بود داشته پنهان خود دل در که را[ تصميم] آن یوسف (2

 . نشد آشکار اهآن برای هرگز ،بود کرده پنهان خود دل در یوسف که[ سخنی] آن (3

 .نکرد آشکار برایشان را آن و داشت پنهان خود دل در را[ احتینار] این یوسف (4
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ُهۥََاْمَ -64 ویݐَ ىݘُ ن   
تݐَ مٰاََیݑُ َلُمََلٰاََی   ْ عݧ َ ََڡݨݐݭ ىَی  ݨْضݐ  ݧ رَ ََاْمََاْلَارݧ ٰاه  طݐ ََی   نݐ  ََم  ْول   (33 /عدر)َاْلٯݑ 

 د؟نگویمى ظاهری سخنى یا اند،داده خبر داندنمى او و است زمين در آنچه به را او آیا (1

 .گویيدمى ظاهری سخنى کهاین یا ،داندنمی که دهيدمى خبر است زمين در آنچه به را او یا (2

 گویيد؟مى ظاهری سخنى یا دهيد،مى خبر داندنمى او و است زمين در آنچه به را او آیا (3

  .بود ظاهری سخنى تنها نای یا ستداننمى او و است زمين در آنچه ادیددمى خبر او به یا (4

65- َ نݐ   َهََا  َذَََوَعَذُكْمََاللّٰ َََوعݨݦْ ُكْمََاْلَخقݑ   ُكْمَََوَوَعْذیݑݦُ ىݑُ َلٯݐْ َاحݐْ  (22 /ابراهيم)َݦݦݦݦَ٭قݐ 

 .کردید وعده فلخُ شما ولی دادید وعده هم شما و راست وعده داد وعده شما به خدا حقيقت، در (1

 . بود واقع خالف ،دادید وعده وقتی اما باشد راست تان وعده که دادید وعده شما حقيقت، در (2

  .کردم وعده لفخُ ،دادم وعده شما به که هم من و حق وعده داد وعده شما به خدا حقيقت، در (3

 .  دبو خدا وعده خالف شما وعده اما دادید وعده نيز شما و راست وعده داد وعده خدا حقيقت، در (4

 چهاردهم جزء

َ » آیه از پس آیه آغازین عبارت -66 ذݐَ َاحݐ  َقݐ  ݩُ ُمݩݧ ݧ ََݣݣىݑݨْهݧ هݑَُالض   ج  َُمضَى ْ نݐَ ٖجیݭ  ى   ْ  (83 /حجر) ؟است کدام ،حجر سوره در «ݧ

ََاعَ(1 ݩݐٰىمٰآٰ ݧ نݧ ݐْ ݧ ََعیَݐَݧ ُهمݨݨݦْ ََاعَ(2  ݨْ مٰآٰ ݩݐٰىقݐَ ݧ نݧ ݐْ ݧ ََعیَݐَݧ ُهمݨݨݦْ ٖدََ(3  ݨْ َءََاْهُلَاْلم  ٰٓ اٰ ََوح  هݑ  نݐَ وَ(4   ی  ىݑَ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩَٰىقݐَ
ݩݩ ݧ ل ݧ ُهمَعیَݐَݨݨَ َݨْ

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ٰاُلوا -67 ْلََقݑ َ ٰاَكََی  نݐ ىݘݨْ مٰاََح   ݐُواَی   ݧ ََكٰایݧ ه  ى  ََقݐٖ ُرونݐ  ْمىݑَ ݦَ  (63 /حجر)َی 

 .کردندمى تردید آن در که ایمآورده چيزى تو براى بلکه گفتند (1

 ؟کنیمی تردید آن در چرا ایم؛آورده چيزى تو براى بلکه گفتند (2

 .کردندمى تردید آن در که آمدیم تو نزد چيزى خاطر به بلکه گفتند (3

 . کنندمی تردید آن در که ایآورده چيزى تو بلکه گفتند (4

ا -68 وݦُ َ ݑݧ ݡٯݧ ْ لݧ اݦَ َلَمََقݐݦ  ٰاََمٰاََاݠلسݧ َ ݩݐ  ُلََُكݡںݩݧ ݩ  مݧ ْ عݧ ََیݐݧ  نݐݨْ ݢءَم  ݢ وݨٰٓ  (28 /نحل)َسݩُ

 .  بود بد همه ،دادیم انجام آنچه:[ بگویيد و] آیيددر تسليم در از پس، (1

 .کردیمنمى بدى کار هيچ ما:[ گویيدمى و] آیيددرمى تسليم در از پس، (2

 .  بود بد همه ،دادیم انجام آنچه:[ گویندمى و] آینددرمى تسليم در از پس، (3

    . کردیمنمى بدى کار هيچ ما:[ گویند و] آینددر تسليم در از پس، (4
69- َ م َ ََی ُ ݢاٰ ݢ دݐ ََا  ڡݐَ ر ََََكس   ُكْمََالضݐ ُ َََعىݐْ ݢاٰ ݢ دݐ ََا  قݑݧ  ٖریݬ  ُكْمََقݐَ ىݦݩݩݐݨْ ْمََم  ه  ى    رݦَ ََی   ݣݣݣُكونݐ  رݪ 

ݨْ ݩݩ  ُسݧ  (54 /نحل)َت 

 .ورزیدند شرك پروردگارشان به آنها از گروهى گاه آن کردیم، برطرف ایشان از را آسيب آن چون و (1

  !ورزندمى شرك پروردگارشان به شما از اىدسته بناگاه کند، برطرف شما از را زیان که هنگامى سپس (2

 ورزند؟مى شرك پروردگارشان به شما از گروهى چرا کرد، برطرف شما از را آسيب آن سپس (3

 .ورزیدند شرك پروردگارشان به شما از گروهى گاه آن کردید، برطرف خود از را آسيب آن سپس (4

ݧ ََ -70 رݧ ݐَ خݧ ُمََفݐَ ه  َََعَلی ْ ڡݐُ ٯݑْ ََاݠلس   نݐݨْ ْمََم  هݪ  ݑ  ْوقݧ
٭قݐَ  (26 /نحل) ݦݦَݦ

 . ریزدمی فرو اهآن سر بر سقف پس،(  2  .ریختند فرو را سرشان باالی سقفِ پس،(  1

  .بریزید فرو اهآن بر را سقف سرشان باالی از پس،(  4  .ریخت فرو اهآن بر سقف سرشان باالى از پس،(  3
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 پانزدهم جزء

َكَ » آیه از پس آیه اولين -71 ََری  َ نݐ   َا  طݩُ ُ ْسݩݧ ݧ ݫ ݨݧ تݫ ݨَ َاݠلَی  قݑَ رݐْ مَر   َل  نݐݨْ َ ََݧ ءݨُ ٰآٰ َس  ݑََوََت  ٯݧ َ َی  رݩݩݦُ د  َ٭ݨْ  (30 /اسراء) ؟ شودمی آغاز عبارت کدام با «…ݦݦݦݦݩ

لٰاَوَ(1 رَݩَ ٯݑْ وایݑَ ُ ݧ ی  ݧ َىالرَݦَ ݩٰ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݐݧ نݨݧ ݪݭ  َ٭ݩݩݐ 
هَݨݦݦ  یݐ َ ۥا  ُ ...َݧ لٰاَوَ(2    كٰانݐ  ُلواَالىَݩَ ىݑُ ٯݑْ َیݑَ س  ٯݐْ ََݩݐ َ

ىاݠل َ مَنݑٖ ر َ َح  ُه...َݨَ َاللّٰ
لٰاَوَ(3 رَݩَ ٯݑْ وایݑَ ُ ݧ ی  َمٰاَلَالََْݦَ م  ن  تݑٖ لٰاَوَ(4    ...ى َ ُلوَݩَ ىݑُ ٯݑْ ایݑَ ُكْمََاْولٰادَݦݨ  ََݩَ ْ س  هݑََحݐ  ...َى َ ْملٰاقݑ  َا 

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ٰاَََومٰاَ -72 ݩݐ  ََُكݡںݩݧ نݐَ ی  ی ٖ  
دݐ  َ ݩݩݩݧٰىَُمعݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ نݑ ݧ ََح  ت   ݧ  عݧ ْ ݧ ن ݧ وݣݣلًاَیݐ  ݩُ  (15 /اسراء)َََرسݧ

 .برانگيزیم اىفرستاده کهاین ات نيستيم،( کسى) کنندۀ عذاب( ما) و  (1

 کنيم؟ نازل عذاب باید چرا نکنيم، مبعوث پيامبرى تا و (2

 . نشد نازل عذابی ،بود نشده مبعوث پيامبری که هنگامی تا و (3

 . شد نخواهيم عذاب نشود، مبعوث ما برای پيامبرى تا و (4

73- َ ٰاََِاَودݩݐݨْ ْلىݐ َََلَكََقݑُ نݐ   َكََا  َطَََری  َ َََاحاٰ ٰاس  الىݐ   (60 /اسراء)َݦݦݦݦَ٭ی  

 .دارد احاطه مردم بر پروردگارت که راستى به و کردیم گفتگو تو با که را هنگامى[ کن یاد] و (1

 .دارد احاطه مردم بر پروردگارت راستى به گفتيم تو به که را هنگامى[ کن یاد] و (2

 .دارد احاطه مردم بر پروردگارت راستى به: گفتی تو که را هنگامى[ کن یاد] و (3

 .داشت خواهد احاطه همه بر پروردگار همانا و گفتيم سخن تو با که را هنگامى[ کن یاد] و (4

74- َ ݩݑݨْ تݧ ݨَ رݧ ُ هݑًَََكى ݩݧ مݧ  َََكل  ُ ݨݧ حݬ  ُ رݧ خݩݩݐݨْ ََتݑَ نݐݨْ ْمََم  ه  ه  واٰ ݐْ  (5 /کهف)ََاقݧ

 .آمد در دهانت از که بود سخنی بزرگ (2   . آمد بيرون نتاندها از که است بزرگ سخنی (1

