دبيرخانه طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي
به حفاظ قرآنكريم

حفظ قرآن باعث تدرب و تفكر رد اين كتاب الهي ميشود( .مقام معظم رهبري)
سؤاالت آزمون مرحله اول دهمين دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآنكریم
جمعه 8931/2/81

مشخصات داوطلب

انم و انم خانوادگي
شماره داوطلبي
مجموعه سؤاالت آزمون كل قرآن كریم
 510سؤال (از سؤال  5تا )510

تعداد سؤاالت آزمون

 520سؤال مفاهيم و  00سؤال حفظ

تاريخ برگزاري آزمون

جمعه 5031/02/51

مدت زمان پاسخگويي به سؤاالت

 510دقيقه

تذكرات مهم:
5ـ قبل از پاسخ گويي به سؤاالت ،نام ،نام خانوادگي و شماره داوطلبي مندرج در پاسخنامه را با مشخصات خود مطابقـ
داده و در صورت مشاهده هرگونه ناهماهنگي مراتب را به مسئول برگزاري آزمون اطالع دهيد.
2ـ به مدت زمان معين شده جه

پاسخگويي به سؤاالت توجه داشته باشيد.

0ـ از آنجا كه هر پنج پاسخ غلط ،داراي يك نمره منفي ميباشد ،در پاسخگويي به سؤاالت دق

فرمائيد.

1ـ در پايان آزمون ،كارت داوطلبي ،دفترچۀ سؤاالت و پاسخنامه را به مراقبان آزمون تحويل دهيد.
1ـ در تطبيق شمارۀ سؤاالت و پاسخنامه دق

فرمائيد.

6ـ داوطلباني كه در آزمون كتبي دورۀ قبل (سال )30شرك
تقاضا براي درياف

مدارك در جات باالتر ،از شرك

در آزمون كتبي اين دوره شرك

نموده و نمرۀ قبولي را كسب كرده باشند ،در صورت عـدم

در آزمون مرحلۀ اول سال جاري معاف هستند .چنانچه افراد مذكور

كنند ،آخرين نمرۀ آنان لحاظ خواهد گرديد.
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 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
      -2
 )1جمع زیادي را با آن گمراه ،و گروه بسياري را هدایت میکند )2 .جمع زیادي با آن گمراه و گروه بسياري با آن هدایت میشوند.
 )3عدهاي دیگران را گمراه و عدهاي دیگران را هدایت میکنند )4 .چگونه عدهاي گمراه و عده دیگري هدایت میشوند.
3ـ    
 )1پس صاعقه شما را خواهدگرفت در حالی که انتظار میکشيدید.

 )2پس صاعقه آنها را گرفت در حالی که انتظار میکشيدند.

 )3پس صاعقه شما را گرفت در حالی که تماشا میکردید.

 )4پس صاعقه را به چشم خویش دیدید در حالی که منتظر آن نبودید.

4ـ      
 )1اینها همان کسانند که با دنيا ،آخرت را خریدند.

 )2اینها همان کسانی هستند که دنيا و آخرت را خریدند.

 )3اینها همان کسانند که دنيا و آخرت را فروختند.

 )4اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنيا فروختهاند.

5ـ     
 )1و ابراهيم فرزندان خود و یعقوب را به این آیين وصيت کرد )2 .و ابراهيم و یعقوب فرزندان خود را به این آیين ،وصيت کردند.
 )3و ابراهيم در مورد فرزندانش به یعقوب وصيت کرد.

 )4و یعقوب به فرزندانش در مورد (ایمان به) ابراهيم وصيت کرد.
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 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
7ـ    
 )1و هرگز نگذارید ایمانتان به خدا ضایع گردد.

 )2و خدا اجازه نمیدهد ایمانتان را ضایع گردانيد.

 )3و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمیگرداند.

 )4و ایمان به خدا هرگز ضایع نمیگردد.

8ـ    
 )1این ،تخفيف و رحمتی است از ناحيه پروردگار شما

 )2این تخفيف ،رحمتی است از ناحيه پروردگار شما

 )3این رحمت پروردگار است که تخفيفی قائل شده است.

 )4تخفيف و رحمت در این مورد ،تنها از سوي خداوند است.

9ـ       
 )1و در دو روز انجام دادن آن ،باعث عجله و گناه است.

 )2و هرکس شتاب کند و در دو روز انجام دهد ،گناهی بر او نيست.

 )3و اگر در دو روز شتاب کنی انجام آن کار گناهی ندارد.

 )4و اگر میخواهی گناهكار نباشی پس با عجله آن کار را در دو روز انجام ده.
2

11ـ  
 )1و خداوند است که (روزي بندگان را) میگيرد و یا به آنها میدهد.

 )2و خداوند تو همواره ( عمر بندگان را) کم و زیاد میکند.

 )3و خداوند است که (روزي بندگان را) محدود یا گسترده میسازد.

 )4و خداوند هميشه (دانش بندگان را) زیاد و افزون میخواهد.
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12ـ       
 )1کيست که نزد او ،جز به اذن او شفاعت کند؟

 )2آیا کسی در نزد او شفاعت خواهد شد؟

 )3آیا کسی در نزد او به فرمان او شفاعت خواهد کرد؟

 )4او کسی است که در نزدش اجازه شفاعت خواهند داشت.

     -13
 )1گفت :کيست که بخاطر خدا من را یاري نماید؟

 )2گفتند :کيست که بخاطر خدا ما را یاري دهد؟

 )3گفت :کيست که یاور من به سوي خدا گردد؟

 )4گفتند :کيست که یاور او به سوي خدا باشد؟

14ـ    
 )1در آنجا بود که خداوند زکریا را مورد خطاب قرار داد.

 )2در آن مكان زکریا همواره خدا را میخواند.

 )3در آنجا بود که زکریا ،پروردگار خویش را خواند.

 )4در آن مكان ،همواره خداوند به زکریا توجه مینمود.

15ـ      
 )1آنها گمراه نمیشوند مگر به دليل جهل و ناآگاهی خودشان  )2آنها به خاطر آنکه جاهلاند خودشان را گمراه میکنند.
 )3آنها گمراه نمیکنند مگر خودشان را ،و نمیفهمند.

 )4همواره به دنبال گمراهیاند و شما متوجه آنها نمیشوید.
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17ـ     
 )1در آن ،نشانههاي روشن (از جمله) مقام ابراهيم است.

 )2در مقام ابراهيم نشانههاي روشن است.

