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 سواالت ترجمه قرآن کریم 

 1جزء: 

 بقرةال 20َأبَْصاَرُهْم  يَْخَطُف  يَكَاُد الْبَْرقُ  -1
 برقی درخشان از نزدیکی چشمانشان را ربود الف (

 نزدیک است که آن برق، چشم های آنان را بِرُباید ب(

 د کررخشان چشمانشان را به خود خیره برقی دهرآینه   ج(

 شان را خیره کنددرخشان چشمدور نباشد که برقی  د(

لَْوى -2  ةبقرال 57 َوَظلَّلْنَا َعلَيْكُُم الَْغَماَم َوَأنَْزلْنَا َعلَيْكُُم الَْمنَّ َوالسَّ
 مرغانی شبیه کبوتر را فرستادیمو  شیره مخصوص درختان ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم؛ و بر شما و الف (

 پرندگان و میوه های مخصوص نازل کردیمدیم ؛ و بر شما ی سایه گستر را فرستاابر و ب(

 پرندگان شبیه مرغ را فرو فرستادیم غذاهای مخصوص و گوشت ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم؛ و بر شما و ج(

 و بلدرچین نازل کردیم شهد گل؛ و بر شما باالی سر شما قرار دادیمسایه گستر را  یابر و د(

 ةبقرال 68ََل ِبكٌْر َعَواٌن بَْيَن َذِلَك  بََقَرٌة ََل َفاِرٌض وَ ِإنََّها -3
  آن گاوی است که نه برای شخم استفاده شده و نه برای شیردهی، ]بلکه[ گاوی قوی میان این دو الف (

  آن ماده گاوی است  نه پیر از کارمانده، نه گوساله ای شیرخوار، ]بلکه[ گاوی قوی میان این دو ب(

  آن گاو نری است نه پیر از کارمانده، نه ماده گاوی که نزاییده ، ]بلکه[ گاوی میان این دو ج(

  آن گاوی است نه پیر از کارمانده، نه جوان نارسیده، ]بلکه[ گاوی میان این دو د(

 بقرةال 108 لُوا َرُسولَكُْم كََما ُسِئَل ُموَسى ِمْن َقبُْل أَ َأْم تُِريُدوَن َأْن تَسْ  -4
 خواستند از پیامبر خود همان تقاضاهای )نامعقول را( کنند، که پیش از این از موسی کردندآیا می (الف

 خواهید از پیامبر خود همان تقاضاهای )نامعقول( بکنید، که پیش از این از موسی کردندآیا می ب(

 پیش از این از موسی کردید خواهید از پیامبر خود همان پرسش هایی )جاهالنه ای( را بکنید، کهآیا می ج(

 کنید، که پیش از این از موسی کردندی را( )نامعقول همان درخواستخواهید از پیامبر آیا می د(

 

 2جزء: 

ُءوا ِمنَّا -5 َأ ِمْنُهْم كََما تَبَرَّ ًة َفنَتَبَرَّ  ةبقرال 167 لَْو َأنَّ لَنَا كَرَّ
 بیزاری می جستیم همانگونه که از ما برائت جستندکاش برای ما بازگشتی بود تا ما هم از آنان  (الف 

 همانگونه که از ما برائت جستند بود ما هم از آنان بیزاری می جستیمبرای ما بازگشتی  اگربدون تردید  ب(

 بیزاری می جستیم شماما هم از  همانگونه که از ما برائت جستید اگر برای ما بازگشتی ]به دنیا[ باشد ج(

 در این دنیا مکررا  از آنان بیزاری می جستیم همانگونه که از ما برائت جستند ای کاش ما هم د(

 



1401 -مرحله سوم آزمون هفدهمین دوره اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم   

2 
 

 ةبقرال 182  .... َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنًَفا َأْو ِإْثًما -6
 پس کسی که از تخلف وصیت کننده یا از انحراف او بترسد، .... الف (

 بترسد، ...پس کسی که از انحراف وصیت کننده یا از گناه او   ب(

 پس کسی که از انحراف ظلم کننده یا از اشتباه او  بترسد، ..... ج(

 پس کسی که از انحراف بفراموشی کننده یا از تخلف او بترسد، د(

 ةبقرال 197ََل ِجَداَل ِفي الَْحجِّ    ََل ُفُسوَق وَ  َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ الَْحجَّ َفََل َرَفَث وَ   -7
این ماه ها حج را بر خود واجب کرد، ]بداند که[ در حج، آمیزش با زنان و عمل نامشروع و درگیری ]جایز[  پس کسی که در الف (

 .نیست

پس کسی که در این ماه ها حج را بر خود واجب کرد، ]بداند که[ در حج، ارتباط نامشروع با زنان و بی تقوایی و جدال ]جایز[  ب(

 .نیست

 را بر خود واجب کرد، ]بداند که[ در حج، آمیزش با زنان و گناه و جدال ]جایز[ نیستپس کسی که در این ماه ها حج  ج(

 .پس کسی که در این ماه ها حج را بر او واجب شد ، ]بداند که[ در حج،  ارتباط با زنان و گناه و جدال ]جایز[ نیست د(

 ةبقرال 232   تََراَضْوا بَيْنَُهْم ِباْلَمْعُروفِ ََل تَْعُضلُوُهنَّ َأْن يَنِْكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا    -8
آنان را برای ازدواج با همسران جدید خود در صورتی که میان خودشان به روشی شایسته و متعارف توافق کنند به مشقت  الف (

 نیاندازید

 توافق شده باز مداریدآنان را از ازدواج با شوهران جدید خود در صورتی که میانتان به روشی شایسته و متعارف  ب(

 آنان را جهت ازدواج با همسران خود در صورتی که میان خودشان به روشی شایسته و متعارف توافق کنند به مشقت نیاندازید ج(

 آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود در صورتی که میان خودشان به روشی شایسته و متعارف توافق کنند باز مدارید د(

 

 3جزء: 

 ةبقرال  265كََمثَِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأَصابََها َواِبٌل َفآتَْت ُأكُلََها ِضْعَفيِْن   -9
 به مانند باغی است در جایی حاصل خیز که بارانی تند به آن برسد، در نتیجه میوه اش را دو چندان بدهد الف (

 است بر کوهی بلند که بارانی مفید به آن برسد، در نتیجه میوه اش را دو چندان بدهد اغیمانند ب ب(

 همانند بوستانی است که بارانی با طراوت و مفید نصیبش شود، پس میوه اش را دو چندان بدهد ج(

 همانند بوستانی است در جایی بلند که بارانی تند به آن برسد، پس میوه اش را دو چندان بدهد د(

ا ِهَي   -10 َدَقاِت َفِنِعمَّ  ةبقرال 271ِإْن تُبُْدوا الصَّ
 اگر آغاز کار ها با صدقه با شد بسیار خوب است الف (

 پس چه قدر خوب است اگر صدقه پنهانی باشد ب(

 اگر صدقه ها را آشکار کنید، کاری نیکوست ج(

 اگر صدقه را آشکارا بدهید نعمتی بسیار خوب دریافت نمودیدد(
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 ةبقرال 282ََل تَْسَأُموا َأْن تَكْتُبُوُه َصِغيًرا َأْو كَِبيًرا ِإلَى َأَجِلِه   وَ   -11
 ]سندِ وام[ تا سرآمد معیّنش، کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید و از نگارش الف (

 و از نوشتن ]اسناد مالی[ تا زمان معیّنش، کوچک باشد یا بزرگ، کوتاهی نکنید  ب(

 و از نگارش ]سندِ معامالت [ ثبل از مرگ ، کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید  ج(

 و از نوشتن ]سندِ وام[ تا سرآمد معیّنش، برای کوچک یا بزرگ، کوتاهی نکنید  د(

 آل عمران 29  ُقْل ِإْن تُْخُفوا َما ِفي ُصُدوِركُْم َأْو تُبُْدوُه يَْعلَْمُه الّلَ   -12
 بگو: اگر آنچه در نیت های شماست، آشکار کنید یا پنهان نمایید، خدا آن را می داند   الف (

   بگو: اگر آنچه در سینه های شماست، پنهان دارید یا آن را آشکار کنید، خدا آن را می داند ب(

 رد  خبر دابگو:  خداوند از آنچه در سینه های شماست، پنهان دارید یا آشکار کنید،  ج(

   از آن خبر داردیا آشکار ، خدا  کنند، پنهان هایشان است : اگر آنچه در نیتبگو د(

 

 4زء:ج

ُئ الُْمْؤِمِنينَ  -13  عمران آل 121َمَقاِعَد ِللِْقتَاِل    َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك تُبَوِّ
 را برای جنگیدن متقاعد سازیو ]یاد کن[ زمانی را که صبحگاهان از میان خانواده ات بیرون آمدی تا مؤمنان   الف (

 بیرون آمدی تا مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای نظامی جای دهی از مدینهو ]یاد کن[ زمانی را که صبحگاهان  ب(

 نظامی جای دهیو ]یاد کن[ زمانی را که صبحگاهان از میان خانواده ات بیرون آمدی تا مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای  ج(

 از میان خانواده ات بیرون آمدی تا مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای نظامی جای دهی سحرگاهانکن[ زمانی را که  و ]یاد د(

 آل عمران  127ِليَْقَطَع َطَرًفا ِمَن الَِّذيَن كََفُروا َأْو يَكِْبتَُهْم َفيَنَْقِلبُوا َخاِئِبيَن   -14
 .خوار و ذلیل سازد، تا نومید بازگردندتا برخی از کافران شوند، یا آنان را  الف (

 .تا پشتوانه کافران را نابود کند، یا آنان را خوار و ذلیل سازد، تا نومید بازگردند ب(

 .تا برخی از کافران را نابود کند، یا آنان را خوار و ذلیل سازید، تا نومید بازگردند ج(

 .ذلیل سازد، تا نومید بازگردند تا برخی از کافران را نابود کند، یا آنان را خوار و د(

 عمران آل 154   يُْخُفوَن ِفي َأْنُفِسِهْم َما ََل يُبُْدوَن لَكَ  -15
 آنان آنچه را پنهان کردنی نبود  که برای تو آشکار می سازند، الف (