 .آمد در دهانش از که بود درشت سخنی (4  .آیدمى بيرون دهانشان از که است بزرگ سخنى  (3

لٰاَ  -75 ُدََوݩَ ݨْ عݧ ٰاَكََیݑَ نݐ َََعى ْ ُهمݨݨݦْ ُدَََعیݐݨْ ٖری  هݑَََیݑُ نݐَ ی  ٖ ََرݐ ٰوةݑ  ݩݧ ݧ َى ݧ ݧ خݧ
ََالݨْ ٰاَالد ُ ن  َ٭یݐْ

 (28 /کهف)َݦݦݦݦݦݦ

 .نگرفت بر آنها از را خود چشمان دنيا، زیورهاى خاطر به هرگز و (1

 .نخواست را دنيا زیورهای و برنگرفت آنها از را خود چشمان هرگز و (2

 . ستخوا را ویدني زیورهای و گرفتبرن اهآن از را خود چشمان و (3

 .خواهىمی را( دنيا) پست زندگى زیور که حالى در مگير، بر اهآن از را دیدگانت و (4

 شانزدهم جزء

ُكرََْواد » آیه از پس متوالی آیات پایانی کلمات -76 َالَڡݨݐݭ ىَݩݩݐݨْ ٰات   ىݑ ك 
هََٖݨݦْ راٰ ْ ی  َمَا  هَى  یݐ َ ۥا  ُ ََݧ د ٖ َض  اكٰانݐ  ًّ ٯݑ ت َ َی 

ایݐَ  (41 /مریم) ؟است کدام ترتيب به «ن  ݦًّ

1)ََ اس   ًّ نݘ وَ َ-ت ݨْ ًّاس  اَوݠلَ-ی   ݩݩ ݦًّ ݫ ݧ ََ(2  ݬݫ ىݫ اس   ًّ نݘ وَ َ-ت ݨْ ًّاس  ََ-ی   اَعض  ًّ َََ(3 ى   اَعض  ًّ ََ-َى   اس   ًّ نݘ وَ َ-ت ݨْ ًّاس  ََ(4 َی   اَعض  ًّ ََ-َى   اس   ًّ نݘ اَوݠلَ-ت ݨْ ݩݩ ݦًّ ݫ ݧ َݬݫ ىݫ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

لَ  -77 ىََكَدݐٰ س  ََٖعى  نݐُ ْ ََای  م  ی   رݦݨْ َ٭مݦ  ْوَلََݦݦݦݦݩ ََقݦݑَ یَاْلَخقݑ   ٖ دݐ
ََال َ ه  ى  ََقݐٖ ُرونݐ  ْمىݑَ ݦَ  (34 /مریم)َی 

 .کنندمى تردید آن در که است مریم پسر عيسى حقِّ سخن این (1

 .  است حق ،کنندمی تردید آن در آنچه درباره مریم پسر عيسى سخن (2

 .کنندمى تردید آن در که حقّى سخن یم؛مر پسر عيسى است این (3

  کنيد؟مى تردید مریم پسر عيسى حقِّ سخن در آیا (4
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78- َ ݫ دݩُ ݣݣیݬݫ ݪٖ رݩݐ ݥیݫ ݩَ ُهََوݩَ ََاللّٰ نݐَ ی  ٖ دݐ
َدْواَال َ ىَاْهىݑَ ًّ دݩݧ ُ  (76 /مریم)َݦݦݦݩݩݦَ٭هݧ

 .افزود ،آمدند در هدایت راه به که کسانى( تعداد بر) خداوند و (2 .افزایدمى ،آمدند در هدایت راه به که کسانى( تعداد بر) خداوند و (1

  .افزایدمى ،اندیافته هدایت که کسانى هدایت بر خداوند و (4   ! بيفزا ،اندیافته هدایت که کسانى هدایت بر اخداوند (3

ا -79 یݐ  ىݩَََواݦَ َكَاحݐْ یݑُ رݦْ ْعََݦݑَ م  اْسىݑَ مٰاََقݐ  ٰٰٓیَلݫ  ݧ ݧ ݧ ݧ وحݩݩݧ ُ   (13 /طه)َی 

  .دهی فرا گوش ،شودمى وحى آنچه به تا گزید برخواهم را تو من و (1

  .دهم فرا گوش ،شودمى وحى آنچه به پس شدم، برگزیده تو سوی از من و (2

  .فرادادی گوش ،کردم وحی آنچه به پس برگزیدم، را تو من و (3

  .ده فرا گوش ،شودمى وحى نچهآ هب پس م،برگزید را تو من و (4

ْدَ -80 ٰاَكََقݑَ نݐ ىݘݨْ ََح   هݑ  ݘـٰای َ ََی   نݐݨْ َكََم    (47 /طه)َݦݦݦݦَ٭َری   

  .آمدیم پروردگارت جانب از اىنشانه عنوان به ما راستى به (2 .آمدیم تو سوى به پروردگارت جانب از اىنشانه با راستی هب  (1

  .آمد خواهد پروردگارت جانب از تو براى ما نشانه زودی به (4 . آورد خواهيم اىنشانه پروردگارت جانب از تو براى ما زودی به (3

 هفدهم جزء

َاݠل» آیه از پس آیه اولين -81 نݐ  ََوم  نݐ  ٰاٖظی  ى 
َم ََس    ََݨݨَْنݐ وݣݣنݐ  ُ وݣݣضݩݧ ݩݐُ عݧ َ ۥَلةَی  ُ  (82 /انبياء) ؟ شودمی آغاز عبارت کدام با «…َݩݧ

اَویَ(1 وحًّ ݐُ ٰادَݧ َیݐ دݐْ ٰىا  ݧ ݧ ََݧ نݐ َم  ى ََݨْ ُلَقݑَ ْ ََوَایَ(2 َ...ݧ ݩݧ ُوت   ݧ ٰادَݭݫ ݧ َیݐ دݐْ ٰىا  ݧ ݧ ُهََݧ ݐ َٖىَاَنَۥ ََری  َ اَودَ(3  َ...ݧ َُمعَݩݐَ ت   ه  َدݐَ دݐْ َا  ونݐ 
االىݐ ُ ًّ ى  ٰاضݦݦݐ  ََوَرَ(4 َ...ݩݐ ٰآٰ ی   َكر  ݩَ ٰادَݩݩݐݧ َیݐ دݐْ ٰىا  ݧ ݧ هَݧ ۥَری  َ ُ ََ...ݧ

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

َََلْوَ -82 ََكٰانݐ  ء  لاݩݩݩݩݦݦݦݦݦݠ  وݩݩݩݘݨݨݦُ هݑًََهݩݠ  َ هݧ لݪ  ُدوهٰاََمٰاََءاٰ رݦَ   (99 /انبياء)َوݦَ

 .شدنمى وارد آن در کسی هرگز ،داشت وجود خدایانى جاآن در اگر (2  .شدندنمى وارد آن در ،بودند خدایانى اینها اگر (1

 . شدیدنمی آنجا وارد ،بودند شما خدایان اهآن اگر (4 .شدیدنمى وارد آن در هرگز ،بودید خدایان شما اگر (3

83- َ ݨݨْ ََِاَونݐݧ َََاْدٖریٰٓ ٖرٮ ت   َ َََاْمَََاقݑݧ د  ٖعى  َ ََمٰاََی  وَعُذونݐ   ( 109 /انبياء)َیݑُ

 ؟است نشده داده ایوعده آیا دور؛ یا است نزدیك دانمنمى و (2 .دور یا است نزدیك شده داده وعده آنچه دانستممی کاش و (1

 .دور یا است نزدیك ،يددهمی وعده آنچه دانمنمى و (4  دور؟ یا است نزدیك شوید،مى داده وعده آنچه دانمنمى و (3

ْدُعوا -84 ََی َ نݐݨْ َ ۥ َََلمݧ ةݨݨُ رݦ ُ ََضݐ  َرت ُ َََاقݑْ نݐݨْ ٖهََم  ع  ݐݨْ ٯݧ  (13 /حج)َیݐَ

 ؟است ترنزدیك سودش از زیانش ایدخوانده را کسى آیا (2  .است ترنزدیك سودش از زیانش که خواند کسی برای (1

 .است ترنزدیك سودش از زیانش حتماً که خواندمى را کسى (4 .است ترنزدیك سودشان از زیانشان که اندشده خوانده کسانی (3

ٰارݩݩَُ -85 لىݐ 
اَاݗَ ه  َ ُهَََوَعذݧ ََاللّٰ نݐَ ی  ٖ دݐ

ُرواَال َ ݐَ ٭َكٯݧ ََݨݦݦَݦ ݩݘݨݨْسݩݧ  تݧ ݫ ݭ  یݫ رََُوݧ  ٖضى   (72 /حج)َاْلم 

 .است شده داده وعده کافران به که ستا همان ،بد سرانجام و آتش این (1

  . است بدی سرانجام که بده وعده ورزیدند کفر که اهآن به را آتش (2

 .است سرانجامى بد و داد ورزیدند کفر که کسانی به را اشوعده خدا که آتش آن  (3

 .است نجامىسرا بد که بدانند الهی وعده را آتش ورزیدند کفر که کسانی (4

 دهمجه جزء

نݑ َ» آیه از پس آیه آغازین عبارت -86 ݩٰٰٓىح  ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ ََݧ دݐ َا  ݢاٰ ٰاَقݐَََݢ ىݦݩݐ ݑَجݨْ ݧ ْمََعلَََىݩݧ ه  ََی ْ اَدݐ ًّ ٰای  َی  ݢاٰ ٖدََݢ َس   ت   اٰ ََعذݐ د   ( 77 /مؤمنون) ؟است کدام «…ی 