 )3به خاطر مقام و جایگاه ابراهيم در آنجا معجزاتی (روشن) رخ داد )4 .به خاطر مقام و جایگاه ابراهيم آیات و نشانههاي (بسيار) نازل شد.
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18ـ      
 )1و از اعمال ،چيزي انجام نمیدهند تا (گناه) کفرشان بخشيده شود )2 .و آنچه از اعمال نيك انجام دهند ،هرگز کفران نخواهد شد.
 )4و آنچه از اعمال نيك انجام میدهند را به کفرشان نسبت نمیدهند.

 )3و همواره کار نيك انجام میدهند و کفر نمیورزند.

19ـ         
 )1ولی اینها را خداوند براي بشارت شما و اطمينان قلبشان قرار داد )2 .و اینها بشارتی براي اطمينان قلوب است.
 )3و این بشارتها براي اطمينان قلب آنهاست.

 )4ولی اینها را خداوند فقط بشارت ،و براي اطمينان خاطر شما قرار داده است.

21ـ    
 )1و پيامبر ،پشت سرتان شما را دعا میکرد.

 )2و پيامبر ،همواره براي کسب (پاداش) آخرت شما را تشویق میکرد.

 )3و پيامبر ،از پشت سر ،شما را صدا میزد.

 )4و پيامبر ،تا آخرین نفر را (به سوي خدا) فرا خواند.

 -21عبارت پایانی آیه « »     کدام است؟
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 جزء 5
 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
22ـ         
 )1برتريهایی را که خداوند براي بعضی بر بعضی قرار داده است را آرزو نمیکنند.
 )2آرزوهاي شما باعث برتري بر یكدیگر نخواهد شد.
 )3برتريهایی را که خداوند براي بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نكنيد.
 )4آرزوهایشان باعث برتري بر یكدیگر نخواهد بود.
23ـ    
 )1و اگر کار نيكی باشد آن را دوچندان میسازد.

 )2و اگر کار نيكی انجام بدهيد پاداش آن دو برابر است.

 )3و اگر کاري را به نيكی انجام بدهيد نتيجهاش بهتر خواهد بود.

 )4و اگر نيكی و خوبی ببينند ،آن را دوچندان میکنند.

24ـ        
 )1هيچ پيامبري فرستاده نشد مگر اینکه از فرمان خدا اطاعت کند.
 ) 2ما هيچ پيامبري را نفرستادیم مگر براي این که به فرمان خدا اطاعت شود.
 )3ما هيچ پيامبري را نفرستادیم مگر براي اینکه از فرمان خدا اطاعت کند.
 )4هيچ پيامبري فرستاده نشد مگر براي اینکه به فرمان خدا اطاعت شود.
25ـ     
 )1و به خاطر رعایت عدالت از هوا و هوس پيروي نكنند.

 )2از هوي و هوس پيروي نكنيد؛ که از حق منحرف خواهيد شد.

( )3در این صورت)از هوي و هوس پيروي نكرده و عدالت دارید.

 )4و از هوي و هوس پيروي نمیکنند و همواره عادالنه رفتار میکنند.
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27ـ      
 )1و میخواهند ميان خدا و رسولش فرق قائل شوند.

 )2و میخواهند ميان خداو پيامبرانش جدایی افكنند.

 )3و آیا میخواهيد ميان خدا و پيامبرش تبعيض قائل شوید؟

 )4و آرزو دارند خداوند ميان رسوالنش تبعيض قائل شود.

28ـ     
 )1خداوند راه و گمراهی را براي شما مشخص کرده است.

 )2او احكام (خود) را براي شما بيان کرده است پس گمراه نشوید.

 )3خداوند (راه درست را) براي شما بيان میکند اگرچه از گمراهان هستيد.

 )4خداوند (احكام خود را) براي شما بيان میکند تا گمراه نشوید.

29ـ    
 )1پس بخاطر پيمانشكنی ،آنها را از رحمت خویش دور ساختيم.

 )2پس اگر پيمانشكنی کنند مورد لعنت ما قرار میگيرند.

 )3پس پيمانشكنی نكنند تا از رحمت ما دور نشوند.

 )4پس بخاطر پيمانشكنی ،آنها را لعنت کردند.

31ـ     
 )1آنها سخن خود را دائماً تغيير میدهند.

 )2آنها سخنان را بعد از فهمش تكذیب میکنند.

 )3آنها سخنان را از مفهوم اصلیاش تحریف میکنند.

 )4آنها سخنان خود را بعد از بيانش تحریف میکنند.
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32ـ         
 )1من حق ندارم آنچه را که شایسته من نيست بگویم.

 )2حق نداري آنچه را که شایسته او نيست بگویی.

 )3و حق ندارید چيزي را که شایسته شما نيست به زبان آورید.

 )4من حق ندارم چيزي را که شایستهاش نيست به زبان آورم.

33ـ     
 )1و گفتند :چرا فرشتهاي بر ما نازل نمیکند.

 )2و گفتند :چرا فرشتهاي بر او نازل نشد.

 )3و گفتند :چرا فرشتة وحی نازل نمیشود.

 )4و میگویند :آیا فرشتهاي بر او نازل خواهد شد؟
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34ـ       
 )1میگوید آیا این حق است؟ میگویند :بله پروردگارمان حق است.
 )2میگوید آیا این حق نيست؟ میگویند :چرا پروردگارمان حق است.
 )3میگوید آیا این حق نيست؟ میگویند :چرا ،قسم به پروردگارمان(که حق است).
 )4میگویند آیا این حق است؟ میگویند :چرا ،قسم به پروردگار(که حق است).
35ـ      
 )1سپس (تمام اعمال) به سوي خدا که موالي حقيقی است بازگرداننده میشود.
 )2سپس (تمام بندگان) به سوي موالي حقيقی که خداوندشان است بازگردانده میشوند.
 )3پس باید (نتيجه همه اعمالشان) را به خدا که موالي حقيقی آنهاست واگذارند.
 )4سپس (تمام بندگان) به سوي خدا ،که موالي حقيقی آنهاست ،بازمیگردند.
 جزء 1
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37ـ      
 )1و بسياري از مردم بخاطر هوي و هوس و بیدانشی (دیگران را) گمراه میسازند.
 )2و بسياري از مردم بخاطر هوي و هوس و بیدانشی گمراه میشوند.
 )3و مردم بيشتر بخاطر هوي و هوس نه از روي دانش ،دیگران را گمراه میکنند.
 )4و بيشتر مردم بخاطر بیدانشی گمراه میشوند و نه بخاطر هوي و هوس
38ـ    
 )1و همگان بخاطر کسب مراتب و درجات اعمال را انجام میدهند.

 )2و براي هریك درجات (و مراتبی) است از آنچه عمل کردند.

 )3و براي هرکس در هر درجهاي که باشد اعمالی واجب است.