 در دل هایشان چیزی را پنهان می کنند که برای تو آشکار نمی سازند، ب(

 آنان چیزی را برای تو  آشکار می کنند که برای پنهان نمی ماند، ج(

 در دل هایتان چیزی را پنهان می کنید که برای او آشکار نبود، د(
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ُسوِل ِمْن بَْعِد َما َأَصابَُهُم الَْقْرُح   -16 ِ َوالرَّ  آل عمران 172الَِّذيَن اْستََجابُوا لِلَّ
 س از آنکه جراحت به آنان رسیده بود اجابت کردندکسانی که خدا و رسول را پ الف (

 کسانی که خدا و رسول را پس از آنکه جنگ )سختی( در گرفت اجابت کردند ب(

 اجابت کردند رکت در جنگی خونین کسانی که دعوت خدا و رسول را برای ش ج(

 به آنان رسیده بود اجابت کردند سختیکسانی که خدا و رسول را پس از آنکه  د(

 5جزء: 

 نساءال 83   َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْْلَْمِن َأِو الَْخْوِف َأَذاُعوا ِبهِ  -17
 آن را منتشر می کنند و هنگامی که خبری از ایمنی و ترس به آنان رسد الف (

 و هنگامی که خبری از ایمنی و ترس به آنان رسد درباره آن جدال می کنند  ب(

 و هنگامی که حادثه ای درباره نا امنی و ترس به آنان رسد دلهره آنان را فرا می گیرید ج(

 و هنگامی که خبری درباره نا امنی و ترس به آنان رسد آن را منتشر می کنند د(

 نساء  ال 83َفَما لَكُْم ِفي الُْمنَاِفِقيَن ِفئَتَْين     -18
 منافقین چه شده است ؟شما را درباره آن دو گروه از   الف (

 شما را چه شده که درباره منافقین دو گروه شده اید؟ ب(

 شما درباره دو گروه از منافقین چه نظری دارید؟ ج(

 شما را چه شده که منافقین را دو گروه می پندارید؟ د(

 نساءال 104ِإْن تَكُونُوا تَْألَُموَن َفِإنَُّهْم يَْألَُموَن كََما تَْألَُموَن   -19
 اگر در جنگ جدال گرفتار شدید ، آنان نیز پیشتر با شما جنگیده اند الف (

 اگر درد و رنج می بینند، شما نیز چون همانندشان درد و رنج می بینند ب(

 اگر شما درد و رنج کشیده بودید، آنان نیز چون شما درد و رنج می بینند ج(

 درد و رنج می بیننداگر شما درد و رنج می بینید، آنان نیز چون شما  د(

ُ ِبَعَذاِبكُْم ِإْن َشكَْرتُْم َوآَمنْتُمْ  -20  نساءال 147  َما يَْفَعُل الّلَ
 ) گمان می کنید(اگر خداوند را سپاس گزار باشید از عذاب خداوند در ایمنی ؟ الف (

 خداوند نمی خواهد شما را عذاب کند اگر شما سپاس گزارِ باشید و ایمان آورید،  ب(

 اگر شما سپاس گزارِ باشید و ایمان آورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ ج(

 )خیال می کنید( اگر شما سپاس گزارِ باشید و ایمان آورید، خدا شما را عذاب نمی کند؟ د(
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 6جزء: 

بُوَن   -21 ِ َوََل الَْمََلِئكَُة الُْمَقرَّ  نساءال  172لَْن يَْستَنِْكَف الَْمِسيُح َأْن يَكُوَن َعبًْدا لِلَّ
 چنین بودند هیچگاه مسیح از ابایی نداشت از اینکه معتقد به خدا باشد و نه فرشتگان مقرب او الف (

 بر اینکه خدا باشد نداشتندخدا هیچگاه ادعایی مبنی مسیح و نه اینکه فرشتگان مقرب  ب(

 باشد بنده فرشتگان مقرب او و یاهرگز مسیح از این استنکاف نداشت که بنده خدا  ج(

 نیز )ابایی نداشتند( هرگز مسیح اِبایی نداشت  از این که بنده خدا باشد و فرشتگان مقرب او د(

وا َعلَى َأْدبَاِركُْم َفتَنَْقِلبُوا َخاِسِريَن   وَ  -22  ةمائدال 21ََل تَْرتَدُّ
 .مرتد نشوید که زیانکار خواهید شد و در تبعیت از نیاکانتان الف (

 .و به گذشته خود پشت نکنید که زیانکار خواهید شد ب(

 .و به پشت سر خود باز نگردید که زیانکار خواهید شد ج(

 .خود پشت نکنید که زیانکار خواهید شد و به عقبای د(

 ةمائدال 46َقفَّيْنَا َعلَى آثَاِرِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْريََم   وَ   -23
 و به دنبال آنها عیسی بن مریم را قرار دادیم الف (

 بن مریم را فرستادیم ن عیسیو برای تکمیل آیین گذشتگا ب(

 و به دنبال عیسی بن مریم پیامبرانی را قرار دادیم ج(

 آثار انحراف و شرک آنها را متوقف کردیم عیسی ابن مریم با )فرستادن (و  د(

وا    وَ  -24  ةمائدال 71َحِسبُوا َأَلَّ تَكُوَن ِفتْنٌَة َفَعُموا َوَصمُّ
 کر شدندو گمان کردند فتنه ای در جامعه ایجاد نمی کنند لذا نابینا و  الف (

 و گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود لذا نابینا و کر شدند ب(

 و گمان کردند چون خود را به نابینایی و کری زدند امتحان نخواهند شد. ج(

 و خیال کردند فتنه های آنها فاش نخواهد شد پس کور و کر شدند د(

 

 7جزء: 

ًدا َفَجزَ  -25  ةمائدال 95اٌء ِمثُْل َما َقتََل ِمَن النََّعِم   َوَمْن َقتَلَُه ِمنْكُْم ُمتََعمِّ
 ای معادل نعمتی که پایمال کرده بدهد و هر کس از شما عمدا آنرا به قتل برساند باید کفاره الف (

 ای معادل آن از چهار پایان بدهد و هر کس از شما عمدا آنرا به قتل برساند باید کفاره ب(

 و آنکس را که  از شما عمدا قتل برسانند باید مجازات و دیه ای معادل آن بدهد ج(

 ای معادل آن از دیگر نعمت های الهی بدهد فند ندارد(باید کفاره) و توان ذبح گوس بکشدو کسی که آنرا به عمدا  د(
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 ةمائدال 110  َوتُبِْرُئ اْْلَكَْمَه َواْْلَبَْرَص ِبِإْذِني-26
 کور مادرزاد و مبتال به بیماری پیسی را به فرمان من شفا میدادیو  الف (

 را به فرمان من شفا میدادی جذام مادرزاد و مبتال بهو کر و تو کور  ب(

 را شفا میدادمبتالی به نابینایی و ناشنوایی مادرزاد و به فرمان من  ج(

 میدادی را شفا العالجکور مادرزاد و مبتال به بیماری به اجازه من و  د(

ِ َربِّنَا َما كُنَّا ُمْشِرِكينَ  -27  نعامَلَ ا 23  ثُمَّ لَْم تَكُْن ِفتْنَتُُهْم ِإَلَّ َأْن َقالُوا َوالّلَ
 .آنگاه آزمایش آنها جز این نیست که به دروغ می گویند به خداوندی که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبودیم الف (

 .عذر آنها چیزی جز این نیست که گفتند به خداوند سوگند، که ما به پرودگار مشرک نبودیم خدر این هنگام پاس ب(

 .گویند به خداوندی که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبودیمسپس پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که می ج(

 .گویند به پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیمسپس بهانه و عذر آنها چیزی جز این نیست که می د(

َ َفاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى يُْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخِرُج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ  -28  نعامَلَ ا 95ِإنَّ الّلَ
 است، زنده را از مرده خارج ساخت و مرده را از زنده،خداوند رویاننده دانه و هسته  الف (

 خداوند رویاننده دانه و گیاه است، زنده را از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده، ب(

 خداوند شکافنده گندم و گیاه است، زنده را از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده، ج(

 ا از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده،خداوند شکافنده دانه و هسته است، زنده ر د(

 

 8جزء: 

 نعامَلَ ا 138  َوَقالُوا َهِذِه َأنَْعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ََل يَْطَعُمَها ِإَلَّ َمْن نََشاُء ِبَزْعِمِهْم  -29
 وگفتند به گمانشان، این چهار پایان و محصوالت مشخص را جز کسانی که ما بخواهیم مالک نمی شود.  الف (

 به گمان آنها -مخصوص )خدایان( ا و کسانی است که ما بخواهیم  چهار پایان و محصول زراعتهایمان وگفتند این ها ب(

 به گمان آنها -وگفتند این قسمت از چهار پایان و زراعت ممنوع ) و حرام(است و جز کسانی که ما بخواهیم  ج(

 ممنوع است، جز برای کسانی که ما بخواهیم ) حرام و(و می گفتند این قسمت از چهار پایان و محصوالت به اعتقادشان  د(

ُ   َوِمَن اْْلَنَْعاِم َحُمولًَة وَ  -30 ا َرَزَقكُُم الّلَ  نعامَلَ ا 142َفْرًشا كُلُوا ِممَّ
  آنچه او به شما روزی داده است بخورید از نعمت هایش برای شما حیوانات بزرگ و کوچک آفرید، از الف (

  از چهارپایان برای شما امکان باربری و تهیه لباس قرار داد، از آنچه او به شما روزی داده است بخورید ب(

  از چهارپایان برای شما وسیله حمل و نقل و آسایش آفرید، از آنچه او به شما روزی داده است بخورید ج(

  ما حیوانات باربر و حیوانات کوچک آفرید، از آنچه او به شما روزی داده است بخوریداز چهارپایان برای ش د(
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ْأِن اثْنَيِْن َوِمَن الَْمْعِز اثْنَيِْن     -31  نعامَلَ ا 143ثََماِنيََة َأْزَواٍج ِمَن الضَّ
 دو جفت)و حالل است استفاده از ( هشت نوع از چهارپایان؛ از گوسفند دو جفت و از بز  الف (