1)ََ ٖ دݐ
رَیَوُهَوَال َ َاُكْمَدݐَ ََ(2 ݦَ ٖ دݐ

ىَیَوُهَوَال َ ن ٖ
ْ خݧ ُ ََوََت  ݫ تݑُ ىݫ ٖ ُمݫ ݧ ݧ ََوُهَوَاَ(3  ی  ٖ دݐ

ََیل َ َلقݑَ َ (4  حݐ  ٖ دݐ
ََوُهَوَال َ اَََاتَی  ݐݧْس   ُمَلَݧ ُ كݧ  ݦَ
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  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ْمَََاْمَ -87 ُ ُلهݧ اَتݑَْسىݘَ ًّ ْرح  ََحݐ  ُ ح  ݐَراٰ خݧ
َكََفݐَ رَ ََری    ى ْ ٭حݐ 

 (72 /مؤمنون)َݦَݦ

 .است بهتر پروردگار مزد که حالی در ؟کردند مطالبه مزدى ایشان مگر (1

 .است بهتر پروردگارت زدمُ که حالی در ؟کنىمى مطالبه (زدىمُ)هزینه ایشان از مگر (2

 .است بهتر پروردگار مزد که زیرا نکردی طلب مزدی ایشان از تو (3

 . است بهتر پروردگارت مزد که زیرا نکن مطالبه مزدی ایشان از  (4

88- َ ٰآٰ نݐ ٰاَََری  َ ىݐ ݨݨݦْ ح  ر 
هٰاَََاحݐݨْ ىݐݨْ ََم  نݐْ ا  ٰاََقݐ  ٰاََُعْذیݐ یݐ  ا  ََقݐ  ونݐ  ُ ݩݧ ٰاݠلݫ مݧ  (107 /مؤمنون)َظݐ

 .بود خواهيم ستمگر صورت آن در برگشتيم، اگر پس بر، بيرون اینجا از را ما پروردگارا، (1

 . بود خواهيم ستمگران از صورتاین غير در زیرا ،گردیممی باز ما پس ردبُ بيرون اینجا از را ما پروردگارمان (2

 .بود خواهيم ستمگر صورت آن در برگشتيم، بازهم اگر پس برد،می بيرون اینجا از را ما پروردگارمان (3

 .بود خواهيم ستمگر صورت آن در که گردیمنمی باز و رویممی بيرون اینجا از ما پروردگارا، (4

ݩٰٰٓى -89 ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ نݑ ݧ ََح  ݢاٰ ݢ دݐ َءُةۥَا  ٰٓ اٰ ََََلْمََح  ُةَت  دݨْ ݫ   اَخݫ ًّ نݘ ت ݨْ  (39 /نور)َس  

 . نيافتی چيزی را آن ،نرسيدی آن به تا (2   .نيابد چيزى را آن ،رسد نآ هب کهزمانی تا (1

 . شدنمی یافت آن در چيزی که رسيد جایی به که این تا (4   . نيافتی چيزی دیگر رسيدی جایی به تا (3

ٰاَلَ -90 َََوقݑ نݐَ ی  ٖ دݐ
ݢاَال َ ݢ و  رݦُ ݐَ َََكٯݧ نݐْ ََا  ٰٓ اٰ َ َٰهدݦݐ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩݩݧ

ݩ اݦݦݦݦݠݩ ݩݧ ݩݩݩݧ لݧ ََا  ك  قݐْ َا  ََنݐ  ݣݣیهݦُ رݨٰ ݩݑَ ىݧ  (4 /فرقان)َاقݐݨْ

 .باشد ساخته را آن که نيست دروغى این گویندمی ورزیدند، کفر که کسانى به و (1

 . است ساخته دروغی کهآن جز نيست کسی این گفتند ورزیدند، کفر که کسانى و (2

 . است ساخته را آن که دروغى جز نيست این گفتند ورزیدند، کفر که کسانى و (3

 . باشد ساخته او که نيست چيزی همان این گفتند ،بودند هورزید کفر که کسانى آنگاه و (4

 نوزدهم جزء

 (98 /شعراء) ؟است آمده درست ترتيب با گزینه کدام در متوالی آیات -91

َتݐُسَ(1 دݐْ ُكْمَا  یݫ  ٖ وݨ  رَݧ  َی   ت    َاݠلََْݦَ نݐَ َََ-َعٰاݠَلٖمی  نݐ ٰاَم  مٰاََلىݐ َقݐَ ٖعََݨْ ٰاقݐ  َس  نݐَ لٰاَوَ-َی  ٖدََݩَ َض  قݑ  ََحمََٖی  م  ٰاََكرََ-َى  ََلىݐ َلْوََانݐ   ݥقݐَ ݑً ݢةݧ ݢ ݢ ىَݧ َ َقݐَ ُكونݐ  َاْلُموݘََݩݐَ نݐ  َم  نݐَ ی  ىݐٖ م  ݨْ َݧ
َتݐُسَ(2 دݐْ ُكْمَا  یݫ  ٖ وݨ  رَݧ  َی   ت    َاݠلََْݦَ نݐَ ََ-َعٰاݠَلٖمی  ُمونݐ  ر  ْ ل َاَاْلُمج  َا 

ٰآٰ ىݐ
ل َ ََاضݐ  مٰاََ-ََومٰآٰ َقݐَ نݐ ٰاَم  َََلىݐ ٖعََݨْ ٰاقݐ  َس  نݐَ لٰاَوَ-َی  ٖدََݩَ َض  قݑ  ََحمََٖی  م  َى 

3)ََ ُمونݐ  ر  ْ ل َاَاْلُمج  َا 
ٰآٰ ىݐ
ل َ ََاضݐ  ََ-ََومٰآٰ نݐ ٰاَم  مٰاََلىݐ َقݐَ ٖعََݨْ ٰاقݐ  َس  نݐَ لٰاَوَ-َی  ٖدََݩَ َض  قݑ  ََحمََٖی  م  ََ-َى  نݐ   َكَلَڡݨݐݭٖىا  ل  هݑًَدݐٰ ݩݩَ ی ݧ ءاݦٰ

َ٭ݨَ
ََاكَݦݦݨݨݨ  ْمََومٰاَكٰانݐ  ُ ݩݧ ُهݧ ݧ رݨݨݧ َ ݩݩݩ  ىݧ ْ َمَݨݧ نݐَ ی  ىݐٖ م  وݘݨْ َݦُ

4)َ َ َُكݡںیݑ نݐْ َا  ه  ٰاَاللّٰ ݩݐ  ََݩݧ َُمََیَلفݐٖ لٰال  َضݐ  نݐ  ی  ََ-َت ٖ ُمونݐ  ر  ْ ل َاَاْلُمج  َا 
ٰآٰ ىݐ
ل َ ََاضݐ  لٰاَوَ-ََومٰآٰ ٖدََݩَ َض  قݑ  ََحمََٖی  م  ٰاََكرَ-َى  ََلىݐ َلْوََانݐ   ݥقݐَ ݑً ݢةݧ ݢ ݢ ىَݧ َ َقݐَ ُكونݐ  َاْلُموݘََݩݐَ نݐ  َم  نݐَ ی  ىݐٖ م  ݨْ َݧ

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ْدَ -92 َ ݑݧ ىاََََلٯݧ نݐٖ
ل َ ََضݐ  ْكرَ ََعنݐ  َدََالدݐ   ْ عݧ ݨَ ََی  دݐْ َءنݐَٖىَا  ٰٓ اٰ  (29 /فرقان)َݦݦݦݦَ٭ح 

 .بود رسيده او به قرآن کهآن از پس ديکش گمراهى بهاو را  تردید بی (1

 .  کرد گمراه آمد برایم کهآن از پس ،قرآن از مرا تردیدبى (2

 . آمد او نزد آنکه از پس افکند گمراهی به قرآن هدایت از را او (3

 . از هدایت قرآن گمراه شدم ،آمد من نزد او کهآن از پس تردید بی (4
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ݢاَݦݦݦݦَ٭ -93 ݢ ٰاُلو  ََقݑ نݐُ م  ݨݨْ ݩݘݧ وݧ ُ َکَََلَکَََایݐݧ َ ݩݧ عݧ َ ݨݧ ن ݧ
َََوایݑ َ ُلونݐ  دݐَ ْ  (111 /شعراء) اْلَارݧ

 .کنندمی پيروى تو از و اندآورده ایمان تو به فرومایگان تنها همانا گویندمی(  1

 کنند؟می پيروى تو از و آورندمی ایمان تو به فرومایگان آیا گویندمی(  2

 اند؟کرده پيروى تو از فرومایگان کهآن حال و بياوریم ایمان تو به آیا گفتند  (3

  کنيم؟ پيروی فرومایگان از و بياوریم ایمان تو به ما آیا گفتند(   4

94-  َ ََمٰآٰ ݐْتݑ  َََاٮݧ ل اݦݦݦݦݨݠ رَ َا  َس   ٰاََت  ُلىݐ ݨْ ىݦݩ  ََم  ْاݣݣتݑ  ََقݐ  هݑ  ݘـٰای َ ََی   نݐْ ََا  ݐݨْتݑ  ݩݧ ََُكىݧ نݐ  ََم  نݐَ ی  قݑٖ ٰاد   (154 /شعراء)َالض 

 . نيستی راستگویان از تو اما بياور اینشانه پس نيستی ما مثل بشری تو اگر (1

 . بياور اىنشانه گویىمى راست اگر اکنون نيستی ما مثل بشری تو اگر (2

 .بياور اىنشانه گویىمى راست اگر ؟هستى ما مانند بشرى جز تو مگر (3

 .بياور اىنشانه گویىمى راست اگر نيستى؛ ما مانند بشرى جز تو (4

ْلَ -95 ُكْمََه  نݘُ ت   
َََعلٰىَُایݐَ نݐݨݨْ ُلََم  رݐ َ نݐَ ََیݑَ نݐُ ٰاٖظی  ى 

 (221 /شعراء)َالس   

 آیند؟مى فرود کسى چه بر هاشيطان که دهم خبر را شما آیا (1

  آید؟می رودف هاشيطان از یك کدام کهاین هب دهم خبر را شما آیا (2

  آمدند؟ فرود کسی چه بر هاشيطان که ندادم خبر را شما آیا (3

 آیند؟مى فرود کسى چه بر هاشيطان که ندارید خبر شما آیا (4

 بیستم جزء

ْلََار » آیه -96 ْمَقݑُ ݩݩݑُ نݧ ْ َای  ُهََعلَََݩَ َلَاللّٰ ع  َح   نݐْ ُكُمَا  رَى ْ هٰاَرَس  االىݐ َ ًّ ݧ دݧ ݣݣم   (72 /قصص) ؟ شودمی تمام عبارت کدام با «...ݦݨݦݨْ