 )4و براي کسب هر درجه (و مرتبه) عمل ویژهاي الزم است.

39ـ       
 )1و هنگامی که سخن میگویيد حتی نزدیكان را به عدالت فرا بخوانيد.
 )2و هنگامی که سخنی میگویيد عدالت را رعایت نمایيد ،حتی اگر در مورد نزدیكان (شما) بوده باشد.
 )3و به عدالت سخن بگویيد تا نزدیكان هم از روي عدالت رفتار کنند.
 )4و اگر سخن گفتيد ،به عدالت و انصاف در مورد نزدیكان رفتار نمایيد.
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41ـ        
 )1و او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پيشاپيش (باران) رحمتش میفرستد.
 )2و او کسی است که بادهاي رحمت را مانند بشارتی نزد شما فرستاد.
 )3و او کسی است که رحمت و بشارت را همچون نسيم بر شما ارسال میکند.
 )4و او کسی است که بادهاي بشارتدهنده را همچون رحمتی پيشاپيش میفرستد.
 جزء 3
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42ـ         
 ) 1همانا این نيرنگ که بر عليه شما آن را به کار بستند شما را از شهر اخراج خواهد کرد.
 )2حتماً این نيرنگ و توطئه را در شهر چيدهاند تا شما را از آن اخراج نمایند.
 )3حتماً باید مكر و حيلهاي در شه ر به کار بسته باشند که قصد دارند آن را از اهلش خالی نمایند.
 )4حتماً این نيرنگ و توطئهاي است که در این شهر (و دیار) چيدهاید تا اهلش را از آن بيرون کنيد.
43ـ    
 )1آیا ما را به آنچه باطلگرایان انجام دادند مجازات میکنی؟!
 )2آیا ما به خاطر آنچه دیگران آن را باطل میپندارند به هالکت بيافتيم؟
 ) 3آیا باید بخاطر افكار باطل دیگران ،شما را مجازات نمایيم؟
 )4آیا هالکت ما بخاطر این خواهد بود که کارهاي باطلگرایان را انجام دادیم؟
44ـ        
 ) 1آیا شما همان کسانی هستيد که غير خدا را به عبادت و بندگی میخوانيد؟
 )2آنها کسانی هستند که غير خدا را میخوانند و پرستش میکنند تا به بندگیاش نائل آیند.
 )3آنهایی را که غير از خدا میخوانيد (و پرستش میکنيد) بندگانی همچون شما هستند.
 )4آنهایی را که غير از خدا میخوانند (و عبادت میکنند) بندگان خدایند.
45ـ      
 )1ولی (اي پيامبر) تو در ميان آنان هستی تا خداوند آنها را مجازات نكند؟
 )2و (اي پيامبر) تا تو در ميان آنها هستی خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد.
 )3و (میخواهند) تو در ميان آنها باشی تا خداوند آنها را عذاب نكند.
 )4ولی (اي پيامبر) انتظار دارند در حالی که تو در ميانشان هستی خداوند باز عذابشان کند؟
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 جزء 81
 -46آیه بعد از آیه « »...     با کدام عبارت آغاز می شود؟
  
   
  
 
      
  
 
1ـ      

 

 
    
       
   


  
2ـ   

3ـ    

4ـ    

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
47ـ       
 )1با پيشوایان کفر پيكار کنيد؛ چرا که آنها پيمانی ندارند.

 )2بزرگانتان باید با کفار بجنگند ،چرا که آنها پيمانی را رعایت نمیکنند.

 )3با پيشوایانتان به جنگ بروید چرا که آنها عهدي را نمیپذیرند.

 )4با پيشوایان کفر بجنگيد چرا که آنها به هيچ وجه ایمان نخواهند آورد.

48ـ     
 )1و هرکس که بخواهد میتواند به سوي خدایش توبه نمایند.

 )2و خدا توبه هرکس را بخواهد (و شایسته بداند) میپذیرد.

 )3و خدا توبه هرکس را که بخواهد توبه کند (به آسانی) میپذیرد.

 )4و خدا اراده کرده است که توبه (بندگانش) را بپذیرد.

49ـ   
 )1آیا این سخن را به زبان خواهند آورد؟

 )2این سخنی است که با زبان خود میگویند.

 )3این همان است که (خود) با زبان به آن اقرار خواهند کرد.

 )4آن را با زبان خودشان به شما خواهند گفت.

51ـ   
 )1پيامبرشان دالیلش را براي آنها بيان نمود.

 )2با توجيهات خودشان نزد پيامبرشان حاضر شدند.

 )3با پيامبرانشان دليل روشن را فرستادیم.

 )4پيامبرانشان دالیل روشن براي آنان آوردند.

 جزء 88
 »...   نيامده است؟
   
  
   
        
   
 -51کدام کلمه در آیه «    
 
 
1ـ  

  
2ـ  

3ـ   


 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
52ـ        
 )1هرگز ایمان نمیآوریم و خداوند از اخبار ما شما را آگاه ساخته است.
 )2هرگز ایمان نمیآورند و خداوند از اخبارشان شما را آگاه کرده است.
 )3ما هرگز (سخن) شما را باور نخواهيم کرد و خداوند از اخبارتان کامالً آگاه است.
 ) 4ما هرگز (سخن) شما را باور نخواهيم کرد چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته است.
53ـ       
 )1و (این) آخرین ادعاي آنهاست و حمد مخصوص خداوند عالميان است.
 )2و آخرین سخنتان باید این باشد که حمد ،مخصوص خداوند جهان است.
 )3و آخرین سخنانشان این استکه حمد ،مخصوص خدا ،پروردگار عالميان است.
 ) 4و در آخر کارشان باید حمد خدا ،پروردگار عالميان را به جا آورند.
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4ـ     

54ـ       
 )1آیا میتوانی نابينایان را هدایت کنی ،هرچند نمیبينند؟
 )2آیا نابينایان میتوانند هدایت شوند هرچند که نبينند؟
 )3و تو قدرت آن را داري که نابينایانی که هرگز بينایی نداشتهاند را هدایت کنی!
 )4و آیا تو وظيفه داري نابينایانی را که کوردل هم هستند را هدایت کنی؟
55ـ      
 )1و آن به هرکس از بندگانش که میخواهد میرسد.

 )2و هریك از بندگانش که خواهان او هستند به دیدار او میرسند

 )3آن را به هرکس از بندگانش بخواهد میرساند.

 )4بندگانش را به هر آنچه میخواهند (از مقامات الهی) میرساند.

 جزء 82
 -56آیه « »...       با کدام کلمه تمام می شود؟
 

  
2ـ  

 

 
1ـ 

4ـ   


  

3ـ 

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
57ـ     
 )1و باید به هر صاحب فضيلتی حقش پرداخته شود.