 هشت جفت از چهارپایان )برای شما آفرید( از میش دو جفت و از بز دو جفت ب(

 هشت جفت از چهارپایان )برایتان قرار داد( از بز دو جفت و از گوسفند دو جفت ج(

 هشت جفت از چهارپایان )برایتان قرار داد( از استر دو جفت و از  گوسفند دو جفت د(

 عرافاَلَ   26  ِريًشا َأنَْزلْنَا َعلَيْكُْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآِتكُْم وَ يَا بَِني آَدَم َقْد  -32
 ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را میپوشاند و مایه زینت شماست الف (

 و زینت شماست مایه پوشش تان بودهلباسی برای شما فرستادیم که گاهی ای فرزندان آدم!  ب(

 که اندام شما را میپوشاند و مایه زینت شماست بدون تردید پروردگار لباسی برای شما نازل کردآدم!  بنیای  ج(

 شماستتن هایتان را میپوشاند و موجب حفاظت که  بدون شک برای شما پوششی فرستادمای فرزندان آدم!  د(

 

 9جزء: 

 عرافاَلَ  111الَْمَداِئِن َحاِشِريَن  َقالُوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل ِفي  -33
 گفتند )کشتن ( او و برادرش را به تاخیر انداز و ماموران گرداوری سپاهیان را به مدائن بفرست الف (

 گفتند )درباره ادعای( او و برادرش را تحقیق کن و ماموران را به همه شهرها بفرست ب(

 گفتند )خطر ( او و برادرش را جدی تلقی کن و بسیج کنندگانی را به همه شهرها بفرست ج(

 گفتند )جریان کار( او و برادرش را به تاخیر انداز و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست د(

ِنيَن َونَْقٍص ِمَن الثََّمَراِت  -34 كَُّروَن  َولََقْد َأَخْذنَا آَل ِفْرَعْوَن ِبالسِّ  عرافاَلَ  130لََعلَُّهْم يَذَّ
 . ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردند و ما نزدیکان فرعون )و قوم او( را به خشکسالی و کمبود میوه الف (

  .ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردند و ما فرزندان فرعون را به سالها مبتال به خشکسالی و کمبود میوه ب(

  .ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردند و ما قوم فرعون را به قحطی  و مرگ و میر فرزندان و کمبود میوه ج(

  .ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردند و ما آل فرعون )و قوم او( را  سالیان متمادی به قحطی و کمبود میوه د(

 عرافاَلَ  183َوُأْمِلي لَُهْم ِإنَّ كَْيِدي َمِتيٌن   -35
 دهیم چرا که طرح و نقشه من مستحکم است و به آرامی انجام می پذیردو آنها را مهلت می الف (

 طرح و نقشه من قوی )و حساب شده( استآموزش میدادند ولی به آنها  )شیاطین( و ب(

 دهم زیرا طرح و نقشه من قوی )و حساب شده( استو به آنها مهلت می ج(

 است مدبرانه و مخفینقشه من زیرا و به آنها مهلت دادم  د(
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 نفالاَلَ  15يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإَذا لَِقيتُُم الَِّذيَن كََفُروا َزْحًفا َفََل تَُولُّوُهُم اْْلَْدبَاَر   -36
 اید اگر با کافران لجوج در میدان نبرد روبرو شوید به آنها پشت گرم نباشید ای کسانی که ایمان آورده  الف (

 اید هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شوید به آنها پشت نکنید ای کسانی که ایمان آورده ب(

 به آنها پشت نکنیدمبادا روبرو شوید  مسلح اید هنگامی که با کافران ای کسانی که ایمان آورده ج(

 در میدان نبرد روبرو شوید به آنها پشت نکنیدعنود کافران  در مقابلاید هنگامی که  ای کسانی که ایمان آورده د(

 

 10جزء: 

ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهمْ  -37 ا تَثَْقَفنَُّهْم ِفي الَْحْرِب َفَشرِّ  نفالاَلَ  57  َفِإمَّ
 اگر آنها را در جنگ بیابی آنچنان به آنها چنان حمله کن که جمعیتهای پشتیبان آنها را نابود و قلع و قمع کنی الف (

  غافل شویجمعیتهائی که پشت سر آنها هستند از که مبادا را در )میدان( جنگ بیابی،  اگر آنها ب(

 اگر آنها را در )میدان( جنگ بیابی  آنچنان به آنها حمله کن که جمعیتهائی که پشت سر آنها هستند پراکنده شوند ج(

 شدندپراکنده  نیزپشت سر آنها  که سپاهیان کردندله آنچنان به آنها حم هنگامیکه آنها را در )میدان( جنگ یافتند د(

َ ِمْن َقبُْل َفَأْمكََن ِمنُْهْم   -38  نفالاَلَ  71َوِإْن يُِريُدوا ِخيَانَتََك َفَقْد َخانُوا الّلَ
 از این )نیز( به خدا خیانت کردند پس با آنها مدارا کن اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند آنها پیش  الف (

  از این )نیز( به خدا خیانت کردند و خداوند )شما را( بر آنها پیروز کرد اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند آنها پیش  ب(

 مبادا از آنها غافل باشیخیانت کردند نیز از این )نیز( به خدا  آنها پیش  تو خیانت کنند بهاما اگر بخواهند  ج(

  این )قصد داشتند( به خدا خیانت کردند که این کار ممکن نبود از آنها پیش  خیانت کنند تو  اما اگر بخواهند به د(

ًة   -39   ةتوبال 8 كَيَْف َوِإْن يَْظَهُروا َعلَيْكُْم ََل يَْرُقبُوا ِفيكُْم ِإَلا َوََل ِذمَّ
 کنند و نه پیمان راشما را می چگونه )پیمانشان ارزش دارد( در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه مالحظه خویشاوندی با الف (

 کنند و نه پیمان رانه مالحظه خویشاوندی با شما را می غلبه بر شماارزش دارد( در حالی که هنگام چگونه )پیمانشان  ب(

 کنند و نه پیمان رامی نه کسی را استثنا ) چنان کشتار می کنند( کهاگر بر شما غالب شوند  کهچگونه )پیمانشان ارزش دارد(  ج(

 رعایت می کنند

 خویشاوندی دور راکنند و نه را می ارحام نزدیکچگونه )پیمانشان ارزش دارد( در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه مالحظه  د(

 ةتوبال 65نَلَْعُب    لَِئْن َسَألْتَُهْم لَيَُقولُنَّ ِإنََّما كُنَّا نَُخوُض وَ  وَ  -40 
 گویند ما با آن ها بازی و شوخی کردیم ) و قلبا با تو ایم (آنها میپرسی )چرا با دشمن هم پیمان شدید( می وقتی از الف (

 کردیمما بازی و شوخی می گفتند)چرا این اعمال خالف را انجام دادید(  هنگامی که از آنها پرسیدی ب(

 فریب خوردید و به بازی گرفته شدیمگویند ما و اگر از آنها بپرسی )چرا این اعمال خالف را انجام دادید( می ج(

 کردیمگویند ما بازی و شوخی میو اگر از آنها بپرسی )چرا این اعمال خالف را انجام دادید( می د(
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 11جزء: 

ُ َعلَى َرُسوِل   -41  بةتوال 97اْْلَْعَراُب َأَشدُّ كُْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َأَلَّ يَْعلَُموا ُحُدوَد َما َأنَْزَل الّلَ
 عربهای بادیه نشین کفر و نفاقشان شدیدتر است و به جهل از حدود آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند الف (

 هیچ نمیداننداز حدود )و مرزهای( آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده  لجبازترند چراکهکفر و نفاقشان شدیدتر است و  اعراب ب(

 مبتالترندکفر و نفاقشان شدیدتر است و به جهل از حدود )و مرزهای( آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده  بهاعر ج(

لجبازترند چراکه از حدود )و مرزهای( آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده هیچ و عربهای بادیه نشین کفر و نفاقشان شدیدتر است  د(

 نمیدانند

 ةتوبال 123َقاِتلُوا الَِّذيَن يَلُونَكُْم ِمَن الْكُفَّاِر َولْيَِجُدوا ِفيكُْم ِغلَْظًة    -42
  باید در شما خشونت بیابنداید بکشید کافرانی را که با شما دشمنی می کنندو آنان  اى کسانى که ایمان آورده (الف

  کنید و آنان باید در شما خشونت بیابند بر شما سخت گرفته اند جهاد اید با کافرانى که  اى کسانى که ایمان آورده ب(

  و آنان باید در شما خشونت بیابند به دشمنی با شما برخاسته اند قتالاید با کافرانى که  اى کسانى که ایمان آورده ج(

  اید با کافرانى که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان باید در شما خشونت بیابند سانى که ایمان آوردهاى ک (د

 يونس 30  ُهنَاِلَك تَبْلُو كُلُّ نَْفٍس َما َأْسلََفْت  -43
 در آن هنگام )و در آنجا( هر کس بخاطر عملی را که قبال انجام داده است آزمایش می شود الف (

 آزمایدهنگام هر کس عملی را که قبال انجام داده است میدر آن  ب(

 چشدهر کس عملی را که قبال انجام داده است میکیفر  آن جهان است کهدر  ج(

 مبتال می کنندعملی را که قبال انجام داده است را به در آن هنگام )و در آنجا( هر کس  د(

 يونس 53َربِّي ِإنَُّه لََحقٌّ   يَْستَنِْبئُونََك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي وَ  وَ -44
 پرسند آیا آن )وعده مجازات الهی( حق است ؟ بگو آری و همینطور پرودگارم قطعا حق استاز تو می الف (

 ( حق است ؟ بگو آری بخدا سوگند قطعا حق استنبوت محمدصآیا آن ) پرسیدنداز تو  ب(

 بگو آری بخدا سوگند قطعا حق است پرسند آیا آن )وعده مجازات الهی( حق است ؟از تو می ج(

 نبوت محمد ص( حق است ؟ بگو آری و همینطور پرودگارم قطعا حق استپرسند آیا آن )از تو می د(

 12جزء: 
 هود 31  فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُوا یَفْعَلُونَ -45

 پس بر آنچه خواهند کرد غم مخور الف (

 پس از آنچه میکردند غمگین مباش ب(

 آنچه را انجام می دهند زشت مشمار پس ج(

 پس مبادا به آنچه انجام دادید تاسف بخوری  د(
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 هود 54ِإْن نَُقوُل ِإَلَّ اْعتََراَك بَْعُض آِلَهِتنَا ِبُسوٍء   -46
 گوئیم مبادا به بعضی از خدایان ما از جانب تو زیان رسدما فقط )به تو( می الف (