لٰاََاقَݐَ(1 َ ََݧ ُعونݐ  ْمََوݠلَََ(2  تݑَْسم  ݠكݨُ
ل َ َ ݧ ُكرَعݧ ْ َتݑَس  ونݐ  ُ لٰاََاقَݐَ(3  ݧ َ ََݧ ُلونݐ  ْعٯݑ  لٰاََاقَݐَ(4  یݑَ َ نَ َݧ َیݑُ ُرونݐ  ْض  ݨݧ َݧ

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

97- َ َََومٰآٰ ݐْتݑ  یََاٮݧ هٰاد  ََی   ََاْلُعْمی  ْمَََعنݐْ ه  لٰاَلنݑ   (81 /نمل)َضݐ 

 .نيستى شانگمراهى از کوران گرهدایت تو و (2  . باشی شانگمراهى از ناشنوایان گرهدایت نباید تو و (1

 نبودی؟ گمراهی از کوران گرهدایت تو مگر (4  . شانگمراهى از ناشنوایان گرهدایت جز نيستی تو و (3

98-  َ ݭݫ ݑݫ ىݧ َ َكَقݐݧ
ََلݨْ ُهمݨْ یݐُ سٰاك  َََلْمََم  ََتݑُْسَكنݐْ نݐݨْ ْمََم  ه  ْعد  َ ََی  ل اݦݦݦݦݨݠ لًاَا  ٖلى   (58 /قصص)َݦَ٭قݑَ

 . است نبوده مسکونی اندکی جز ،اهآن از پس که هایشانخانه است آن (1

 .گرفت نخواهد قرار سکونت مورد اندکی جز ،اهآن از پس که هایشانخانه است آن (2

 . کرد نخواهی سکونت آن در اندکی جز ،اهآن از پس که شانخانه است آن (3

 . داد نخواهی سکونت آن در را اندکی جز این، از پس که هایشانخانه است آن (4

99- َ عݩݐݭݪ  ݩݑ  نݧ ݨْ َََوای  مٰآٰ ىݫ  ݩٰنَكََقݐٖ ݧ ݧ ݧ یݑݩݩݩݧ ُهََءاٰ رَََاللّٰ اٰ ةݑَََالد  رݦݩَ ݩݐ  حݧ ءاݦٰ
٭الݨْ  (77 /قصص)َݦَݨ

 .بجوی را آخرت ،داده تو به فانی دار که آنچه از (1

 .است آخرت سرای در ،جوییمی خداوند از را آنچه و (2

 .بجوى را آخرت سراى ،هداد تو به خدا آنچه در و (3

 .گيریمی آخرت سرای در ،دادی خدا راه در آنچه و (4
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100- َ نݐݨݨْ ََم  واَكٰانݐ  ُ ݩݧ حݫ ݧ ْ رݨݧ ݦَ َءََݣݣی  ٰآٰ ٯݑ ََلݫ  ه  ََاللّٰ نݐ   ا  َلََقݐ  َََاح   ه  ََاللّٰ ݣݣتݑ  َ٭َلءاݦٰ  (5 /عنکبوت)َݦݦݦݦݩݩݦ

 .آیدمی زودی به خدا (سوی از)شده معين زمان دارد؟ اميد خدا دیدار به کسى چه (1

 . بود خواهد آمدنی خدا سوی از شده معين زمان دارد، اميد خدا دیدار به که کسی برای (2

 .است آمدنى خدا سوی از شده معين زمان اما نداشت؛ اميد خدا دیدار به (3

 .است آمدنى خدا (سوی از)شده معين زمان ؛دارد اميد خدا دیدار به که کسى (4

 یکم و بیست جزء

َ » ارتعب -101 ٖ َكَالد  ل  َدݐٰ نݐُ ََی  ُمَاْلٯݑ   (30 /روم) ؟است آمده گزینه کدام ادامه در «َى   

نَ َ(1
َایݑ َ ل  َ َی  ع  َ ََݧ ٖ دݐ

َال َ نݐَ َلمَی  اظݐَ وݨݨݨݦ  َءُهْم...َݦُ ٰٓ رَ(2   َاْهواٰ َضݐ  ݨ  ت  ْمَلَݨݦَ ُ كݧ لًامَݦَ َ ىݩ  ََݦَ نݐ َم  ُكْم٭َݨْ س  ٯݐُ َ...ݦݦَݦَایݐْ
3)ََ ٖ دݐ

اَیَوُهَوَال َ وݘݨُ د  ْ نݫ ݧ َ َاْلخَی  ݐَْلقݑَ ْمََوحَ(4    ...ݧ َاقݑ  َكَقݐ  َ هݧ َلَݫ ݨْ نݐ  ی  ىݐََٖݫ لد ٖ اح  ًّ ٯݐݩ ٭ن  َ...ݦݦَ 
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

102- َ ل  َ ََی  ع  َ ن ݧ ََایݑ َ نݐَ ی  ٖ دݐ
اَال َ وݨݨݨݦ  َلمݦُ َءُهْمََظݐَ ٰٓ رَ ََاْهواٰ ْ ى ݧ

عݐ  ََی   ْلم  ٭ع   (29 /روم)ݦݦَݦ

 .اندکرده پيروى دانشى گونههيچ بدون اند،کرده ستم که کسانى هاىهوس از بلکه (1

 . کرد خواهند پيروى ،اندکرده ستم که کسانى هاىهوس از ،ندارند دانشی هيچ که کسانی بلکه (2

 .ندکرد پيروى یشانهاهوس از دانشى هيچ بدون ند،کرد ستم که کسانى بلکه (3

 . کندمی پيروى را خود هاىهوس ،نشىدا گونههيچ بدون که کندمی ستم کسی بلکه (4

َاُرونݐݫَٖى -103
ََقݐ  ݢاٰ ݢ ََمٰادݦݨݐ َلقݑَ ََحݐ  نݐَ ی  ٖ دݐ

ََال َ نݐݨْ ٖهََم  ٭ُدویݐ   (11 /لقمان)َݦݦَݦ

 اند؟آفریده چه ،اویند از غير که کسانى ،دهيد نشان من به پس (2  . دهيد نشان را آن از غير هایآفریده من به پس  (1

 . بودند او از غير که را هاییآفریده داد نشان من به پس (4   .دهيد نشان را او از غير آفریدگاری من به پس (3

ٖریََومٰاَ -104 ْ دݧ ََیݑَ س  ݨْ ݐݧ ٯݧ ََیݐَ َای   ََی   ضݐ  ْ َََارݧ وتݩݩݑُ ُ مݧ ٭یݑَ  (34 /لقمان)َݦَݦ

 .ميردمى سرزمين کدامين در هرکس دانیمی چه تو و (2   .ميردمى سرزمين کدامين در داندنمى کسى و (1

 ؟دانندمی چه ،بود مرده سرزمين آن در که کسی درباره (4 .اندمرده سرزمين کدامين در که ندانستند کدامشان هيچ و (3

ْدَ -105 َ ݧ ݑݧ ݐُواََوݠَلٯݧ ݧ واَكٰایݧ ُ ݧ دݧ ه  َهََعاٰ ََاللّٰ نݐݨْ ُلََم  ْ ى ݧ ََلٰاََقݑَ ونݐ 
ݠل ُ وݨݦَ ݦݩُ ٰارَََی  ی  ݨْ ݧ ٭اْلَاݣݣدݧ  (15 /احزاب)َݦَݦ

 .نکنند پشت[ دشمن به] که بودند بسته پيمان خدا با پيش، از یقين به و (1

 .نکنند پشت[ دشمن به] قبل مانند که بودند بسته پيمان سخت خدا با و (2

 .نکردید پشت[ دشمن به] و بستيد پيمان خدا با قبالً  و (3

 .نکنند پشت[ دشمن به] که ببندند پيمان سخت داخ با قبل مانند باید و (4

 دوم و بیست جزء

َل» آیه پایانی عبارت -106 ݨ  ت  دݦݐ   عݧ  ݫ ُ ݫ ىݫ ُهَاݠلَݫ  َاللّٰ نݐَ ی  ٯݑٖ ٰاقݐ  ىݐ ُ مݩݩݧ
ََواݠلَݨْ ٰاتݑ  ٯݑ ٰاقݐ  ََواْلُمىݐ نݐَ ی  ٖ ݫ كݬݫ رݪ 

ݨْ س  ُ ݧ مݧ  (73 /احزاب) ؟است کدام «...ݨْ

وًراََرحَ(1 ٯݐُ َعݐَ َهَكٰانݐ  َاللّٰ نݐ   اا  مًّ ى  ٖ ݫ ها ََ(2 َ   ݫ ۥیݐ َ ُ وًراََرحَݧ ٯݐُ َعݐَ اكٰانݐ  مًّ ى  ٖ ݫ  ݫ
َوَ(3 كٰانݐ  وًراََرحَݩَ ٯݐُ ُهَعݐَ االلّٰ مًّ ى  ٖ ݫ ُكْمََرحَ(4 َ   ݫ َی   َهَكٰانݐ  َاللّٰ نݐ   اا  مًّ ى  ٖ ݫ َݫ
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  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ݢا -107 ݢ ُلو  َ مݧ ْ عݧ  
َلََاݗ ۥَدََءاٰ ُ ݧ وݧ ْكًراَداٰ ُ ٭س   (13 /سبأ)َݦݦَݦ

  .کنيد( شایسته) کار سپاسگزارى بخاطر! داود خاندان اى (2   . کردند شکرگزاری دداو خاندان (1