 )2و به هر صاحب فضيلتی ،به مقدار فضيلتش ببخشد.

 )3و هر صاحب فضيلتی به مقدار فضيلتش مورد عفو و بخشش است.

 )4و باید به هر صاحب فضيلتی به مقدار فضيلتش ببخشائيد.

58ـ      
 )1گفت( :افسوس) اي کاش در برابر شما قدرتی داشتم.

 )2گفت( :افسوس) اي کاش به همراه شما قدرتی داشتم.

 )3گفت :من به یاري شما داراي توان و نيرو هستم.

 )4گفت :آیا مرا یاري و کمك میرسانيد؟

59ـ        
 )1من نمیخواهم شما را از چيزي نهی کنم که همواره از انجام آن طفره رفتهاید!
 )2من هرگز مخالف شما عمل نكردهام بلكه شما من را از انجام آن نهی کردهاید!
 )3من هرگز نمیخواهم چيزي که شما را از آن باز میدارم ،خودم مرتكب شوم.
 )4من هرگز با شما مخالفتی ندارم ولی از انجام بعضی کارها نهیتان میکنم!
     -61
 )1مسلماً پدر ما ،در گمراهی آشكار است.

 )2اي پدر! آیا ما در گمراهی روشن هستيم؟

 )3همانا پدر ما ،ما را در گمراهی و تاریكی میبيند.

 )4مسلماً ما و پدرانمان در گمراهی آشكار هستيم.

 جزء 89
 -61کلمه پایانی آیه « »      کدام است؟
1ـ   


 
2ـ  

3ـ  
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 4ـ    

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
62ـ    
 )1و ما غائب بودیم و از او محافظت نكردیم.

 )2و پنهانی مواظب او بودیم.

 )3و ما از غيب آگاه نبودیم.

 )4و ما از غيب هرگز (آنها را) آگاه نكردیم.

63ـ     
 )1اي عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته

 )2اي عزیز! ما را ناراحتی فرا گرفته و همواره در سختی هستيم.

 )3اي عزیز! خدا ما را از اهل و خاندانمان جدا نمود.

 )4اي عزیز خاندان ما! ما را به بدبختی کشاندهاند.

64ـ   
 )1او را به حق دعوت کرد.

 )2دعوت حق از آن اوست.

 )3او را همواره به حق دعوت میکنيد.

 )4و به حق دعوتش کردند.

65ـ      
 )1آنها توانایی ندارند کمترین چيزي از آنچه را انجام دادهاند به دست آورند.
 )2و توانایی ندارید کمترین چيزي از آنچه را انجام دادهاید بدست آرید.
 )3و توانایی ندارند تا چيزي را بدست آورند و آن را براي خود بردارند.
 )4و توانایی ندارید تا چيزي را بدست آورید و آن را براي خود بردارید.
 جزء 81
 -66در سوره مبارکه نحل کدام آیه با عبارت « »      ختم می شود؟
  

 
   
 
   
  
1ـ    

     
 
  
  
   
2ـ   

3ـ      

4ـ       

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
67ـ        
 ) 1اهل هيچ شهر و دیاري هالك نشدند مگر اینكه اجل معين (و زمان حتمی) داشتند.
 ) 2اهل هيچ شهر و دیاري را هالك نكردیم مگر اینكه بر آن کتاب روشنی نازل شده بود.
 )3ما اهل هيچ شهر و دیاري را هالك نكردیم مگر اینكه اجل معين (و زمان تغيير ناپذیري) داشتند.
 ) 4اهل هيچ شهر و دیاري هالك نگشتند الّا اینكه کتاب گویایی نزد خود داشتند.
68ـ     
 )1فرمود :این راه مستقيمی است که بر عهده من است.

 )2گفت :این راه مستقيمی است که من آن را پيروي میکنم.

 )3گفت :این تنها راه مستقيم من است.

 )4فرمود :این است همان راه مستقيمی که به آن راهنمایی کردم.

69ـ       
 )1آنان براي بتهایی که هيچگونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند ،سهمی از آنچه به آنان روزي دادهایم قرار میدهند.
 )2آنان براي بتهایی که هيچ دانشی ندارند روزيشان مقداري سهم قائل هستند.
 )3آنان نصيب خود از روزي را از سوي بتهایی میدانند که هيچ گونه سود و زیانی براي خود ندارند.
 )4آنان کسانی هستند که از آنچه خود به آنها دادهایم نصيبی براي ما قرار نمیدهند.
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71ـ         
 )1تسلط شان تنها بر کسانی است که ایشان را به سرپرستی قبول دارند در حالی که از مشرکانند.
 )2تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیدهاند و آنها که نسبت به او (خدا) شرك میورزند.
 ) 3قدرت و سيطره او تنها بر کسانی خواهد بود که (به خدا) پشت کردهاند و به او مشرکند.
 ) 4قدرت و سيطره ایشان تنها بر مشرکانی است که او را (شيطان) به سرپرستی گرفتهاند.
 جزء 85
 -71آیه « »      در سوره مبارکه اسراء ،با کدام کلمه تمام می شود؟
 
1ـ   

 
2ـ   

 

3ـ   

  
4ـ  

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
    -72
 )1و همگی در یك صف به (درگاه) پروردگار حاضر خواهيد شد.
 )2و همگیشان را در یك صف نزد پروردگارشان میآورند.
 )3و آنها همه صف به صف در (نزد) پرودگارشان ،اعمالشان عرضه میگردد.
 )4و آنها همه در یك صف به (پيشگاه) پروردگارت عرضه میشوند.
73ـ     
 )1و ما معجزات را فقط براي بيم دادن میفرستيم.

 )2و ما آیات را جز براي کاستن از مجازات (آنها) نفرستادیم.

 )3و آیا ما آیاتی را براي بيم دادن (و انذار) نفرستادیم؟

 )4و هيچ معجزهاي براي آنها فرستاده نشد مگر آنكه از آن بيمناك شدند.

74ـ     
 )1اي کاش براي آنها دليل آشكاري میآوردي.

 )2و براي آنها نيامد مگر دليلی روشن و واضح

 )3چرا بر (حقانيت) آنها برهانی آشكار نمیآورند؟

 )4و به روشنی بر آنها فرمانروایی نيرومند گماشته شد.

75ـ    
 )1و آنچه را انجام داده بود به فراموشی سپرد.

 )2و با عمل خویش آیندهاش را خراب کرد.

 )3و اميدي به توانِ و قدرت خود ندارد.

 )4و آنچه را با دستهاي خود پيش فرستاد فراموش کرد!