 گوئیم از جانب تو به برخی خدایانمان زیان رسیده استما فقط )درباره تو( می ب(

 گوئیم بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده اندما فقط )درباره تو( می ج(

 گوئیم بعضی از خدایان ما به تو غضب نموده اندما فقط می د(

 هود 91  َعلَيْنَا ِبَعِزيزٍ َما َأنَْت  لَْوََل َرْهُطَك لََرَجْمنَاَك وَ  وَ  -47
 کردیم و تو در میان ما محبوب نیستیو اگر بخاطر احترام قبیله کوچکت نبود تو را اخراج می الف (

 و تو در میان ما محبوب نیستیکردیم و نبود تو را سنگسار می پدرانتو اگر بخاطر  ب(

 و تو در برابر ما قدرتی نداری اخراج می کردیمنبود تو را  اتو اگر بخاطر احترام قبیله  ج(

 کردیم و تو در برابر ما قدرتی نداریو اگر بخاطر احترام قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار می د(

يَّاَرِة   وَ  -48  يوسف10َألُْقوُه ِفي َغيَابَِت الُْجبِّ يَلْتَِقْطُه بَْعُض السَّ
 ها او را برگیرند او را در نهانگاه چاه بیفکنید تا بعضی از قافله الف (

 پیدا کنندها او را  بیفکنید تا بعضی از قافله ی دور دستاو را در چاه ب(

 ها او را برگیرند بیفکنید تا بعضی از قافله ی ناشناختهاو را در چاه ج(

 پیدا کنندها او را  بعضی از قافله اندازید مبادااو را در نهانگاه چاه بی د(

 13جزء: 

ُأ يَتَبَ  -49  يوسف 56ِمنَْها َحيُْث يََشاُء وَّ
 خواست در آنجا رفتار می کردکه هرگونه می الف (

 دادمنزل میجا خواست در آن می که راکه هر ب(

 گزیدخواست در آن منزل میکه هرگونه می ج(

 آمد و شد می کردخواست در آن میکه  جا هر د(

ٌن َأيَّتَُها الِْعيُر   -50 َن ُمَؤذِّ  يوسف 70ِإنَّكُْم لََساِرُقوَن ثُمَّ َأذَّ
  !سپس کسی اعالم کرد ای اهل قافله سارقی در بین شماست الف (

 ! سپس کسی صدا زد ای اهل قافله شما سارق هستید ب(

  !شما سارق هستید ای اهل بادیهکسی صدا زد  آنگاه ج(

  !شما سارق هستید اهل قبیلهای  فریاد زدسپس کسی  د(
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 ابراهيم 26 اْجتُثَّْت ِمْن َفْوِق اْْلَْرِض َما لََها ِمْن َقَرارٍ  -51
 از زمین برکنده شده، و قرار و ثباتی ندارد الف (

 و قرار و ثباتی ندارد سر از خاک برآورده ب(

 و قرار و ثباتی ندارد روییدهاز زمین  ج(

 جایگاهی ندارداز زمین برکنده شده، و  د(

 ابراهيم 43ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم ََل يَْرتَدُّ ِإلَيِْهْم َطْرُفُهْم   ُمْهِطِعيَن  -52
 گردنها کج شده، سر به آسمان کرده، حتی پلک هایشان باز نمی ماند الف (

 ماندسر به آسمان کرده، حتی پلک چشمهایشان بیحرکت می گردن کشی نموده و ب(

 ماندچشمهایشان بیحرکت می، حتی پلک زیر انداخته، سر به گردنها  کج شده  ج(

 ماندگردنها برافراشته، سر به آسمان کرده، حتی پلک چشمهایشان بیحرکت می د(

 14جزء:

ُموِم    -53  حجرال 27َوالَْجانَّ َخلَْقنَاُه ِمْن َقْبُل ِمْن نَاِر السَّ
 .و جن را از پس آنها  از آتش گرم و سوزان خلق کردیم الف (

 .خلق کردیم نور درخشانرا پیش از آن از جان ها  و ب(

 .خلق کردیم مسموماز آتش گرم و از پس آنها را  اجنهو  ج(

 .و جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم د(

ْرنَا ِإنََّها لَِمَن الَْغاِبِريَن   -54  حجرال 60ِإَلَّ اْمَرَأتَُه َقدَّ
 .بازماندگان باشدبجز همسرش که مقدر داشتیم از  الف (

 .باشدتقدیر این بود از بازماندگان بجز همسرش که  ب(

 .باشد هالک شوندگاناز  تقدیر شدبجز همسرش که  ج(

 .باشدرش که مقدر داشتیم از گمراهان بجز همس د(

 نحلال 15َوَألَْقى ِفي اْْلَْرِض َرَواِسَي َأْن تَِميَد ِبكُْم    -55
 محکمی قرار داد تا لرزش آنرا نسبت به شما بگیردهای  و در زمین کوه الف (

 تا لرزش آنرا نسبت به شما بگیرد بسیار بلند قرار دادهای  و در زمین کوه ب(

 های ثابت و محکمی افکند تا لرزش آنرا نسبت به شما بگیرد و در زمین کوه ج(

 شما را به واسطه آن حفظ کند افکند تا  و استواریهای ثابت  و در زمین کوه د(
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 نحلال 72  َوَجَعَل لَكُْم ِمْن َأْزَواِجكُْم بَِنيَن َوَحَفَدةً  -56
 و برای شما از همسرانتان، پسران و دختران قرار داد الف (

 ها قرار داد و برای شما از همسرانتان، فرزندان و نوه ب(

 دادج( و برای شما  همسرانی پسر زا  ودختر زا  قرار 

 رار دادق ی دختریها و نوه نوادگان پسریاز همسرانتان،  تانو برای د(

 15جزء:

رِّ ُدَعاَءُه ِبالَْخيْرِ  -57 نَْساُن ِبالشَّ  سراءَلَ ا 11  َويَْدُع اْْلِ
 انسان در هنگام سختی دعای خیر را کنار می گذارد  الف (

 طلبدمیها را  کند آنگونه که نیکیانسان بدیها را طلب می  ب(

 انسان فقط در هنگام سختی دعای خیر ) و تضرع ( می کند  ( ج(

 طلبدنیکیها را می در حالیکه می پنداردکند انسان بدیها را طلب می  ( د(

 سراءَلَ ا 51 تَى ُهَو َفَسيُْنِغُضوَن ِإلَيَْك ُرُءوَسُهْم َويَُقولُوَن مَ  -58
 !گویند: او  کجاست؟میآنها سر خود را به سوی تو برگردانده و  الف (

 !گویند: در چه زمانی خواهد بود؟و می از سوی تو رویگرداندهآنها  ب(

 !گویند: در چه زمانی خواهد بود؟کنند و میآنها سر خود را  به سوی تو خم می ج(

 !خواهد بود؟ کی: کرده و گفتندبه سوی تو خم آنها سر خود را  د(

ُهْم ِمَن اْْلَْرضِ َفَأَراَد َأْن  -59  سراءَلَ ا 103  يَْستَِفزَّ
 می خواهد همه آنها را از آن سرزمین ریشه کن کند الف (

 کند بیرونهمه آنها را از آن  خیال داشت ب(

 اراده کرد زمین را از وجودشان پاک کند ج(

 تصمیم گرفت همه آنها را از آن سرزمین ریشه کن کند د(

               كهفال 35تَِبيَد َهِذِه َأبًَدا   َما َأُظنُّ َأنْ  -60
 کنم هرگز این باغ فانی شودمن گمان نمی الف (

 باغ باقی بماندکنم هرگز این من گمان نمی ب(

 نابود شود بوستانکنیم هرگز این گمان نمی ج(

 آن بوستان از بین برودکنم گمان نمی  د(
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 16جزء: 

 مريم 23 ِإلَى ِجْذِع النَّْخلَِة   َفَأَجاَءَها الَْمَخاُض  -61
 درد وضع حمل او را به کنار تنه درخت خرمائی کشاند الف (

 رفتدرد وضع حمل به کنار تنه درخت خرمائی همراه با  ب(

 وضع حمل او را به کنار درخت خرمائی کشاند شدت ج(

 آوردخرمائی  باغ خرماییدرد وضع حمل او را به  د(

 مريم 76  لَِئْن لَْم تَنْتَِه َْلَْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِلياا -62
 !اگر )از این کار( دست برنداری سنگسار خواهی شد، از من برای مدتی طوالنی دور شو الف (

 !از من دور شوو بدون اعتراض کنم، اگر )از این کار( دست برنداری تو را سنگسار می ب(

 !دور شو با خواریکنم، از من اگر )از این کار( دست برنداری تو را سنگسار می ج(

 !کنم، از من برای مدتی طوالنی دور شواگر )از این کار( دست برنداری سنگسارت می د(

 مريم 27  َفَأتَْت ِبِه َقْوَمَها تَْحِملُُه   -63
 )فردی از ( قومش او را در آغوش گرفته و آوردالف ( 

 او را در آغوش گرفته به سوی قومش آمد ب(

 بیا او را در آغوش گرفته به سوی قومت ج(

 درحالیکه باردار بود او سوی قومش آمد د(

وا النَّْجَوى    -64  طه  62َفتَنَاَزُعوا َأْمَرُهْم بَيْنَُهْم َوَأَسرُّ
 کردندسپس میان خود درباره کارشان به مجادله برخاستند و مخفیانه نجوا الف ( 

 آنها در میان خود در ادامه راهشان به نزاع برخاستند و مخفیانه و درگوشی با هم سخن گفتند ب(

 آنها در میان خود درباره کارشان به نزاع برخاستند و مخفیانه به نجوا پرداختند (ج

 درگوشی با هم سخن گفتند کارشان به نزاع برخاستند و میان خود در پس  د(

 17جزء: 

وا بَْأَسنَا ِإَذا ُهْم ِمنَْها يَْركُُضونَ  - 65  نبياءاَلَ  12   َأَحسُّ
 هر موقع  که به امتحان ما  دچار شوند ناگهان پا به فرار می گذارندالف ( 

 از عمق جان فریاد می کشندناگهان  نندکاحساس آنها هنگامی که عذاب ما را  ب(

 آن هنگام پشیمان می شونددر آنها هنگامی که احساس عذاب ما را کردند  ج(

 آنها هنگامی که احساس عذاب ما را کردند ناگهان پا به فرار گذاشتند د(

 