 . ر باشيدشکرگزا دداو خاندان مانند (4   !باشيد داود خاندان شکرگزارِ (3

ْلَ -108 َََاُرونݐݭݫ َىََقݑُ نݐَ ی  ٖ دݐ
ْمََال َ ݑُ ىݩݧ ݑݨݦْ ٖهَََاْلَخٯݧ َءََی  

ٰٓ
ݣݣكٰا رݦَ ُ ٭س   (27 /سبأ)َݦَݦ

 .دهيد نشان من به ید،اکرده ملحق او به شریك[ عنوان به] که را کسانى بگو (1

 . دهممی نشان شما به اید،کرده ملحق او به شریك[ عنوان به] که را کسانى بگو (2

 اند؟کرده ملحق او به ریكش[ عنوان به] که را کسانى ندیدید آیا بگو (3

 . دهند نشان شما به ،اندکرده ملحق او به شریك[ عنوان به] که را کسانى بگو - (4

109- َ ٰاُهْمَََومٰآٰ نݐ ْ ت ݨݧ یݑَ ََءاٰ نݐݨْ ََم  ت  
ݑُ ݩݧ هٰاََُكىݧ وݣݣیݐَ ُ ݧ ُرݣݣسݧ دݨْ َ٭ی َ  (44 /سبأ)َݦݦݦݦݦݨ

 ؟بياموزند را آن که ندادیم اهآن به هایىکتاب ما آیا و (2  اموزند؟بي که بودیم داده اهآن به هایىکتاب چه ما و (1

 .بياموزند را آن که ایمنداده آنان به( الهى) هاىکتاب از و (4  .بخوانند را آن که بودیم داده اهآن به هایىکتاب ما و (3

لٰاَ -110 ََقݐَ ت ْ ه  دݐْ َكََیݑَ ُ سݧ ݨْ ݐݧ ٯݧ ْمََیݐَ ه  َََعَلی ْ تݑ  رݣݣاٰ سݧ  ݧ  َ٭حݧ  ( 8 /فاطر)ََݦݦݦݦݩݩ

 .رفت خواهد کف از جانت ،اهآن بر هاحسرت سبب به پس (1

 .باد اهآن بر هاحسرت دهی؛ کف از جان مبادا پس (2

 .دبرو بين از ،خورىمى هاآن بر که هایىحسرت سبب به جانت مبادا پس (3

 .برود کف از جانشان ،هاحسرت سبب به مبادا پس (4

 سوم و بیست جزء

 (40/  صافات) است؟ شده ذکر درستی به گزینه کدام در متوالی آیات ترتيب -111

رݐََ(1 ْ خ  ََومٰاَتݑُ نݐ  ْ وݧ َ ل اَݧ َا  ْمَمٰاَُكىَݦݦݦݦݨݠ ݩݑُ نݧ ݐݨْ ََݩݧ ُلونݐ  ْعم  ََٰٓ-َیݑَ َكَىُاولٰ ݫ  ݩݩݩݘݫ ݧ َلَݠهَݧ ݨْ ُمݨݧ َرَ َݩݧ قݑ  ݢرݐْ عَݢ َم  ُلوم  ْ ُهََوُهمَ-َݧ ك  واٰ َقݐَ َُمكَݨْ ݩُونݐ  ݧ ݧ َرمݧ َݨْ
ل اَ(2 َا  َلٖضََݦݦݦݦݨݠ َاْلُمجݐْ ه  ٰاَدَاللّٰ ى  َع  نݐَ ٰٓىَ-َی  َكَُاولٰ ݫ  ݩݩݩݘݫ ݧ َلَݠهَݧ ݨْ ُمݨݧ َرَ َݩݧ قݑ  ݢرݐْ عَݢ َم  ُلوم  ْ ُهََوُهمَ-َݧ ك  واٰ َقݐَ َُمكَݨْ ݩُونݐ  ݧ ݧ َرمݧ َݨْ
ل اَ(3 َا  ٰاَدَاللََّٰݦݦݦݦݨݠ ى  َلٖضَع  َاْلُمجݐْ َه  نݐَ ٰٓىَ-َی  َكَُاولٰ ݫ  ݩݩݩݘݫ ݧ َلَݠهَݧ ݨْ ُمݨݧ َرَ َݩݧ قݑ  ݢرݐْ عَݢ َم  ُلوم  ْ ٖعََڡݨݐݭٖىَ-َݧ َالىݐ َ ٰاتݑ  ىݐ  َح   م  َى 
ٰٓىَ(4 َكَُاولٰ ݫ  ݩݩݩݘݫ ݧ َلَݠهَݧ ݨْ ُمݨݧ َرَ َݩݧ قݑ  ݢرݐْ عَݢ َم  ُلوم  ْ ُهََوُهمَ-َݧ ك  واٰ َقݐَ َُمكَݨْ ݩُونݐ  ݧ ݧ َرمݧ ݢرَ َعلٰىَُسرَ-َݨْ ݢ ٖلََݨݦُ ٰای   ٯݑ َُمىݑَ نݐَ َی 

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

112- َ اٰ َََوَعَذََمٰاََٰهدݦݐ نݐُ ٰ ݩݧ مݩݧ ݨݨْ ݣݣحݧ ݨݨ َ ََاݠلرݧ قݑ  د  ضݧ  ََو  ُلونݐ   (52 /یس)َاْلُمْرس 

 . بودند کرده تصدیق پيامبران و بود داده وعده رحمان خدای که نيست چيزی این (1

 .بودند هگفت راست اهآن و (او)پيامبران و رحمان خداى وعده همان است این (2

 . گفتندمى راست( او)فرستادگان و داد وعده (رحمان) خدای آنچه است این (3

  بودند؟ کرده تصدیق پيامبران که است رحمان خدای وعده کدام این (4

نݐَٖ -113 ََعَلىَاْلى َ ٰاتݑ  نݐ یَاْلى َ ََاْضَطفݐَ نݐَ  (153 /صافات)َی 

 است؟برگزیده پسران بر را دختران آیا (2    گزینيد؟میبر پسران بر را دختران آیا (1

 . برگزینيد پسران بر را دختران (4    . اندبرگزیده پسران بر را دختران آنها (3
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لݨَْ -114 ݩٰنَكَََوهݧ  ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݑݧ اَََُایݧ ن   ََیݐَ م  ْ ݧ ݐَضݨݧ خݩݧ
ََالݨْ دݐْ ݢوݤاَا  ݢ ُ ݧ رݧ وݨݨݧ َ ݨݧ  ََتݑَسݧ ت   ْجراٰ  (21 /ص)َاݠْلم 

 ! رفتند؟ باال محراب از که هنگامى ،رسيد تو به دعواگران بزرگ خبر آیا و (1

 رسيد؟ هم شما به ،رفتند باال نمازخانه از چون شاکيان خبر آیا و (2

 رسيدند؟ تو زدن به ،رفتند باال نمازخانه از چون دعواگران آیا و (3

    دارند؟ خبر ،رفتند باال نمازخانه از چون شاکيان درباره آیا و (4

115- َ اٰ ٰاََٰهدݦݐ یݐ ُ وݘݧ َََعطٰآٰ نݐْ اْمیݐُ ْكَََاْوََقݐ  رَ ََاْمس  ْ ى ݧ
عݐ  ََی   سٰات    (39 /ص)َح 

 . شتدا نگاه یا بخشيد شماربى را ما بخشش این (2   .  دار نگه را دیگری آن و ببخش شماربى را بخشش این (1

 .دار نگاه یا ببخش شماربى ماست، بخشش این (4   . دارید نگاهش یا ببخشيد شماربى را ما بخشش (3

 چهارم و بیست جزء

ُعَر » آیه از پس آیه اولين -116 ٖىݫ  ݫ ݫ قݐݫ ََݨَ َدݐ تݑ  اٰ َرح  والد َ ُ ݧ ََݧ ْرس  َاْلع  یَݬ  فݑݭ 
لݨْ وَحَاݠلَی ُ  (15/  غافر) ؟است کدام «...ََر ُ

َݧاَ(1 وݧ َ ݨݨݧ ْى ݧ
ݠلݧ
َݗَ ݩَ مݩݧ ََݨْ خ  ݨٰىتݑُ ݧ ݧ رݐݧ ْ َیݐَََݩ َُُكلَݧ س  ْ ݐݧ مٰاَكَٯݧ َی   َتݦݑݨْ ت ݧ َ سݧ ََ(2 ََ  ...ݦݦݨݦَ٭ݨَ مݩݩَ وݨْ ݦَ َُهمَی  ٰارَ َݨݦݨْ َی  ݢونݐ  ݢ ݢرݐُ ݩݩٰیلٰاََݢ ݧ ݩݩݧ ݧ فݐݧ ْ خݩݐݨݧ َ ...َت  ه  ََعَلىَاللّٰ
ْمََوَایَ(3 ُ ْرݤهݧ ݨْدݐ  ݧ ََݩݐݧ مݩݩَ وݨْ ݦَ َالَی  هݑ  َ قݐݧ ݪ  رݩݐ

ءاݦٰ ...َݨْ ُلوت ُ َاْلٯݑُ دݐ  ََ(4 ََ  ا  ٖ دݐ
رَٖیَیُهَوَال َ ݩُ ُكْمَݫ ݧ ݬ  ََݣݣیݫ ٖهَءاٰ ٰایݑ  ََوََی  لݩُ ݪ  رݐݨ  نݐَ ݦُ ْمَلَی  ُ كݧ َ...ݦَ

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ی -117 دݩݐٖ
َءَََوال َ ٰٓ اٰ ََح  ْدقݑ  الض   ََی   قݑ  د   ضݧ  ََو  ٖهݨݦݦٰٓ َكََی   ݫ  ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٰٓ ُمََُاولٰ ُ ََهݧ ونݐ  ُ ٯݑݧ   (33 /زمر)َاْلُمىݩݑ َ