 جزء 86
 -76آیه بعد از آیه « »          در سوره طه با کدام عبارت شروع می شود؟
  

   
 
    
    
  
1ـ  

   
          
  
2ـ   

3ـ      

4ـ         

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
77ـ  
 )1او از این اسباب پيروي ( استفاده) کرد.

 )2و با دليل و حجت (روشن) از پيروان او گشت.

 )3و برایش دليل و حجت (روشن) آورد تا از او پيروي کند.

 )4و همواره به دنبال کسب قدرت و حكومت بود.
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78ـ       
 )1و از رحمت خود برادرش هارون را به پيامبري رساندیم.
 )2ما از رحمت خود ،برادرش هارون را –که پيامبر بود-به او بخشيدیم
 )3و از رحمت و لطف (خدا) هارون و برادرش (موسی) به پيامبري رسيدند.
 )4و به خاطر رحمت خود به او – که پيامبر بود -برادرش هارون را بخشيدیم.
79ـ       
 )1هرکس می خواهد تا کارهاي خویش را پنهان کند تا در برابر کارهاي (بد) جزا نبيند.
 )2آیا کسی میتواند با پنهان کردن کارهاي خویش از جزاي آنها فرار کند؟
 )3میخواهم آن پنهان باشد تا هرکس را تنها در برابر سعی و تالش جزا دهم.
 )4می خواهم آن را پنهان کنم تا هرکس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود.
81ـ     
 )1و اطرافيان فرعون او را گمراه کردند و دیگر هرگز هدایت نشد.

 )2و فرعون و اطرافيانش گمراه شدند و دیگر هدایت نخواهند شد.

 )3و فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایت نكرد.

 )4او فرعون و اطرافيانش را گمراه نمود و هدایت نكرد.

 جزء 87
 -81آیه بعد از آیه « »...  با کدام عبارت به پایان می رسد؟
 
 
  
1ـ   

  

 
2ـ    

 
  
 
 
3ـ 

  
   
4ـ     

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
82ـ    
 )1و نيكان و بدان شما را با فتنهاي آزمایش کرد.

 )2و شما را به بد و نيك میآزمایيم.

 )3و خوبان شما ،اشرار شما را با آزمایشی خواهند شناخت.

 )4خوبان و بدان تنها در آزمایشات و امتحانات شناخته میشوند.

83ـ       
 )1آیا ندیدند که ما پيوسته به سراغ زمين میآیيم و از اطراف آن کم میکنيم؟!
 )2آیا نمیبينی که ما پيوسته به سراغ زمين آمده و از عمر آن میکاهيم؟
 )3آیا نمی بينيد که ما پيوسته سرزمين شما را مورد توجه قرار داده و کوتاهی نمیکنيم؟
 )4آیا نمیبينيد که پيوسته به سراغ (گنجهاي) زمين میروند در حالی که همواره از آن کاسته میشود؟
84ـ      
 )1او کسی را میخواند که زیانش از نفعش نزدیكتر است.

 )2آنها همواره براي کسی دعا میکنند که نفعش نزدیكتر از زیانش نيست.

 )3آنها همواره کسی را میخوانند که زیانش از نفعش بيشتر است )4 .همواره براي او دعایی میکند که زیانش از نفعش بيشتر است.

85ـ     
 )1و ستمكار همواره در دشمنی با دیگران به سر میبرد.

 )2و همانا ظالمان همواره از یكدیگر دوري میکنند.

 )3و همواره نسبت به ظالمان و ستمگران دوري نمایيد.

 )4و ظالمان در عداوت شدید دور از حق قرار گرفتهاند.
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 جزء 81
 -86کدام آیه در سوره مبارکه مؤمنون تكرار شده است؟
1ـ     

2ـ          

  

     
 
 
   
    
  
3ـ  

  

  
    
  
  
4ـ  

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
87ـ    
 )1و نزد آنان کتابی است که بر حق استوار است.

 )2و نزد ما کتابی است که به حق سخن میگوید.

 )3و در آن کتاب سخنانی است سراسر حقيقت.

 )4و نزد ما کتابی است که (بر اساس آن) به حق سخن میگویيم.

     -88
 )1و ما بر حاضر کردن همه آنها توانا هستيم.

 )2و ما بر از بين بردن آن کامالً قادریم.

 )3و ما بر انجام کارهاي آنها نظارت کامل خواهيم داشت.

 )4و آنان بر آمدن نزد ما قادر هستند.

89ـ      
 ) 1و از اموال خدا چيزهایی را صاحب شوید که به شما داده شده است.
( )2و دستور دارید) تا از اموال خودتان چيزي را در راه خدا صرف نمایيد.
 )3و چيزي از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهيد.
 )4و خدا به آنها اموالی را بخشيد و آنها آن را براي خود اختصاص دادند.
    -91
 )1پس برتر است خداوندي که فرمانرواي حق است.

 )2پس برتري از آن خداي توست که به حقيقت مالك جهان است.

 )3پس پروردگار جهان را برتر بدان ،همانا که فرمانرواي جهان است )4 .پس پروردگار جهان را برتر بدانيد ،زیرا مالك حقيقی جهان است.

 جزء 83
 -91در کدام گزینه ترتيب آیات سوره مبارکه شعراء به درستی بيان شده است؟
 

 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
  
   * 
  
  
  
1ـ  
2ـ        *  
3ـ      *       
4ـ          *         
 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
   -92
 )1ما بر آنچه دستور توست سجده میکنيم.

 )2آیا به ما دستور میدهی تا به تو سجده کنيم؟

 )3آیا چون به دستور توست باید سجده کنيم؟

 )4آیا براي چيزي سجده کنيم که تو به ما دستور میدهی؟
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93ـ     
 )1و (آیا) سالهایی از زندگيت را در ميان ما نبودي؟

 )2و (آیا) میخواهی تمام عمرت را نزد ما سپري نمایی؟

 )3و (آیا) نمیخواهی چند سال از زندگیات را در بين ما باشی؟

 )4و (آیا) سالهایی از زندگیشان را در مخالفت با ما سپري خواهند کرد؟

94ـ   
 )1پس تقوا پيشه خواهند کرد و از تو اطاعت میکنند.

 )2پس تقواي الهی پيشه کنيد و مرا اطاعت نمایيد.

 )3پس تقوا پيشه کنيد و از خدا اطاعت کنيد.

 )4پس تقواي الهی آن است که از من اطاعت کنيد.

95ـ     
 )1و قطعاً براي تو از سرزمين سباء خبر آورده است.

 )2و قطعاً خبري مهم از سرزمين سباء برایش آورد.

 )3و براي او از سرزمين سباء خبر مهمی آوردهام.

 )4من از سرزمين سباء یك خبر قطعی براي تو آوردهام.