 

 



4011 -مرحله سوم آزمون هفدهمین دوره اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم   

14 
 

يْر   -66 ْرنَا َمَع َداُووَد الِْجبَاَل يَُسبِّْحَن َوالطَّ  نبياءاَلَ  79َوَسخَّ
 و کوهها و پرندگان را مسخر داود ساختیم که با او تسبیح )خدا( میگفتندالف ( 

 تسبیح )خدا( میگفتندهمراه پرندگان ساختیم که همراه داود  باو کوهها را  ب(

 را مسخر داود ساختیم که با او تسبیح )خدا( میگفتند رندهو پ کوهو  ج(

 با او تسبیح )خدا( میگفتند و کوه ها . پرندگان را مسخر خود ساختو داود  د(

 نبياءاَلَ  102َخاِلُدوَن  ْت َأنُْفُسُهْم َوُهْم ِفي َما اْشتَهَ   -67
 و آنان در آنچه تمایل دارند جاودانه متنعم بودند( الف

 و در آنچه دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند ب(

 و در شما آنچه دلتان بخواهد جاودانه در نعمت هستید ج(

 همیشه جاویدان بودند و در آنچه دلشان میخواست د(

 حج ال 21َولَُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد   -68
 .و برای آنها جایگاهی از آهن گداخته استالف ( 

 و بر سر  آنها گرزهائی از آهن خواهد بود ب(

 .و برای آنها گرزهائی از آهن است ج(

 از آهن است قفسیو برای آنها  د(

 18جزء: 

ا َقِليٍل لَيُْصِبُحنَّ نَاِدِميَن    -69  منونؤمال 40َقاَل َعمَّ
 . فرمود: به زودی آنها از کار خود پشیمان خواهند شدالف ( 

  .شدید فرمود: به زودی آنها از کار خود پشیمان خواه ب(

  .خواهند شدصبحگاهان از کار خود نادم  بعد از اندگیفرمود:  ج(

  .آنها از کار خود پشیمان خواهند شد باالخرهفرمود:  د(

َراِط لَنَاِكبُوَن   -70  منونؤمال 74ِإنَّ الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن ِباْْلِخَرِة َعِن الصِّ
 .اما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این صراط رویگردان خواهند شد الف ( 

 .افتادپل صراط خواهند اما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از  ب(

 .اما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این صراط منحرفند ج(

 .بی نصیبند ) راه سعادت( اما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این صراط د(
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 ورنٌّ ال 11   َوالَِّذي تََولَّى ِكبَْرُه ِمْنُهْم لَُه َعَذاٌب َعِظيمٌ  -71
 .آنها پشت کند  عذاب عظیمی برای او استو آنکس که  از آنها متکبرانه به الف ( 

 .و کسی که بخش عظیم آن را بر عهده گرفت عذاب عظیمی برای او است ب(

 .عذاب عظیمی برای او استاز ایشان، متکبرانه رویگردان شود   که و کسی ج(

 .را بر عهده گرفت عذاب عظیمی برای او استگناه بزرگ و کسی که آن  د(

ُ َعلَيِْهْم َوَرُسولُ  َأْم يََخاُفونَ   -72  ورنٌّ ال 51   هَأْن يَِحيَف الّلَ
  ترسند خدا و رسولش بر آنها نفرین کنند؟یا می(  الف

  کند؟ چیزی را حیف و میلترسند خدا و رسولش یا می ب(

  ؟اتهامی به آنها زندترسند خدا و رسولش یا میآ ج(

  ترسند خدا و رسولش بر آنها ستم کند؟یا می د(

 19جزء: 

ًدا َوِقيَاًما   -73       فرقانال 64َوالَِّذيَن يَِبيتُوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ
 کنندآنها کسانی هستند که، همواره برای پروردگارشان سجده و قیام میالف ( 

 کنندبرای پروردگارشان سجده و قیام می که شبانه روز آنها  ب(

 کنندقیام میآنها شبانگاه برای پروردگارشان سجده و  ج(

 بپا می خیزندبرای پروردگارشان  شبانه روز ،آنها کسانی هستند که د(

 شعراءال 56 َوِإنَّا لََجِميٌع َحاِذُروَن   -74
 و ما همگی قدرتمندیمالف ( 

 و ما همگی آماده پیکاریم ب(

 باید احتیاط کنیمو ما همگی  ج(

 همه ما باید آماده جنگ شویم د(

ْوِد الَْعِظيِم    -75  شعراءال 63َفكَاَن كُلُّ ِفْرٍق كَالطَّ
 !و هر بخشی همچون کوه عظیمی بودالف ( 

 !بود طایفه ای همچون کوه استوارو هر  ب(

 !عظیمی بود سدیو هر بخشی همچون  ج(

 !بود مانند میخ هایی بزرگ و هرگروه د(
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َعَراُء يَتَِّبُعُهُم الَْغاُوونَ   -76  شعراءال 224   َوالشُّ
 !کنندو شاعرانی که گمراه هستند از آنان پیروی میالف ( 

 !کنندهمواره از گمراهان پیروی می ،که و شاعران هستند ب(

 !کنندگمراهانشان از آنان پیروی می ،و شعرا کسانی بودند که ج(

 !کنندو شعرا کسانی هستند که، گمراهان از آنان پیروی می د(

 20جزء: 

 نملال 87 َوكُلٌّ َأتَْوُه َداِخِريَن  -77
 و همگی در جهنم با خواری  حاضر خواهند شد  الف (

 شوندهمگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می ب(

 و تمامشان با خضوع در پیشگاه او حاضر شدند ج(

 شوندهمگی بی کم و کاست در پیشگاه او حاضر میو  د(

يِه  -78  صقصال 11 َوَقالَْت ِْلُْخِتِه ُقصِّ
 و خواهرش به مادر او گفت احوال او را پیگیری کن الف (

 ؟و مادر به خواهر او گفت ماجرای او چیست ب(

 و مادر به خواهر او گفت قصه او را پنهان کن ج(

 و مادر به خواهر او گفت وضع حال او را پیگیری کن د(

ا َرآَها تَْهتَزُّ كََأنََّها َجانٌّ  -79  قصصال 31 يَُعقِّبْ  َولَمْ  ُمْدِبًراَولَّى َفلَمَّ
 کند، پشت کن و برنگردوقتی که )عصا را افکندی( نگاه کن و ببین  همچون ماری با سرعت حرکت می الف (

 ، پشت کرد ولی برنگشتکندهمچون ماری با سرعت حرکت میعصایش نگاه کرد و دید که هنگامی  ب(

 کند،  پشت کرد ولی برنگشتدید همچون ماری با سرعت حرکت میهنگامی که )عصا را افکند( نگاه کرد و  ج(

 پشت کرد ولی قدرت برگشتن نداشت ) فرعون ( نگاه کرد،  دید همچون ماری می جهدهنگامی که  د(

 قصصال  65َويَْوَم يُنَاِديِهْم َفيَُقوُل َماَذا َأَجبْتُُم الُْمْرَسِليَن    -80 
 گوید: به پیامبران چه پاسخی گفتید؟دهد و میخداوند آنها را ندا می به خاطر بیاورید روزی را که الف (

 ؟به شما دادندگوید: پیامبران چه پاسخی دهد و میبه خاطر بیاورید روزی را که خداوند آنها را ندا می ب(

 ند.پاسخ گفتبه پیامبران  آنچه را دنگوید و میندهبه خاطر بیاورید روزی را که خداوند را ندا می ج(

 : به پیامبران چه پاسخی گفتید؟گفتو  دادروزی را که خداوند آنها را ندا  داریدبه خاطر  د(
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 21جزء: 

اَعُة يُبِْلُس الُْمْجِرُمونَ  -81  ومالرّ  12   َويَْوَم تَُقوُم السَّ
 .روندشود مجرمان در نومیدی و اندوه فرو میآن روز که قیامت بر پا میوالف (

 .در عذاب و گرفتاری محسور خواهند بود شود مجرمان آن روز که قیامت بر پا میو  ب(

 .شود مجرمان لباس های )آتشین (بر تن دارندکه قیامت بر پا می آن روزو ج( 

 .را در یاس و ناراحتی فرو می برندشود مجرمان آن روز که قیامت بر پا میو د( 

 لقمان 18   َوََل تَْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا -82
 و بی اعتنا بر زمین راه مروالف ( 

 بر زمین راه مرو ذلیالنهب( و 

 و مغرورانه بر زمین راه مروج( 

 با هدف ستم )به کسی( روی زمین راه نرود( و 

َل َعلَيِْهْم ِمْن َقبِْلِه لَُمبِْلِسيَن   -83  ومالرّ  49َوِإْن كَانُوا ِمْن َقبِْل َأْن يُنَزَّ
 .پیش از آنکه بر آنان عذاب نازل شود غرق در تکبر بودندهر چند الف ( 

 .ب( هر چند پیش از آنکه بر آنان نازل شود غرق در بافته های خود بودند

 .ج( هر چند پیش از آنکه بر آنان نازل شود از منحرفان  بودند

 .هر چند پیش از آنکه بر آنان نازل شود مایوس بودندد( 

 سجدهال 27 ِإلَى اْْلَْرِض الُْجُرِز ا نَُسوُق الَْماءَ َأَولَْم يََرْوا َأنَّ  -84
 رانیمآیا ندیدند که ما آب را به سوی زمینهای پست میالف ( 

 رانیمآیا ندیدند که ما آب را به سوی زمینهای خشک میب( 

 روان شد.به سوی زمینهای خشک  آبج( آیا ندیدند که 

 رانیممی مردهد که ما آب را به سوی زمینهای آیا ندیدید( 

 22جزء: 

 حزاباَلَ  42ُحوُه بُكَْرًة َوَأِصيًَل   َوَسبِّ  -85
 . و صبح زود  و ابتدای شب او را تسبیح نمائیدالف ( 

  .او را تسبیح نمائیدغروب ب( و صبح و 

  .او را تسبیح نمائید شامگاه  و صبحگاهج( و 

 . و صبح و شام او را تسبیح نمائیدد( 
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 حزاباَلَ  51تُْرِجي َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ   -86
 توانی بتاخیر اندازی)موعد( هر یک از همسرانت را بخواهی میالف ( 