 . نمودند باور را آن پرهيزگارانند که اهآن و آورد راستى که است کسی او و (1

 . نمود باور ،پرهيزگارانند که را ایشان و آورد راستى که است کسی و (2

 . پرهيزگارانند خود که ندانایشا نمود؛ باور را آن و آورد راستى که کس آن و (3

  .پرهيزگارانند اهآن که نمود باور ،آورد را راستى که یکس و (4

َدݠُلوا -118 اٰ َََوح  ل  ٰاظ  اْلى  واَی   ݩݩݐُ ضݧ ح  دݨْ ݨُ ݫ ݧ ݫ ََݠلݫ ىݫ ه  ََی   ََاْلَخقݑ َ ْ ݨُمݨݨݧ ݧ ݣݣىݑُهݧ ذݐْ َاحݐ  ٭قݐ    (5 /غافر)َݦݦَݦ

  .گرفتيم[ عذاب به] را او پس ؛کند پایمال آن با را حقيقت تا نمود جدال باطل[ وسيله] به و (1

  .گرفتيم[ عذاب به] را اهآن پس کنيد؛ نابود آن با را حقيقت تا نمودید جدال باطل[ وسيله] به و (2

  .گيریممی[ عذاب به] را شما پس کنيد؛ پایمال آن با را حقيقت تا کنيدمی جدال باطل[ وسيله] به و (3

 . گرفتم[ عذاب به] را اهآن پس ؛کنند نابود آن با را حقيقت تا نمودند جدال باطل[ وسيله] به و (4

ݦََ -119 َمََوی  وُمََوݨْ ٯݑُ ٰاَعهݑََُیݑَ اَالس  ُلوݦ  َلَََاْدحݐ  ََءاٰ نݐ  وݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ ََقݨݐ  د َ َََاس   ت   اٰ دݐ   (46 /غافر)َاْلع 

 .درآورند عذاب ترینسخت در را فرعونيان:[ که رسدمى فریاد] سازیمی برپا را رستاخيز که روزى و (1

 . شوید وارد عذاب ترینسخت در نيانفرعو ای:[ که رسدمى ندا] شود برپا رستاخيز که روزى و (2

 .شوید وارد عذاب ترینسخت در فرعونيان ای:[ که رسدمى فریاد] سازیمی برپا را رستاخيز که روزى و (3

  !کنيد وارد عذاب شدیدترین در را فرعونيان [ :که آید ندا] شود برپا رستاخيز که روزى و (4

120- َ نݐْ ََڡݨݐݭٖىَا  مݨْ ݭ هݫ  ورݫ
ُ دݧ ُ ݧ ََضݨݧ ل اݦݦݦݦݨݠ رݩَ َا  ْ ى ݧ ََمٰاََك  ََُهمݨݦݨْ ه  ى  عݐٖ ٰال  ن   (56 /غافر)َی  

  .رسندنمى( بزرگى) آن به آنها نيست؛ نمایىبزرگ و کبر جز هایشانسينه در و (1

 .رسيد نخواهيد (بزرگى) آن به و نيست؛ کبر جز دلهایتان در (2

 . رسندنمی بدان که حالی در هست؟ هایشانسينه در کبر جز آیا (3

    اند؟رسيده چيزی چه به اهآن نيست؛ کبر جز دلهایشان در (4
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 پنجم و بیست جزء

َ » آیه از پس آیه اولين -121 نݐ َم  َیَݨݨْ َكٰانݐ  دݦݩُ ݣݣیݬݫ  رݪٖ ُ ݧ َالَ  ْرت   ةݑ َح  رݦَ حݐ  ءاݦٰ
رَݨْ َیݐَ دݨْ ݪ  ۥَلةَݩݐ ُ ٖه٭َڡݨݐݭٖىَݩݧ ْری    (20/  شوری) ؟است کدام «...ݦݦݦݦَح 

ََاْمَلݠَهَ(1 ݨْ ُمݨݧ رَݩݧ ُ ُءَس 
ٰٓ
ݣݣكٰا رَݦَ واس   ُ ݧ ݩݧ عݧ َلَݠهَݨݨݨَ ݨْ ُمݨݧ ََݩݧ ٖ َالد  نݐ  َم  نݐ  ىَ(2   ...ی  َ رݨݨݨݧ ٰالَیݦݑَ َالطݐ  نݐَ ی  ٖ مݫ ََݫ  َُمس  نݐَ ی  ٯݨݑٖ ٯݨݐ  ٰاَمم ََݨْ واَكسَݩݦ  ُ ى ݩݧ َ...ݨݧ 

3)ََ ٖ دݐ
َكَال َ ل  رݦݩَُیَیدݐٰ ݩ  ݫ  َسݧ ݧ تݫ ݧ ََݫ ُ ٖ دݐ

ٰاَدُةَال َ ى  ُهَع  َاللّٰ نݐَ ىَݐَی  م  واءاٰ ُ ََاْمََ(4  ...ݧ وݣݣݠُلونݐ  ٯݑُ ݦَ ىاقَݐَی  ٰ رݨݨݧ ݑَ ىݧ یَ َݨْ ََكدݐ  ه  اَعَلىَاللّٰ ًّ َ...ݦݦݦݦَ٭ݩ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

ا -122 ٰاَدوݨْ ٰاَََویݐ ُكَمٰاََی  ََل  ضݦݦݩݐ  ٯݨݑݨْ ݭ َ ݫ ىݫ ٰاََلݫ  نݐ َكَََعَلى ْ َ٭ݦݦݦݦَ٭َری  ُ  (77 /زخرف)َݦݦݦݦݦ

 . بستاند را ما جان پروردگارت[ بگو] مالك، اى که کشيد فریاد او و (1

 !دهد پایان را ما( عمر) پروردگارت باید مالك، اى: دهند در ندا و (2

 . ستاند را ما جان پروردگارت مالك، اى: کشيدند فریاد و (3

  ستاند؟ را ما جان پروردگارت چرا مالك، اى: کشيدند فریاد و (4

َََاْمَ -123 ونݐ  ى ُ ْس  خݧ َ ٰاََت  یݐ  ََلٰاََاݨَ عݩُ م  ݨْ ََتݐَسݧ مݨْ ݩُ ݧ ݣݣهݧ رݦݨ َ مَس  ىهݩݩُ ٰ ݧ وݧ ݨْ خ   (80 /زخرف)ََوتݐَ

 نشنيدیم؟ را نجوایتان و راز ما که پنداشتيد آیا (2  شنویم؟نمى ار نجوایتان و راز ما که پنداشتيد آیا (1

 . نشنيدیم را نجوایشان و راز ما پنداشتيد کهاین یا (4  شنویم؟نمى را نجوایشان و راز ما که پندارندمى آیا (3

ٰاُهْمَ -124 نݩݐ ْ ت ݧ یݑَ َََوءاٰ نݐ  ََم  ٰاتݑ  ݣݣی  ءاݦٰ
ََمٰاََالݨْ ه  ى  ََقݐٖ ء  لاݠ  ََی َ نݨݐ  ی  ت ٖ ُ   (33 /اندخ)َمݧ

 .دادیم یشانا هب ؛بود آشکار آزمایشى آن در که را آنچه ،هانشانه از و (1

 . دهيممی ایشان به است، آشکار آزمایشى آن در آنچه از نيز و هانشانه از و (2

  نيست؟ آشکار آزمایشی آنها در آیا ؛دادیم ایشان به هانشانه از و (3

 . نمودیم آشکار آزمایشی را ایشان که است این او هاینشانه از و (4

َََومٰاَ -125 ٰآٰ ݩݩݐ ىݧ ݩُ ݧ كݧ لݫ  ݩْ هݧ ُ ل َاَی  ْهرݨََُا  ٭الد َ َ٭َݦݦَݦ
 (24 /جاثيه)ََݨݨݦݦ

 .کندنمى هالك روزگار جز را ما و(  2    کرد؟ هالك را ما روزگار جز آیا و(  1

 . رساندنمی هالکت به را ما روزگار اندازه به چيزی و(  4  .   کرد هالك روزگار بلکه ؛نکردیم هالك را هاآن ما و(  3

 ششم و بیست جزء

ر » آیه از پس آیه اولين -126 ض  َلْولٰاَیݐَ ُهُمَقݐَ ََݦ 
َال َ ٖ َدݐ نݐَ خَݐَی 

وااتݑ َ دݐُ َ ََݧ نݐ َم  ...َݨْ ه  َاللّٰ  (28 /احقاف) ؟است کدام «ُدونݐ 

ٰاُلواََ(1 ٰاَقݑ وَی  َقݑَ ٰآٰ ىݐ م  ݨْ ا...َݧ ًّ ٰای  ىݑ ٰاَك  ْعىݐ م  ٰاَس  یݐ  ََومَ(2    ا  نݐݨْ َلٰاََݧ  ت ݨْ ݫ   خݫ ُ ݧ ََت  ع  َلتََیَداٰ َقݐَ ه  َاللّٰ ݨْس  ََݫ ݧ رݐ  ُمْعج   َاْلَارَڡݨݐݭ ىی   ݨْضݐ  ݧ َ...ݧ
ٰاََ(3 وَی  َقݑَ ٰآٰ ىݐ م  ݨْ ََݧ واَاح ٖ ُ ن ݧ ََى  ع  ٖه...ََیَداٰ واَی   ىݐُ م  ََوءاٰ ه  رَݩݐݨَِْاَودَ(4    اللّٰ َض  ٰآٰ ىݐ ݣݣقݐْ لَََݦݦݨݨݦ  َكَا  رَى ْ ٯݐ  ایݐَ ََݦً نݐ   َاْلخ   نݐ  َم  ُعونݐ  مݭ  َْسىݑ  ...َت  نݐ  ْرءاٰ َاْلٯݑُ

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

واَلْمََݩݐݨَِْاَود -127 ݩُ ݩݧ دݧ ݩݑَ ْهىݧ ݨݦَ ََی  س  ٖهَقݐَ َی   وُلونݐ  ݑُ ٯݧ َدٰهََى ݦ  ٰٓ اٰ ٖدََݦݐ َقݑَ ك  قݐْ ما   (11 /احقاف)َی 