 جزء 21
 »...   نيامده است؟
   
 
  
 
 -96کدام کلمه در آیه «  
   
  
1ـ   

 

 
  
2ـ   

 
  
3ـ  

   
4ـ  

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
97ـ        
 )1و آن زمان سخنانشان به حقيقت پيوست و عذاب را بر آنها نازل کردیم و دیگر سخنی نگفتند.
 )2و زمانی که عذاب خدا بخاطر ظلمشان نازل شود دیگر قادر به سخن گفتن نيستند.
 ) 3و بخاطر ظلمی که کردید فرمان خدا فرا رسيد و عذاب خدا نازل شد و پس از آن سخنی نمیتوانيد بگویيد.
 )4در این هنگام ،فرمان عذاب بخاطر ظلمشان بر آنها واقع میشود و آنها سخنی ندارند که بگویند.
98ـ     
 )1من نمیخواهم کار سنگينی بر دوش تو بگذارم.

 )2من نمیخواهم کار سنگينی را بر دوش بگيرم.

 )3تو نمیخواهی کار سنگينی را بر دوش بگيري.

 )4و نباید این کار سنگين را بر دوش بگيرم.

99ـ       
 )1آن دو ساحر گفتند که آنها دست به دست هم دادهاند و به همه چيز کافرند.
 )2گفتند :این دو نفر همچون ساحران همدیگر را یاري میکنند چون همواره کافر بودهاند.
 )3گفتند :این دو نفر دو ساحرند که دست به دست هم دادهاند و ما به هر دو کافریم.
 )4به آ ن دو ساحر گفتند ما همگی پشتيبان یكدیگر هستيم و همه از کافران خواهيم بود.
111ـ     
 )1ما اهل این شهر و آبادي را هالك خواهيم کرد.

 )2ما از نابودشدگان همراه اهالی این شهر هستيم.

 )3و از نابود شدگان این سرزمين خواهيم بود.

 )4ما اهل این شهر را همراه دیگران نابود خواهيم کرد.
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 جزء 28
 -111آخرین کلمه سوره روم کدام است؟


   
1ـ 

 
2ـ   




    
3ـ 

  

4ـ   

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
    -112
 )1آنچه به آنها دادهایم کفران کردند و (تنها) به لذات زودگذر پرداختند.
( )2بگذار) تا آنچه را (از آیات) به آنها دادهایم انكار کنند و از لذت زودگذر زندگانی بهره گيرند.
 )3کافرند! زیرا بوسيله آنچه (از روي لطف) به آنها داده شده لذت بیارزش و (دنيا) را میخواهند.
 )4بگذار تا (آیات ما را) انكار نمایند زیرا میخواهند اندکی از دنيا بهرهمند گردند.
113ـ      
 )1و براي اوست توصيف برتر در آسمانها و زمين

 )2و او براي شما در آسمان و زمين مثالهاي زیادي قرار داده است.

 )3و براي او بهترین مثلها را در زمينها و آسمانها جستجو کنيد.

 )4و براي او بهترین توصيفات را در آسمان و زمين میآورند.

114ـ      
 )1و تو چه میدانی فردا چه بدست خواهی آورد؟

 )2و هيچ کس نمیداند فردا چه بدست میآورد.

 )3و آیا کسی میداند فردا چه خواهد شد؟

 )4و براي او فردایی است که از آن بی اطالع است

115ـ         
 )1و آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نكنند.
 )2و قبل از این عهد کرده بود هرگز بجاي خدا دنبالهروي کسی نباشد.
 )3و باید از قبل عهدکنندگان را که با خدا عهد کرده بودند پيروي میکردید.
 )4و باید با خدا عهد کنند که (غير از او) هرگز با کسی عهد نبندند و پشت به او نكنند.
 جزء 22
 -116عبارت پایانی آیه « »...    در سوره مبارکه سبأ کدام است؟


 
   
 
     
1ـ      

 

  
 
 
 
   
      -2

3ـ      

4ـ       

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
501ـ      
 )1کافران و منافقان را اطاعت مكنيد و به آزارشان اعتنا نكنيد.
 )2و کفار و منافقان را نباید اطاعت کنند و آزارشان را کنار بگذارند.
 ) 3و نباید از کافر و منافق اطاعت نمود و از اذیتشان فروگذار کرد.
 )4و کافران و منافقان را اطاعت مكن و آزارشان را واگذار.
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118ـ          
 )1بگو اگر از غيب آگاه بودند در عذاب خوارکننده باقی نمیماندند.
 )2بگو اگر از غيب آگاهی سبك کنند هرگز دچار عذاب جهنم نخواهند شد.
 )3بگو اگر می خواهيد از غيب آگاه شوید پس از عذاب خوارکننده پروا نمایيد.
 )4بگو همواره به غيب ایمان میآورند و خود را از عذاب دردناك رهایی میبخشند.
       -119
 )1بگو اگر گمراهی من را میطلبيد پس تنها مرا گمراه خواهيد کرد.

 )2بگو اگر گمراه شوید (بدانيد) من هرگز به دنبال گمراهی نبودهام.

 )3بگو اگر من گمراه شوم ،از ناحيه خود گمراه میشوم.

 )4بگو اگر گمراه شوید تنها از جانب خودتان گمراه شدهاید.

111ـ          
 )1از ميان آنها عدهاي برخود ستم کردند ،و عدهاي ميانهرو بوند و گروهی به اذن خدا در نيكیها پيشی گرفتند.
 )2از ميانشان عدهاي ستمكارند و همواره به دنبال مسائل اقتصادياند تا به اذن خدا خوبیهاي دنيا را بدست آورند.
 )3و ظالمان از ميان آنها هستند و کسانی که همواره ميانهرو باشند توفيق کار خير دارند به اذن خدا
 )4و از ميانشان عدهاي که ظالم بودند تنها به دنبال دنيا رفتند و عدهاي نيز به اذن خدا در نيكیها پيشی گرفتند.
 جزء 29
 -111کدام عبارت در سوره مبارکه صافات نيامده است؟


 
 
 
  
 
    
  
1ـ          

  

 
       
2ـ   

3ـ      

4ـ   

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
        -112
 )1تا افرادي را که زندهاند بيم دهد و فرمان عذاب بر کافران مسلّم گردد.
 )2تا افرادي را در دنيا زندگی میکنند بيم د هم و راستی سخنان را بر کافران ثابت کنم.
 ) 3پس باید زندگان را انذار دهم تا کافران هم درستی سخن (خدا )را متوجه شوند.
 )4افرادي را که زندهاند بيم میدهيم و فرمان عذاب را بر کافران جاري میسازیم.
113ـ     
 )1و مثالی زد تا آفرینش خود را فراموش کند.
 )2و مثالی که براي شما میزند همان است که آفرینش خلق را فراموش کرد.
 )3و مثالی براي شما آورد ،همان فردي که مردم او را فراموش کرده بودند.
 )4و براي ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد.
114ـ       
 )1همه رسوالن تكذیب شدند و عذاب (درباره تكذیب کنندگان) تحقق یافت.
 )2هریك ،رسوالن را تكذیب کردند و عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت.
 )3اینگونه نبود که همگی آنها رسوالن را تكذیب کنند ،تنها شایستگان عذاب (تكذیب کردند)
 )4همگی پيامبرتان را تكذیب کردید و شایسته عذاب الهی شدید.
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115ـ    
 )1بگو به خاطر کفرت بهره اندکی از زندگی خواهی داشت.