 بتعجیل بپردازیتوانی ( هر یک از همسرانت را بخواهی میمهریهب( )

 تعجیل کنیتوانی )موعد( هر یک از همسرانت را بخواهی میدرج( 

 امیدوار کنیتوانی د( هر یک از همسرانت را بخواهی می

َها َشْهرٌ  -87 يَح ُغُدوُّ  أسب 12  َوَرَواُحَها َشْهٌر َوِلُسلَيَْماَن الرِّ
 برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان طول شهری  و عصرگاهان نیز مسیر شهری را می پیمود، ( الف

 را، ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را میپیمود، و عصرگاهان مسیر یک ماهبرای سلیمان باد را مسخر   ب(

 مسیر یک ماه را، صبحگاهمسیر یک ماه را میپیمود، و  شبانهبرای سلیمان باد را مسخر ساختیم که   ج(

 را، مسیر یک ماه شب هنگامبرای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را میپیمود، و   د(

 فاطر   14 ََل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبيرٍ َويَْوَم الِْقيَاَمِة يَْكُفُروَن ِبِشْرِككُْم وَ  -88
 کندشریکانت را انکار مى کنند و ]هیچ کس[ چون ]خداى[ آگاه تو را خبردار نمى  و روز قیامتالف ( 

 آگاه تو خبردارد؟شرکایتان، انکارتان مى کنند و چه کسی چون ]خداى[  و روزقیامتب( 

 کندشرک شما را انکار مى کنند و ]هیچ کس[ چون ]خداى[ آگاه تو را خبردار نمى  و روز قیامتج( 

 شراکت با شما را انکار مى کند و چه کسی چون ]خداى[ آگاه خبرمی دهد؟ و روز قیامتد( 

 23جزء: 

 يس 43َفََل َصِريَخ لَُهْم َوََل ُهْم يُنَْقُذوَن  -89
 .نه کسی را نجات بخشی هست، و نه کسی آنها را از دریا بگیردالف ( 

 .بگیردآن ، و نه کسی آنها را از صدایی از آنها شندیده شودب( نه 

 .نه فریادرسی داشته باشند، و نه کسی آنها را از آن بگیردج( 

 .دنگیرر د( نه فریادرسی داشته باشند، و نه کسی را از دریا ب

 صافات ال 9 وًرا َولَُهْم َعَذاٌب َواِصٌب ُدحُ  -90
 روزگاری در آن عذاب خواهد ماند، و برای آنان عذاب دائم استالف ( 

 شوند، و برای آنان عذاب دائم استآنها به شدت به عقب رانده میب( 

 است دردناک، و برای آنان عذاب می رانندبه شدت به عقب را ج( آنها 

 است سنگینشوند، و برای آنان عذاب ده مید( آنها به شدت به عقب ران
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91-  ِ  صافاتال 56 ِإْن ِكْدَت لَتُْرِديِن َقاَل تَالّلَ
 !می گوید: به خدا سوگند چیزی نمانده بود که مرا نیز به هالکت بکشانیالف ( 

 !مرا نیز به هالکت بکشانی جز این نبود که می خواستیب( می گوید: به خدا سوگند 

 !نزدیک بود که مرا به تردید اندازی: به خدا سوگند گفتج( 

 !دبکشان انحرافد( می گوید: به خدا سوگند چیزی نمانده بود که مرا نیز به 

 صافاتال 94لُوا ِإلَيِْه يَِزفُّوَن َفَأْقبَ  -92
 .پس با سرعت به سویشان روی آوردندالف ( 

 .به سراغ او آمدندآنها شادمانه ب( 

 .رفتندبه سراغ او  خشمج( آنها با 

 .آنها با سرعت به سراغ او آمدندد( 

 

 24جزء: 

 زمرال  75 افِّيَن ِمْن َحْوِل الَْعْرِش َوتََرى الَْمََلِئكََة حَ  -93
  بینی که محافظت عرش الهی را بر عهده دارندفرشتگان را میالف ( 

  اند بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زدهفرشتگان را میب( 

  جمع شده اندکه بر گرد عرش خدا  دیدی فرشتگان را میج( 

  طواف می کنندعرش اطراف که  بینیدفرشتگان را مید( 

 غافر 18َوَأْنِذْرُهْم يَْوَم اْْلِزَفِة    -94
 آنها را از روزی هولناک انذار دهالف ( 

 بترسان سختب( آنها را از روز 

 روزی حتمی هشدار بده  دربارهج( آنها را 

 آنها را از روز نزدیک بترساند( 

 غافر 60لُوَن َجَهنََّم َداِخِريَن  ِإنَّ الَِّذيَن يَْستَكِْبُروَن َعْن ِعبَاَدِتي َسيَْدخُ  -95
 .شوندورزند به زودی بفوج فوج وارد دوزخ میکسانی که از عبادت من تکبر میالف ( 

 .شوندوارد دوزخ می با سرعتورزند به ب( کسانی که از عبادت من تکبر می

 .شوندورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ میکسانی که از عبادت من تکبر میج( 

 .شوندوارد دوزخ می در آینده حتماورزند به د( کسانی که از عبادت من تکبر می
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ْت َوَربَْت    -96  فصلت 39َفِإَذا َأنَْزلْنَا َعلَيَْها الَْماَء اْهتَزَّ
 کندآید و نمو میفرستیم به جنبش در میهنگامی که آب بر آن میاما الف ( 

 کندو نمو می هر آینده رشدیم به ادفرستب( اما هنگامی که آب بر آن 

 در می آید نازل کردیم به حرکت و رشد ج( اما هنگامی که آب بر آن 

 آمده و جوانه می زندفرستیم به جنبش در هنگامی که آب بر آن میپس د( 

 25: جزء

 شوریال 32َوِمْن آيَاِتِه الَْجَواِر ِفي الْبَْحِر كَاْْلَْعََلِم   -97
 .از آیات )قدرت( او کشتیهائی است همچون نشانه هایی بزرگ که در دریا حرکت می کنمالف ( 

 .است که همچون کوهاستدر دریا  امواجی سهمگینهای او  ب( از نشانه

 .است که در دریا در جریان همچون کوههای او کشتیهائی است  ج( از نشانه

 .های او کشتیهائی است همچون کوهها که در دریا در حرکت است از نشانهد( 

َر لَنَا َهَذا َوَما كُنَّا لَُه ُمْقِرِنيَن  -98  زخرفال 13ُسبَْحاَن الَِّذي َسخَّ
 .قرار ندادتسبیح برای کسی استکه آن را مسخر ما ساخت و ما را همتی )حیوانات( الف ( 

 .ما را) از سوی آن( آفتی نرسدب( پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت و 

 .پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت و گرنه ما توانائی آن را نداشتیمج( 

 .و گرنه ما توانائی آن را نداشتیم مسخره کننده را )به سزای عملش رساند( آند( پاک و منزه است کسی که 

ا نَْذَهبَنَّ ِبَك فَ  -99  زخرفال 41 ِإنَّا ِمنُْهْم ُمنْتَِقُموَن َفِإمَّ
 .هر گاه تو را از میان آنها ببریم حتما آنها را مجازات خواهیم کردالف ( 

 .میان آنها ببریم حتما آنها را مجازات خواهیم کرد پس اگر تو را ب( 

 .یمیم حتما آنها را مجازات کرددرا ا میان آنها ببرج( هر گاه تو 

 .از تو انتقام می گیرندمیان آنها ببریم حتما آنها  بهتو را  ی که گاه پسد( 

 زخرفال 53  َفلَْوََل ُألِْقَي َعلَيِْه َأْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب  -100
 !چرا لباس زربافت به او داده نشده؟الف ( 

 !داده نشده؟چرا دستبندهای طال به او ب( 

 !نشده؟ بر او نازلطال  گردنبندج( چرا 

 !؟جامی از طال به او ندادندچرا  پس د( 
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 26جزء: 

 حجراتال  7ِمَن اْْلَْمِر لََعِنتُّْم   لَْو يُِطيُعكُْم ِفي كَِثيٍر  -101
 هر چند  در بسیاری از امور از شما اطاعت کند باز هم به او بی اعتنایی می کنیدالف ( 

 دچار نزاع می شویدب( هر گاه در بسیاری از امور از شما اطاعت کند 

 هر گاه در بسیاری از امور از شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتادج( 

 باز هم دشمنی می کنیدد ند( هر گاه در بسیاری از امور از شما اطاعت کن

 حقافاَلَ  15   َوَعلَى َواِلَديَّ َعلَيَّ َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشكَُر ِنْعَمتََك  -102
 گوید: پروردگارا! مرا وادار کن تا شکر نعمتی را که به من دادی  و والدینم بجا آورممیالف ( 

 گوید: پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی من بجا آورممیب( 

 دادی بجا آورم و پدرم شکر نعمتی را که به من از یاد من مبر،گوید: پروردگارا! ج( می

 بجا آورمو همچنین به والدینم تا شکر نعمتی را که به من دادی  یادآور شوگوید: پروردگارا! مرا د( می

 حقافاَلَ  24 َقالُوا َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا -103
 گفتند این ابرها رگباری برای ما هدیه می آورد  الف (

 بالیی هست که بر ما خواهد باریدگفتند این   ب(

 بادی است که باران همراهش استگفتند این   ج(

 گفتند این ابری است بارانزا  د(

 ذارياتال 2  َفالَْحاِمََلِت ِوْقًرا -104
 کنندسوگند به ابرهائی که بار سنگینی با خود حمل می والف ( 

 دوش می کشندو سوگند به فرشتگانی که بار )ابالغ فرمان الهی( به ب( 

 با تانی و آرامش در حرکتندو سوگند به ابرهائی که ج( 

 فرشتگانی که با وقار و سرعت ) در پی ماموریت خود( در حرکتندو سوگند به د( 

 27جزء: 

َماُء َمْوًرا   -105  طورال  9يَْوَم تَُموُر السَّ
 در آن روزی است که آسمان به شدت به حرکت در می آیدالف ( 

 فرو می ریزدب( در آن روزی است که آسمان به شدت 

 می شکافدج( در آن روزی است که آسمان به 

 به شدت گداخته می شود آسمان  در آن د( روزی است که
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 طورال 3  َأْم تَْأُمُرُهْم َأْحََلُمُهْم ِبَهَذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغونَ  -106
 دهد؟ یا قومی طغیانگرند؟اعمال دستور میآیا بت هایشان آنها را به این الف ( 