  .است دروغ اهآن سخن: گفت خواهند زودى به همانا اند؟نيافته هدایت بدان چرا و (1

 .است کهنه دروغى این: گفت خواهند زودى به کنند،نمی هدایت آن وسيله به که حال و (2

 . است دروغ اهآن سخن: گفت خواهند زودی به پس نيابند، هدایت اکنون اگر و (3

 است اىدیرینه دروغِ این: گویندمى زودى هب پس نشدند، هدایت( قرآن) بدان چون و  (4
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د -128
ََوال َ نݐَ ی  ٖ واقَݑَݩݐ لݩُ ݭ  ݫ ݩݑݫ ىݧ ت ََٖڡݨݐݭٖىَݨُ َس  ل  ََن  َلنݐ َقݐَ ه  َاللّٰ ل َََݨْ ضݐ  ُ مَاْعمٰاَلهَی  ݩُ  (4 /محمد)َݧ

 .شودنمی ضایع کارهایشان هرگز کردند، نبرد خدا راه در که کسانى و (1

 . نگردید ضایع کارهایشان هرگز کشتيد، خدا راه در که را کسانی و (2

 .کندنمى (نابود)مگُ  را کارهایشان هرگز ند،شد کشته خدا راه در که کسانى و  (3

 .  مپندار شده ضایع هرگز ،شوندمی کشته خدا راه در که را کسانی کارهای و (4

َهَل -129 واَاللّٰ َدقݑُ َلْوَض  َقݐَ كٰانݐ  ََݦَ ًراحݐ  ݠهَى ْ
َلَ ݨْ ُمݨݧ  (21 /محمد)َݩݧ

 .است بهتر اهآن برای قطعاً ،ورزند راستی خدا با اگر پس  (2 . بود این در خيرشان که ورزیدندمی راستی خدا با کاش ای (1

 .پندارند راست را خدا که است بهتر آنها برای قطعاً  (4 .است این در انشخير که ،دنورز راستی خدا با که یدبا پس (3

ََوم -130 نݐݨْ ݧٰىݤَاوَݧ  ݐݧ ڡ ݨْ دَݧ ه  مٰاَعاٰ َی   ُهََعلَََݩَ ََى ْ س  َهَقݐَ َاللّٰ ه  نݫ  ٖ ݩݑ یݧ وݘݨݨْ ََى ݦݩُ اَاح  رݨݨݦًّ ََݦݨْ ٖ اَعطݐ مًّ  (10 /فتح) َى 

 .داد خواهد او به بزرگ پاداشى خدا زودى به پس بماند، وفادار بسته عهد خدا با آنچه به که هر و (1

 بخشد؟ او به بزرگ پاداشى خدا زودى به تا بماند، وفادار بسته عهد خدا با آنچه بر کهآن کيست و (2

 .بخشد بزرگ پاداشى خدا تا ،نماندند وفادار بستند عهد خدا با آنچه بر یك هيچ و (3

 . است هکرد دریافت خدا از بزرگ پاداشی که گویی بماند، وفادار بسته عهد خدا با آنچه بر کههر و (4

 هفتم و بیست جزء

َالَْ » آیه از پس متوالی آیات پایانی کلمات -131 ت ُ ََوَاْضجاٰ نݐ  ٖمی  َالََْى َ ت ُ ََاْضجاٰ َمٰآٰ نݐ  ٖمی   (27 /واقعه) ؟است کدام واقعه سوره در «َى َ

َمَ(1 ودݬ  ضݐُ ݩݐݨْ جݧ ݧ  ىَ-ݤَݧ َم  ݢد  وݢ ضݐُ ݐݨݨْ مَ-َݩݧ َم  ود  ُ ݧ دݧ ْ ݧ َمَ-َݧ ُكوت   ْ سݧ َمَ(2   ݧ  ودݬ  ضݐُ ݩݐݨْ جݧ ݧ  ىَ-ݤَݧ ݐݨݨَْم  َݩݧ ݢد  وݢ َمَ-َضݐُ ُكوت   ْ سݧ مَ-َݧ  َم  ود  ُ ݧ دݧ ْ ݧ َݧ
ىَ(3 َم  ݢد  وݢ ضݐُ ݐݨݨْ َمَ-َݩݧ ودݬ  ضݐُ ݩݐݨْ جݧ ݧ  مَ-ݤَݧ َم  ود  ُ ݧ دݧ ْ ݧ َمَ-َݧ ُكوت   ْ سݧ ىَ(4   ݧ  َم  ݢد  وݢ ضݐُ ݐݨݨْ ݤمَ-َݩݧ ودݬ  ضݐُ ݩݐݨْ جݧ ݧ  َمَ-َݧ ُكوت   ْ سݧ مَ-َݧ  َم  ود  ُ ݧ دݧ ْ ݧ َݧ

  ت؟اس آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

م -132 اقݐَ ََݨ  نݐ طٰاُعواَم  َاْسىݑَ ىَݨْ َقݑ  ٰام  ݐُواَومٰاَكٰایَݫ  ݧ َُمىَݧ نݐ  ݣݣیݬ  رݪٖ ض  ݑݨَ نݩݧ  (45 /ذاریات)ََݩݐݨْ

  .کنند یارى طلب نه و خيزند پا به توانستند نه پس (1

 . کنيد یاری طلب تا خيزید پا به نتوانستيد پس (2

 . دندنمو یاری را کسی نه و خيزند پا به توانستند نه پس (3

  . نباشيد دیگران یاری متکی و خيزید پا به خود توانستيد هرآنچه پس (4

ْضَلْوهٰاَا -133 رَݗ  اْضى   اقݐ  و  ََعلَََݦُ ء  ٰٓ واٰ ُرواَس  ْضى  
ُكْمََاْوَلٰاَیݑَ ٭ى ْ  (16 /طور)َݦݦَݦ

  .است یکسان شما حال به ناشکيب، یا باشند شکيبا خواه کنيد؛ واردشان آن در (1

  . بود خواهد یکسان بودید هم ناشکيب اگر ورزید؛ شکيبایی و يدکن وارد را اهآن (2

 . است یکسان شانحال به د،نباشن شکيبا یا باشند شکيبا خواه ؛سوختند و دهدرآم آن به (3

  .است یکسان شما حال به نباشيد، شکيبا یا باشيد شکيبا خواه ؛(بسوزید و)درآیيد آن به (4

ََواض -134 رݦݨݨݦݨْ ى   خَݨْ َل  كݨْ َݦُ یَݐَم  ا  َكَقݐ  َكََری    َاْعََݧ َ ٰاَی   نݦݩݐ تݐ   (48 /طور)َى ُ

 .مایى زیرنظر تو زیرا کردی پيشه شکيبایى پروردگارت دستور برابر در و (1

 .کن پيشه شکيبایى پروردگارت دستور برای و ما نظر تحت (2

 .مایى نظر زیر تو چراکه کن شکيبایى پروردگارت دستور برابر در و (3

 .فراخوان شکيبایى به پروردگارت دستور برای و ما نظر تحت (4
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َقݐََ -135 دݐ  ݩݘ  ىݧ ْوم  ُلَلٰاََى َ ىݘَ ْ ُسݧ تَݐَت  َا  ٖه  ن  
یݐْ َدݐَ ََعنݐْ ݧ  لٰاَوَݧْسݧ ََݩَ نݐ   آٰٰ  (39 /الرحمن)ح 

 . شودنمی پرسيده گناهش از جنّى و انس هيچ روز، آن در پس (2   . نپرسيد جنّى و انس هيچ گناه از روز، آن پس (1

 . پرسدنمی خود گناه درباره جنّى و انس هيچ روز، آن در پس (4 . پرسيد داهنخو او گناه از روز آن در جنّى و انس هيچ پس (3

 هشتم و بیست جزء

  است؟ آمده حشر سوره آیه آخرین در عبارت کدام -136

ݬ ُحََ(1 ݫ   ݫ ىݫ َ ُسݧ َمٰاََت  ه  َاݠلَڡݨݐݭ ىل لّٰ تݑ  ٰمواٰ ََارالََْڡݨݐݭ ىَومٰاََس   ݨْضݐ  ݧ ݬ ُحَست ََُ(2َ   ݧ ݫ   ݫ ىݫ َ ۥَلةَݧ ُ َاݠلَڡݨݐݭ ىمٰاََݩݧ تݑ  ٰمواٰ ََوالَس   ݭݭݭݫ  ݤضݦݦݐݫ ْ ݧ َارݧ َ٭ݨْ َݦݦݦݦݩݩ
ََولَ(3 هݬݫ  ُءَاْلاَََݬ لّٰ مٰآٰ ْ ݧ ݩٰىالَݣݣݣسݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ نݐݧ ْ ݧ ُسݧ خݧ

ََ(4َ    ݨْ َِاَونݐ َهَݠلَََݧ َ وݧََاللّٰ ُ رݐَُاْلعَهݧ ی  ٖ رݐ ُمَاْلَخكَݧ  ى  ٖ ݫ َݫ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

َایَݑ -137 َقݐ  ُ مݧ ُ ݩݩݩݩݧٰیهݧ ݧ ݧ ݧ ََݧ نݐ ُهَم  َاللّٰ ََݨْ َح  ُ ت  واَلْمََى ْ ُ ى ݩݧ ݑ س  ݧ ݧ تݧ ْ خݧ َ ݧ َ٭ݣݣت   (2 /حشر)ََݦݦݦݦݦ

 .داد(روزی) شما بر کردیدنمى گمان که جایى از خدا و  (2   .آیددر هاآن بر کنيدنمى گمان که جایى از خدا و (1

 .دهدمی(روزی) را اهنآ پندارندنمی که جایى از خدا و (4  .آمد سراغشان به پنداشتندنمى که جایى از خدا و  (3