 )2بگو چند روزي از کفرت بهره گير.

 )3بگو چند روزي با کفرشان به زندگی ادامه دادند.

 )4بگو از کفرت بهرهاي نخواهی داشت.

 جزء 21
 -116آخرین کلمه آیه « »...            کدام است؟
 

1ـ  

2ـ    


 
4ـ    

  
3ـ 

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
117ـ       
 )1بگو همانگونه که من اعمال را بجاي میآورم ،اعمالتان را به جاي آورید.
 )2بگو شما به روش خود عمل میکنيد من نيز به روش خود.
 )3بگو شما هرچه در توان دارید انجام بدهيد ،من نيز به وظيفه خود عمل میکنم.
 )4بگو هرچه در توان دارید به کار گيرید من هم به یاري شما خواهم آمد.
118ـ      
 )1امروز هر کس در برابر کاري که انجام داده است پاداش داده میشود )2 .امروز هر کسی هر کاري انجام داده است را طلب میکند.
 )4آن روزي است (روز ظفر) که هرچه میخواهيد بدست میآورید.

 )3در آن روز (پيروزي) به هرکس به ميزان عملش پاداش میدهد.

   -119
 )1گفتند آنها همواره گمراه بودند.

 )2خواهند گفت که آنها ما را گمراه کردند.

 )3میگویند :همه از نظر ما پنهان و گم شدند.

 )4گفتند :همه از نظرها پنهان و ناپيدا شوید.

520ـ    
 )1پس یاد کنيد و متذکر شوید ،آنچه را گفتم.

 )2پس به زودي آنچه به شما میگویم را به خاطر خواهيد آورد.

 )3پس آنچه را میگویم ،همواره یاد کنيد.

 )4پس در آینده نزدیك ،آنچه را (از تحقق وعدهي الهی) گفتم یاد میآورند.

 جزء 25
 -121آیه بعد از « »...     در سوره مبارکه شوري با کدام عبارت آغاز می شود؟
1ـ       

2ـ       

      
    

3ـ   


 
 
 
    
 
   
    
   
  
  
4ـ   

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
122ـ         
 )1و ما هيچ آیه (و معجزهاي) به آنان نشان نمیدادیم مگر اینكه از دیگري بزرگتر بود.
 )2و هيچ نشانهاي را ندید مگر اینكه خواهرشان بر بزرگتر از آن گواهی داد.
 )3و براي دخترش نشانههاي مهمی قرار دادیم تا آنها را (به یقين) مشاهده نماید.
 )4ما هيچ معجزهاي به شما نشان نمیدهيم مگر اینكه از آن باالتر را طلب میکنيد.
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520ـ       
 )1یا اینکه از مخلوقات خدا ،دختران را برگزیده و پسران را رها کرده است؟
 )2یا اینکه از آفریدههاي خدا دختران را دشمن گرفته و به پسران عالقهمند هستيد.
 ) 3آیا از آنچه آفریده است دختران را براي شما و پسران را براي خود انتخاب کرده است؟
 )4آیا از آنچه می آفریند ،دختران را (براي خود) انتخاب کرده و شما را به داشتن پسر برگزیده است؟
521ـ     
 )1و اگر به من ایمان نياوردند ،آنها را تنها خواهم گذاشت.
 )2و اگر به من ایمان نمیآورید ،از من کنارهگيري کنيد.
 )3و اگر به من ایمان نياوردند ،از ميان آنها (هجرت کرده) و کنارهگيري میکنم.
 )4و اگر به من ایمان نمیآورید ،پس شما را تنها میگذارم.
125ـ       
 )1تو پيش از این نمیدانستی کتاب و ایمان چيست.
 )2و آنها پيش از این به کتاب (آسمانی) ایمان نداشتند
 )3و تو پيش از آن نمیدانستی که نوشتن چيست و (آنان نيز به تو) ایمان ندارند.
 )4و از پيش خود کتاب و آیينی نداشتی (تا براي آنها بياوري)
 جزء 26
 -126عبارت پایانی آیه اول سوره مبارکه حجرات کدام است؟
 
  
 
 
 
  

1ـ 

  
 
  
 
  
2ـ  

3ـ  

4ـ   

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
127ـ      
 )1و کافران را از متاع دنيا بهرهمند میکنيم همانگونه که چهارپایان را
 )2کافران از متاع زودگذر دنيا بهره میگيرند و همچون چهارپایان میخورند.
 )3و آنان همواره به دنبال متاع زودگذر دنيایند و چون چهارپایان زندگی میکنند.
 )4و کسانی که کفر میورزند و از متاع دنيا بهرهمند میشوند همچون چهارپایان (در دنيا) میخورند.
128ـ      
 )1چيزي را بر خدا و رسوالنش مقدم نمیدارند.

 )2با دستان خود راه خدا و رسولش را سد نكنيد.

 )3چيزي را بر خدا و رسولش مقدم نشمارید.

 )4با رضایت خود چيزي را به خدا و رسولش نمیدهيد.

     -129
 )1بسيار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفرآميز بگذارید.

 )2بسيار بد است که ایمان به فسق آلوده باشد.

 )3بدترین نامها این است که بعد از ایمان به فسق مشهور شوید.

 )4بدترین نامگذاري این است که مؤمنی را به نام فاسقان بخوانيد.

18

   -500
 )1پس میگویند  :بلكه بر ما حسادت بردهاند.

 )2پس بگویند  :آیا شما بر ما حسد میبرید؟

 )3پس آنها خواهند گفت  :بلكه بر ما حسد میبرید.

 )4پس خواهيد گفت  :شما بر ما حسادت بردهاید.

 جزء 27
 -131آخرین آیه سوره مبارکه قمر کدام است؟
1ـ     

2ـ       

 
  
        
 
3ـ   

 
  
  
   
 
 
 
 
 
  
4ـ   

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
132ـ     
 )1از غيب خبر دارند و آن را براي دیگران مینویسند.