 دهد؟ یا قومی طغیانگرند؟آنها را به این اعمال دستور میافراد صبورشان ب( آیا 

 دهد؟ یا قومی طغیانگرند؟به این اعمال دستور می خواب های آشفته شان ج( آیا 

 ؟دهد؟ یا قومی طغیانگرندآیا عقلهایشان آنها را به این اعمال دستور مید( 

 نجمال 12 ى َما يََرى َأَفتَُماُرونَُه َعلَ  -107
 آیا به او درباره آنچه دیده تردید می کنید؟الف ( 

 کنید؟آیا با او درباره آنچه دیده مجادله میب( 

 خرده می گیرید؟ج( آیا با او درباره آنچه دیده 

 به دیده ی تردید می نگرید؟د( آیا درباره آنچه دیده 

 الرحمن   10َواْْلَْرَض َوَضَعَها ِلْْلَنَاِم   -108 
 و زمین را برای )چرای( دام ها آماده کردالف ( 

 و زمین را برای انسان ها قرار دادب( 

 و زمین را برای خالیق آفریدج( 

 و قسم به زمینی که برای مردمان قرار دادد( 

 28جزء: 

 مجادلهال 11  اَوِإَذا ِقيَل انُْشُزوا َفاْنُشُزو -109
 هنگامی که گفته شود تمام کنید )مجادله را( تمام کنیدالف ( 

 هنگامی که گفته شود برخیزید برخیزیدب( 

 فاصله بگیرید دور شویدج( هنگامی که گفته شود 

 جای دهید جای دهیدد( هنگامی که گفته شود 

 حشرال 10َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفُأولَِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن   -110
 .خویش بازداشته رستگارند کسانی که خداوند آنها را از بخل نفس الف ( 

 .خویش بازداشته رستگارند نفس  آزمندیرا از بخل و  خودب( کسانی که 

 .خویش بازداشته رستگارند  کینه ورزی ج( کسانی که خداوند آنها را از 

 .شدر رستگا خویش بازداشت ظلم به نفس را از  و هر کهد( 
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ا آتَاُه الّلَ    -111  طَلقال 7َوَمْن ُقِدَر َعلَيِْه ِرْزُقُه َفلْيُنِْفْق ِممَّ
 و هر کس برنامه ریزی برای معاش می کند، باید از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند،الف ( 

 د،کردناز آنچه که خدا به آنها داده انفاق فقیرند ب( و آنها که 

 تنگدستند از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند،و آنها که ج( 

 از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند، روزی ) از جانب خدا( به او می رسدکه  هر آند( و 

ِ َفَقْد َصَغْت ُقلُوبُكَُما    -112  تحريمال  4ِإْن تَتُوبَا ِإلَى الّلَ
 تان را می پذیرد( زیرا دلهایتان تمایل به بازگشت دارد اگر از کار خود توبه کنید )خداوند توبهالف ( 

 به سخن ناحق سپرده اید را ( زیرا دلهایتانکاری شایسته استب( اگر از کار خود توبه کنید )

 قلب هایتان دچار قساوت شده است( زیرا که چنین نخواهید کرد ج( اگر از کار خود توبه کنید )

 نفع شما است( زیرا دلهایتان از حق منحرف گشتهاگر از کار خود توبه کنید )به د( 

 29جزء: 

اٍء ِبنَِميمٍ  -113 اٍز َمشَّ  قلم ال 11 َهمَّ
 .کسی که رفت آمد می کند در حالیکه بسیار بد زبان و عیبجو استالف ( 

 .شدیدا فعالیت می کندو سخن چین  یبد زبانبرای ب( کسی که 

 .تفرقه افکن استبسیار عیبجو و در مسیر زندگی ج( کسی که 

 .شد است کسی که بسیار عیبجواست و برای سخن چینی در آمد ود( 

 حاقهال 23ُقُطوُفَها َداِنيٌَة     -114
 .که شاخه هایش در پر از میوه استالف ( 

 .است گسترده  سایه اشب( که 

 .هایش در دسترس است که میوهج( 

 .استکه میوه و محصولش بی ارزش د( 

َوى     -115 اَعًة ِللشَّ  معارجال 16نَزَّ
 پوست بدن را می کند و می بردالف ( 

 )اهل جهنم ( را بی طاقت می کندب( 

 گوشت بدن را می گدازدج( 

 سر را یکجا می بردد( پوست 
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ُروَها تَْقِديًراَقَواِريَر ِمْن فِ  -116 ٍة َقدَّ  نساناَِل   16  ضَّ
 .الزم آماده شده استظروفی از نقره! که به اندازه الف ( 

 .اند ظرفهای بلورینی از نقره! که آنها را به اندازه الزم آماده کردهب( 

 .اند ! که آنها را به اندازه الزم آماده کردهو سیمین ظرفهای بلورینج( 

 .که به اندازه الزم آماده شده است! قدح هایی سیمین د( 

 30جزء: 

 النبأ 30 َوَحَداِئَق ُغلْبًا -117
 و باغهایی پر درختالف ( 

 درخت های پر میوهب( و 

 بوستان هایی حاصلخیزج( و 

 بوستان هایی پر از میوهد( و 

 تكويرال 24 ُهَو َعلَى الَْغيِْب ِبَضِنيٍن َوَما  -118
  .و او نسبت به آنچه از غیب به او می رسد بد گمانی نداردالف ( 

 . داشته بخل نداردو او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت ب( 

  .ندارد ابالغ فرمان عالم غیب )وحی( کوتاهی او نسبت به و ج( 

  د.امانت دار است(و افشاگری نمیکن غیب میداند )نسبت به آنچه از  ود( 

 نشقاقْلا 2   َوَأِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت  -119
 شد.، و سزاوار است چنین باو گوش به فرمان پرودگارش استالف ( 

  .چنین باشد)که پیامبر ص(، و سزاوار است بودب( و تسلیم فرمان پروردگارش 

 .از پرودگارش اجازه خواست و شکافته شدج( و 

 . و تسلیم فرمان پروردگارش شود، و سزاوار است چنین باشدد( 

بَاِنيََة    -120  علقال 18َسنَْدُع الزَّ
 !کردیمما ماموران  دوزخ را برای مجازاتشان دعوت الف ( 

 !زنیمدوزخ را صدا می توده های آتش راما هم ب( 

 !زنیمما هم به زودی ماموران دوزخ را صدا میج( 

 !زنیمرا صدا می فرشتگان نگهبان دوزخ هرآینهد( ما هم 
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 سواالت مفردات قرآن کریم
 1 ءجز

 به چه معنا است؟ (61بقرة، )« َسَأْلُتمْ ْهِبُطوا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكْم ما إ»در آیه کریمه « ْهِبُطواإ-121

 د: اجبار  ج: تعظیم و تکریم  ولو دخ  ب: حلول  الف: خروج

 به چه معنا است؟« مثوبة»-122

 د: ثواب  ج: رجوع شی به محل خود  ب: ثبت و ضبط کردن  الف: ثبات

 2 ءجز

 است؟صحیح « یَنْعِقُ»کدامیک از گزینه های زیر درباره ریشه و معنا کلمه  -123

 محکم گرفتن  -د: نعق  صیحه -ج: عنق  فریاد زدن -ب: نعق دور شدن -الف: ینق

 چیست؟« تسریح»معنای صحیح کلمه  -124

 د: آسانی  ج: با سرعت حرکت کردن               ب: رها کردن  الف: گرفتن

 3 ءجز

 به چه معنا است؟«  إعصار»مصدر  -125

 د: ترک کردن  ج: جاری کردن  ب: خالص کردن  الف: فشار و به هم ساییدن

 مناسب است؟« ُعُروِشها َقْرَیٍة َو ِهَي خاِوَیٌة َعلى َأْو َكالَّذي َمرَّ َعلى»در آیه « خاویة»کدام معنا در مورد  -126

 د: سست و لرزان  ج: ساقط شده  ب: در هم تنییده              الف: خالی

 4 ءجز

 چیست؟ «َكَمَثِل ریٍح فيها ِصرٌّ َأصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا َأْنُفَسُهْم...»... در آیه کریمه « ِصرٌّ»کلمه  -127

 د: سرمای شدید  ج: طوفان سهمگین  ب: عذاب  الف: وزیدن

 است؟« آسیب»کدامیک از ریشه های زیر به معنای  -128

  د: قرح   ج: وبل  ب: محص  الف: وهن

 5 ءجز

 ند.چیز سبک و حقیر را با آن مثل می زن -129

 د: نفیر   ثماًإج:    ب: راعنا   الف: نقیر
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 صحیح است؟« محیص»کدامیک از گزینه های زیر درباره کلمه  -130

 ب: اسم مکان به معنى فرارگاه است.   الف: اسم زمان به معنی محل کنار شدن است.

 دچار آن می شوند.د: نوعی از عذاب سخت روز قیامت است که کفار    ج: کنایه از قدرت و صالبت است.

 6 ءجز

 به چه معنا است؟« شَنَئان» -131

 د: لعنت   ج: کینه  ب: زشت  الف: ناپسند

 به چه به معنا است؟« طوعت» -132

 د: تسهیل   ج: آویخته شدن                      ب: دشواری  الف: ترجیح

 7 ءجز

 به چه معنا است؟« قرطاس»-133

 ب: نویسنده ای که در مصحفها، آیات الهی را می نویسد.      الف: چیزی که بر آن می نویسند

 ج: قاری که از روی مصحفهایی که کالم اهلل نوشته شده تالوت می کند.      د: مدادهایی است که بوسیله آن کلمات را می نویسند.