رَََكىَ  -138 ݩُ ام ََݧ ًّ ىݑݨ وَٯݨݑݨْ ٯݑُ َیݑَ ََانݐْ ه  َدَاللّٰ ىݐْ ََݣݣُلواع  ُلونݐ  ع  ٯݐْ  (3 /صفّ)مٰاَلٰاَیݑَ

 !دهيدنمى انجام را آنچه بگویيد کهاین است بزرگ خشم( موجب) خدا نزد (1

  دهيد؟نمی انجام که گویيدمی را چيزى آیا است؛ ناپسند سخت خدا نزد این (2

 .دننده انجام را آن لیو دنبگوی را چيزى که داردمی ناخوش سخت خدا (3

 .است ناپسند سخت خدا نزد دهيم،نمی انجام را کار آن بگویيد اگر (4

139- َ وݣݣݠُلونݐ  ٯݑُ ݦَ َݠَلََی  ْ نݨݐݨݧ ݘݭ  ٖدََیݨݧ َلىَاْلم  َا  ٰآٰ ْعىݐ ََرح   هݑ  نݐَ َݠَلََی  نݐݨ َ ݭ ݨَ حݫ رݪݭ 
ݩݐݨْ ݧ ُجݧ ݧ ݧ ݭ ݧ رݐݨݨݧ َُاْلَاعَىݫ َ ݧ ىݐََݧ ام  ه  لَݨْ َاْلَادݐَ ٭ݩ َ  (8 /منافقون)َݦَݦ

 .کرد خواهد بيرون آنجا از را عزّتمندتر که است کسی ترزبون قطعاً برگردیم، مدینه به اگر گویندمى (1

 .کرد بيرون آنجا از را ترزبون آن بود، عزّتمندتر کهآن برگشتيم، مدینه به که گاهآن گویندمى (2

 .کرد بيرون آنجا از بود، عزّتمندتر که را آن تر،زبون آن برگشتيم، مدینه به که گاهآن گویندمى (3

 !رانندمى بيرون( شهر)آن از را( افراد)ترینذليل ،(افراد)عزیزترین قطعاً ،بازگردیم مدینه به اگر: گویندمى (4

ی -140 مٰاَا  ݐ َ رݐََݧ ْ خ  َتݑُ نݐ  ْ وݧ َ ْمَمٰاَُكىَݧ ݩݑُ نݧ ݐݨْ ََ)َݩݧ ُلونݐ  ْعم   (7 /تحریمیݑَ

 .شویدمی داده جزا ،کردیدمى آنچه به تنها واقع در  (2  .کردیدنمی کاری اما شدیدمی داده جزا که حالی در (1

 دهيد؟نمی انجام کاری چرا حال ؛شویدمی داده جزا قطعاً  (4  دهيد؟می انجام را کارهایی چه حال ؛شویدمی داده جزا قطعاً  (3

 نهم و بیست جزء

َاََ» آیه از پس آیه اولين -141 نݐْ َ ݧ مݧ ݐَ ىَقݧ س ٖ ْ مݧ َ ى ََی  اُمك  ََعلٰىََوحَݧ ݦًّ ٖهݨݦ  هݪ  ْ ݩݩٰٰٓىَاهَݭݫ ݧ ݧ ݧ ݧ دݧ ݨْ  (22 /ملك) ؟است کدام «...ݧ

ََامَ(1 نݐݨْ اٰهدَݧ َ َ ََݦݐݧ ٖ دݐ
َلَیال َ د  ىݐْ ُ ْمَُهَوَح  ُ كݧ َرْواَاَوَلْمَ (2   ...ݦَ ݦَ ََی  َلىَالط َ رَ ا  ْوََى ْ

ْمَقݐَ ُ ݧ هݧ ݑَ ََقݧ ٰاتݑ  قݐ  َضٰآٰ نݐ  ضݐݨْ ى  
ݑݨْ ٯݧ َ َ٭َوی   ...ݦݦݦݦݩ

3)ََ ٖ دݐ
ْلَُهَوَال َ َقݑُ َاُكْمََاتَی  ݐݧْس   َلََوحَݧ ع  ُمَلَݫ َ ُ كݧ ْمَع...َݦَ ََ(4  الس   ٖ دݐ

َلَلَیُهَوَال َ ع  ُمَح   ُ كݧ َاْلَارَݦَ ْضݐ  ݨݧ ُلوَݧ َ...ݣݣݣلًادݐَ
  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک هر صحیح معنای

َلُمََالٰاَ -142 ْ عݧ َ ََی  نݐ َم  ََوُهَوَاللَݨݨْ َلقݑَ َحݐ  ڡݐُ ٖطى 
رَُاْلخَݩ َ ن  َى ٖ

ݐݧ  (14 /ملك) َݧ

  .است آگاه بينِباریك خود او و داندمى آفریدگار فقط که باشيد آگاه (1

  است؟ آگاه بينِباریك خدای همان او که حالی در شناسدنمی را آفریدگارش او آیا (2

  .است آگاه بينِباریك خداوند که داندمی خود او که باشيد آگاه (3

  .است آگاه بينِباریك خود او کهآن حال داند؟نمى است آفریده که کسى اآی (4
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143- َ ََانݐْ ٰآٰ نݐ ٰاََعٰسىََری  ُ ݠَلىݐ د  ْ ݧ نݫ ݧ ُ ََی  ًراحݐ  ىَݐَى ْ َم  هٰآٰ ََݨْ ونݐ  ى ُ عݐ  ٰاَراٰ نݐ لٰىََری    َا 
ٰآٰ یݐ   (32 /قلم)ا 

 . مشتاقيم رمانپروردگا به ما زیرا گرداند، اهآن از بهتر را ما پروردگارمان، که است اميد (1

 . داریم اشتياق او سوی به ما کهآن از بيشتر دهد، عوض ما به ما پروردگار که است اميد (2

  .تریممشتاق پروردگارمان به ما زیرا دهد، عوض را شما از بهتر ما به پروردگار که است اميد (3

 .مشتاقيم پروردگارمان به ما زیرا دهد، عوض ما به را آن از بهتر ما پروردگار است اميد (4

ۥِاَوی -144 ݩݩُ هݧ ݩݐ َ ݥَلخَݧ ةݑ  َْسرݦݦَ رََٖݧ ََعَلىَاْلكٰاقݐ  نݐ   (50 /حاقه)ََی 

 ! باد کافران بر حسرت همانا و (2    .است کافران حسرت مایه واقعاً آن و (1

 . است کافران آن از تنها رتحس اهمان و (4   . دخورمی حسرت کافران حال به او و (3

ْمَمٰاَل -145 ُ كݧ رَݦَ َلٰاَیݑَ ونݐ  ُ ݧ ݧ ح  ْ َوَݧ ه  ݤال لّٰ ٰارݩً قݑ  (13 /نوح)َݩَ

 . ندارند باور خدا شکوه به اهآن که ندارد ربطی شما به (2  !ندارید؟ اميدى خدا عظمت به که شده چه را شما (1

 . نهراسيد خدا شکوه از اگر ،داشت نخواهد سودی شما برای (4  ترسند؟نمی خدا شکوه از که است شده چه را اهآن (3

 ام سی جزء

َ» آیه -146 دݐ ا  َقݐ  ݢاٰ َاْلُكىَ َݢ هݑُ م  
ٰآٰ َالط  َءتݑ  آٰٰ ىح  رݨٰ ْ   ؟است آمده سوره کدام در «َݧ

 انشقاق (4   نازعات (3   نبأ (2    عبس (1

  است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارات از یک ره صحیح معنای

َكََوَاه -147 ی ݨَ د  ݨْ َكَقݐَََݧ لٰىََری    ݩݩٰىا  ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݦ  ݑَجݐْ ݧ  (19 /نازعات)َىݧ

 !بترسی[ او از] تا کنم ینمای راه پروردگارت سوى به را تو و (2  ! بترسی[ او از] تا شو هدایت پروردگارت سوی به و (1

 !بترس[ او از] پس است؛ نموده هدایت را تو پروردگارت و (4  !ترسممی[ او از] و شوممی هدایت پروردگارت سوى به و (3

148- َ مݩݩَ وݨْ ݦَ رََُی  ك َ ݐݩَ دݧ ݩݩݑَ نݧ َ تَی  َاْلا  ݐْسٰانݐُ عَݧ ݩݩٰیمٰاَس  ݧ ݧ ݧ  (35 /نازعات)َݧ

 . است کرده کوششی چه که کندمی یادآوری انسان به روز آن (1

 .آوردمی یاد به ،است کوشيده آنچه انسان که روز آن (2

 .است نکرده کوششی هيچ که کنندمی یادآوری انسان به روز آن (3

 . بود نخواهد کار در کوششی دیگر شودمی یادآور انسان که روزی (4

نݐََٖومٰاَ -149 عݐݨْ ُ ُهَعَىی  ىݐݨݨْ ۥ َمٰاُلةَݨَ ََݩُ دݐ َا  ݢاٰ رݢ ٰٰٓىَیݑَ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩݧ دݩݧ ݧ  (13/  ليل)َݨݨݨݨَ

 .نبخشد دیگری و او حال هب سودی ثروتش و مال شود،می سرگشته و بالتکليف وقتی( 1

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

 .کندنمى دفع او از( را عذاب)ثروتش شود هالك که هنگامى و (3

 .         نيست او بخشنجات ثروتی و مال هيچ است، شده سرگشته و درمانده[ اعمال حسابرسی در] آدمی که هنگامی و( 4

و -150 س  َقݐَ فݨݦݐَ َتَݦْ ت ُ خٰاسݧ  اََݫ ُ ًّ سٰای  ݣݣاح  رݦݦًّ َٖسى   (8 /انشقاق)ََت 

 . بکشيد حساب آسانی به او از زودى به پس (2   .کشيد خواهد حساب یآسان به او زودى به پس (1

  .شودمى حسابرسى آسان حسابى با زودىه ب پس (4  .شيدک خواهند حساب آسانی به هاآن زودى به پس (3

 