 )2آیا میتوانند از غيب آگاه شوند و آن را بنویسند؟

 )3آیا از غيبی که نزدشان است باید چيزهایی را (براي شما) بنویسند؟

 )4آیا اسرار غيب نزد آنهاست و از روي آن مینویسند؟

500ـ         
 )1ایشان را چه شده که ـ با وجود دعوت پياپی فرستادة پروردگارتان ـ به خدا ایمان نمیآورند؟
 )2شما به خدا ایمان نمیآورید؛ در حالی که پروردگارتان همواره شما را به ایمان فرا میخواند.
 )3چرا شما به خدا و فرستادة او ایمان نمیآورید؟ حال آنكه پيوسته به این کار دعوت میشوید.
 )4و شما را چه شده که به خدا ایمان نمىآورید؛ حال آنكه پيامبر شما را دعوت مىکند تا به پروردگارتان ایمان آورید.
134ـ      
 )1و پاداششان همان (مرکبی) بود که زیر نظر ما و مخالف خواست کافران حرکت میکرد.
 )2و این (مرکبی بود که) زیر نظرشان (و با اهميت کامل) در حرکت بود زیرا کافران جزا داده خواهند شد.
( )3مرکبی) که زیر نظر ما حرکت میکرد این کيفري بود براي کسانی که کافر شدند.
 )4و آن (مرکب) زیر نظر ما حرکت میکرد گرچه از آن کافران بود.
    -135
 )1پس به سوي او بازگردید اگر راست میگویيد.

 )2بخاطر صداقتتان به شما باز گردانده خواهد شد.

 )3پس آن را باز میگردانند زیرا شما را از راستگویان میدانند )4 .پس آن را بازگردانيد اگر راست میگویيد.
 جزء 21
 -136آخرین کلمه آیه اول سوره منافقون کدام است؟
  

1ـ   



 
 
2ـ  

 

 
 
  
3ـ 

 

4ـ    

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
     -137
 )2و تنها کسی را مادر خود میدانند که آنها را متولد کرده باشد.

 )1مادرانشان تنها کسانیاند که آنها را به دنيا آوردهاند.

 )3همانا مادرانشان هستند که (سختی) به دنيا آوردن آنها را تحمل کردهاند )4 .مادران آنها تنها کسانی نيستند که آنها را به دنيا آوردهاند.
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501ـ    
 )1فكر میکردید با هم هستيد ولی قلبهایتان از هم جدا بود.

 )2خيال میکردید آنان با هم متحد هستند و قلبهایشان همراه هم است.

 )3میپنداشتند که با هم متحد هستند ولی قلبهایشان متفرق بود.

 )4آنان را متحد میپنداري در حالی که دلهایشان پراکنده است.

    -139
 )1هر فریادي از هرجا بلند میشود بر ضد خود میپندارند.

 )2هر فریادي که بلند میشود بر عليه آنان است.

 )3با هرکسی که روبرو میشوند بر سرش فریاد میکشند.

 )4بر عليه آنان صيحهاي از (آسمان) فرود خواهد آمد.

510ـ     
 )2باید افراد توانگر از توانگري خود هزینه کنند.

 )1همانا افراد توانمند میتوانند از ثروت خود ببخشند.

 )3همانا افراد توانگر از توانایی که خداوند داده هزینه میکنند )4 .و باید توانمندان به فقيران از اموال خود ببخشند.
 جزء 23
 -141آخرین کلمه سوره مبارکه نوح کدام است؟
1ـ   

 
 

2ـ

 
4ـ  

3ـ   

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
     -142
 )1هنگامی که آنها را دیدند در گمراهی بودند.

 )2هنگامی که آن را دیدند گفتند :حقاً ما گمراهيم.

 )3هنگامی که آن را دیدند گفتند او در گمراهی است.

 )4هنگامی که آنها را دید ،در گمراهی بودند.

    -143
 )1و به آنچه میبينيد سوگند یاد نكنيد.

 )2و قسم یاد میکنند که چيزي (از غيب) را نمیبينند.

 )3سوگند به آنچه میبينيد.

 )4پس به آنچه میبينيد (برایشان) سوگند یاد مكن.

     -144
 )1من همواره آنها را دعا میکنم ولی آنها دائماً در حال فرار (از حق) هستند.
 )2پس دعاهایش براي فرار از عذاب مؤثر واقع نشد.
 )3اما دعوت من چيزي جز فرار از حق برآنان نيفزود.
 )4پس آنها مرا به چيزي جز فرار (از حقيقت) فرا نخواهند خواند.
      -145
 )1او میداند که شما نمیتوانيد مقدار آن را اندازهگيري کنيد ،پس شما را بخشيد.
 )2او میداند که نمیتوانيد (نعمتها را) بشمارید پس به سوي او توبه کنيد.
 )3او میداند که آنها نمیتوانند (گناهانشان را) به شمارش آورند ولی آنها را بخشيد.
 )4میدانيد که نمیتوانيد (نعمتها را) بشمارید پس به سوي او توبه نمایيد.
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 جزء 91
 -146ترتيب سوره ها در کدام گزینه صحيح است؟
1ـ غاشيه ـ فجر ـ بلد ـ تين

2ـ بروج ـ اعلی ـ غاشيه ـ طارق

3ـ غاشيه ـ شمس ـ ليل ـ ضحی

4ـ شرح ـ تين ـ علق ـ قدر

 ترجمه صحيح را انتخاب کنيد
  -147
 )1از چه چيزي سؤال دارند؟

 )2چه چيزي از تو بپرسند؟

 )3آیا تنها چيزي را میپرسی؟

 )4آنها از چه چيز از یكدیگر سؤال میکنند؟

   -148
 )1چهرههایی در آن روز خاشع و ذلتبارند.

 )2آن روز مخصوص افراد خاشع است.

 )3از چهرههایی باشيد که در آن روز خشوع دارند.

 )4چهرههایشان در آن روز خاشع خواهد بود.

    -149
 )1اما کسی که بخل ورزد و بینيازي طلبد.

 )2چه کسی است که بخل بورزد و به بینيازي برسد؟

 )3از کسانی بود که به خاطر بینيازي بخل ورزید.

( )4شما) کسانی هستيد که بخل میورزید تا بینياز شوید.

   -151
 )1در آن کتابها (احكام و دستورات) قيام و خيزش آمده است )2 .و در آن نوشتههاي صحيح و پرارزشی باشد.
( )4براي اجراي) آنچه در کتابهاست قيام کنيد.

 )3در آن کتابهایی است که (احكامش را) برپا میدارند.
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