 از چه ریشه و به چه معنا است؟« بازغا»کلمه  -134

 غروب-د: زبغ    طلوع -بزغج:   طلوع–ب: زبغ          غروب–الف: بزغ 

 8 ءجز

 است؟« راندن به قهر»معنای کدامیک از کلمات زیر -135

 نزع د:    ج: بغی   اهباط ب:               الف: دحر

 است؟« غواش»کدامیک از عبارات زیر ترجمه صحیح کلمه -136

 هاد: فراگیرنده   پوشاندن حقیقت ج:  ب: حیله به کار بردن  الف: از حال رفتن

 9 ءجز

 تعدیه شود، به چه معنا خواهد بود؟« علی»با « حقیق»اگر کلمه  -137

 رها کردن د:   انجام دادن ج:               حریص ب:  الف: درستی

 چیست؟« ِإذا َلِقيُتُم الَِّذیَن َكَفُروا َزْحفًا َفال ُتَولُّوُهُم اْلَأْدباَر»در « زحف»معنای بهتر برای کلمه -138

 د: قتال   ج: ترس   ب: لشگر   دیک شدن بتدریج الف: نز
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 10 ءجز

 به چه معنا است؟..«  ِبها ِجباُهُهْم َو ُجُنوُبُهْم َو ُظُهوُرُهْم َفُتْكوى»... در آیه کریمه « ِجباُهُهمْ » -139

 پشت سر آنهاد:                  ج: از جلو رانده شده           ب: موی سر آنان        پیشانی هایشان الف:

 است؟« خروج روح و هالکت»ریشه کدامیک از کلمات زیر به معنای -140

 د: زجر      ج: زهق            ب: لمز         الف: حلف

 11 ءجز

 به چه معنا است؟« واهأ»اقر علیه السالم در اصول کافی، بر اساس روایت امام ب-141

 ب: کسی که بسیار دعا می کند.   الف: کسی که از گناهان خود زیاد توبه می کند.

 د: کسی که به خدا بسیار امیدوار است.                ج: کسی که از خوف خدا بسیار گریه می کند.

 در اصل به چه معنا است؟« ثنی» -142

 د: شنیدن  ج: دو برابر  ب: روی برگرداندن  الف: عطف

 12 ءجز

 به چه معنا است؟« زری»-143

 د: گریختن              شدن ج: مواجه               عیب شمردنب:   یان شدنالف: نما

 از چه ریشه ای و به چه معنا است؟« اعتری»-144

 برگشتن -د: عری  رسیدن - ج: عرو              رسیدن –عری  ب: برگشتن - الف: عرو

 13 ءجز

 به چه معنا است؟« ُصواَع اْلَمِلك»-145

 پیمانه پادشاه د:  کشور پادشاه ج:   پادشاهب: اموال    الف: لشکر پادشاه

 چیست؟« َتْثِریب»معنی کلمه  -146

 د: آلوده کردن با گناه   حرکت آهسته ج:  اهانت ب:   الف: مالمت

 14 ءجز

 به چه معنا است؟« نِفي السَّماواِت َو اْلَأْرِض َو َلُه الدِّیُن واِصبًا َأ َفَغْيَر اللَِّه َتتَُّقو »در عبارت « الدین واصبا» -147

 د: طاعت شیطان   ج: بندگی دائم   ب: دین مومنان  دین حق الف:
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غارها و گودال هائى است که انسان با پناه بردن با آنها از باد و باران و حیوانات محفوظ »کدامیک از کلمه های زیر به معنای  -148

 ؟«می ماند

 ظالل د:   ج: اوبار              ب: اصواف             الف: اکنان

 15 ءجز

 به چه معنا است؟« مرح» -149

 د: دشواری   ج: تکبر  حرص ب:   الف: خالی و عاری

 به چه معنا است؟« رقد» -150

 د: خوابیدن   ج: پیری       ب: عذاب جهنم              الف: هوشیاری

 16 ءجز

 به چه معنا است؟« نُکر» -151

   ب: کار دشواری که غیر معروف است.                الف: چیزی که دیده نمی شود.

 د: به هر امر غیر مطلوب نکر گفته می شود.      ج: بالهای پرندگان

 است؟« صدای خفی؛ کمترین صدا»کدامیک از کلمات زیر به معنای  -152

 د: لُدّا   ج: اِدّا   ب: رِکز   الف: صِلیّا

 17 ءجز

 چیست؟« ما ُأْتِرْفُتْم فيِه َو َمساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسَئُلون َتْرُكُضوا َو اْرِجُعوا ِإىلال  »در آیه « ركض»مراد از  -153

 د: فرار کردن  پستی و  بلندی راه ج:       ب: به طور کلی به هر حرکتی رکض گویند      الف: پیاده رفتن

 چیست؟« َمكاٍن َسحيٍق»مقصود از عبارت  -154

 د: مکانی پست  ج: مکانی بلند  مکانی نزدیک ب:  الف: مکانی دور

 18 ءجز

 به چه معنا است؟« َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َو ُهْم فيها كاِلُحوَن»در عبارت « کاحل» -155

 د: بی مقدار  ج: زشت منظری  ب: پست و حقیر الف: سنگین و دشوار

 صحیح است؟« َحتَّى َنُسوا الذِّْكَر َو كاُنوا َقْومًا ُبورًا» در عبارت« بور»کدامیک از گزینه های زیر در باره کلمه  -156

 به معنا هالک شدگان« بایر»ب: جمع    به معنای معطل« بیر»الف: از ریشه 

 د: از ریشه بایر به معنای خشک و خالی است.   به معنای گم شدن« بیر»ج: مفرد 
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 19 ءجز

 چیست؟« ٌةِشْرِذَم»معنای  -157

 د: سپاهیان لشگر  ج: خجالت زدگی  ب: جمع اندک   الف: پیوستگی

 است؟« قصر»کدامیک از کلمه های زیر به معنای  -158

 د: عرش              ج: قواریر   جهب: ل  الف: صرح

 20 ءجز

 به چه معنا است؟« َو ما ُكْنَت ثاِویًا ِفي َأْهِل َمْدَین»در عبارت « ثاویًا»-159

 د: پناهگاه   ج: مقیم   شیدنب: انتظار ک الف: چراندن حیوان

 به چه معنا است؟« ةرجف» -160

 د: اضطراب شدید  ج: نام یکی از درکات جهنم  ب: سیر کردن  الف: آنی و دفعی

 21 ءجز

 چیست؟« ودق»معنای  -161

 د: باران  ج: آسمان تیره  ب: صیحه سهمگین  الف: صدای آرام

 به چه معنا است؟« ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مِنْ صَیاصِیهِمْ وَ أَنْزَلَ الَّذِینَ »در آیه « صَیاصِی» -162

 د: شمشیرها             ج: قلعه ها               ب: اعتقادات  الف: نوشته ها

 22 ءجز

 ه چه معنا است؟ب« َیْعَمُلوَن َلُه ما َیشاُء ِمْن َمحاِریَب َو َتماِثيَل َو ِجفاٍن َكاْلَجواب»با توجه به عبارت « جفنة»-163

 د: تماثیل   ج: کاخ   ب: کاسه   الف: حوض

 چیست؟« لغوب»منای -164

 د: آسودگی  ج: خستگی             ب: شادی             الف: ترس

 23 ءجز

 چیست؟« ال ِفيها َغْوٌل َو ال ُهْم َعْنها ُیْنَزُفون»در آیه « غول»مراد از  -165

 د: تشنگی  مدهوشیج:   ب: سر درد   الف: سخن بیهوده
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 به چه معنا است؟« جياد»-166

 د: اسب های تیز رو  ج: نفس اسبان      ب: کاهلی و سستی  هر حیوان سریع الف: به

 24 ءجز

 در اصل به چه معنا است؟« صعق»واژه  -167

 انسانعکس العمل  سرعتد:   سرعت مرگ انسانج:       شدت صدای رعدب:          د اسبهاشیهه بلنالف: 

 چیست؟« ةَأِكنَّ»معنی -168

 د: مرض ها   ج: پرده ها           ب: گناه ها  الف: غفلت ها

 25 ءجز

 چیست؟« ُحجَُّتُهْم داِحَضٌة ِعْنَد َربِِّهْم»با توجه به عبارت « داِحَضة»معنای  -169

 د: باطل    شده ج: پذیرفته        ب: راست  الف: استوار

 است؟ به چه معنا« ُسنُدس» -170

 پوشش حوریان بهشتی د:              ج: لباسهای فاخر سبز رنگ           یمب: حریر درشت و ضخ  الف: حریر نازک

 26 ءجز

 است؟« آبی که رنگ و طعم آن تغییر یافته»کدامیک از کلمات زیر به معنای  -171

 د: ادبار   ج: تعس   ب: آسِن  الف: اشراط

 چیست؟« َنِضيد»معنای کلمه  -172

 د: روى هم چیده شده  ج: روییدن   ب: طعم تلخ  الف: باال رفتن

 27 ءجز

 به چه معنا است؟« َرْیَب اْلَمُنون»-173

 د: فرشته عذاب   ج: اضطراب مرگ   ب: عذاب دردناک   الف: آرزوهای بلند

 «ن آماده می کنندثیابى سبز رنگ است که از آن محل نشست»در معنای کدامیک از کلمات زیر گفته شده:  -174

 د: مدهامتان               ج: عبقری               ب: رَفرف               الف: استبرق
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 28 ءجز

 چیست؟« ِإنَّ الَِّذیَن ُیَحادُّوَن اللََّه َو َرُسوَلُه ُكِبُتوا َكما ُكِبَت الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهم»با توجه به عبارت « کبت»معنای  -175

 د: بد عهدی               ج: ناسزا  ب: دشمنی  الف: خواری

 است؟« تکیه گاه»معنای کدامیک از کلمات زیر  -176

 د: قضی   ج: شُحَّ    ب: سند               الف: جُنِّه

 29 ءجز

 به کسى که زیاد قسم می خورد، می گویند: -177

 د: نَمیمٍ     ج: زَنیمٍ                ب: هَمَّاز               الف: حَلّاف

 چیست؟« َفَمْن ُیْؤِمْن ِبَربِِّه َفال َیخاُف َبْخسًا َو ال َرَهقا»در آیه « رهق»به نظر صاحب قاموس مراد از  -178

 ظلم د:   ج: گناه   ب: نعمت  الف: تحمل ما ال یطاق

 30 ءجز

 دافق به چه معنا است؟ -179

 د: بازگشت                 ج: جهنده               ب: توانایی              الف: از بین برنده

 اند؟ گفته« هاویة»آتش را به چه دلیل  -180

 ب: چون شخص را با صورت بر آتش می اندازد.  الف: شخص را هالک و ذلیل می کند.

 د: آتشی سر بسته که راه فرار از آن نیست.   ج: آتش از درون او را می سوزاند.


