
امتحـانات نهایـــــــــــــی!...

خیلی از دانش آموزان با شنیدن عنوان امتحانات نهایی حس خوبی ندارند 

شاید این حس بیشتر به دلیل ناآشنا بودن دانش آموزان با این مقوله 

از  تا مجموعه ای  گرفتند  تالیف گاج تصمیم  باشد به همین دلیل شورای 

سؤاالت امتحان نهایی برگزار شده در سراسر کشور را جمع آوری کرده و با 

پاسخ تشریحی در اختیار  شما دانش آموزان عزیز قرار دهند تا از همه جهات 

از جمله نوع، سطح و بودجه بندی سواالت امتحان نهایی آشنا شوید.

امیدواریم این مجموعه یاری دهنده شما باشد تا با آرامش کامل و بدون 

هیچ استرسی در جلسات امتحانات نهایی خود حضور یابید.

مـــــقـــــدمه
مؤلف
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نمونه سؤاالت امتحانی شهر تهران )خرداد 96(

1

کلمات داده شده معنای درست لغات را بنویسید. )یک ترجمه اضافی است.(( 1 با توجه به 

بسیار - ترازو - اندازه - سختی - تشریع کرد

َطویلبأسَشَرَعمیزان

ترجمۀ درست هر عبارت قرآنی را با عالمت  مشخص نمایید.( 2

الف( ﴿ُتؤِمنوَن ِباهلِل َو َرُسوِلِه﴾

 1( ایمان آوردند به خدا و پیامبر.   2( ایمان می آورید به خدا و پیامبرش.

 َسَیعَلموَن﴾
َ

ب( ﴿َکاّل

 1( هرگز، انجام می دهید.   2( هرگز چنین نیست، خواهند دانست.

کلمه نادرست است؟( 3 کدام  معنای 

: اندیشه و درک می کنیم
ُ

کجا  4( َنعِقل  1( عدن: فردا  2( َیغِفُر: می آمرزد  3( َحیُث: هر 

گزینه است؟( 4 کدام  کلمۀ »ُتْفِلُحوَن«  ترجمۀ درست 

کنده شوید.  4( رستگار می شوید. کنید.  2( تمام شد.  3( پرا  1( طلب 

کلمه اضافی است.(( 5 کشیده شده است در جای خالی بنویسید. )یک  که زیر آن ها خط  کلماتی را  کادر، معنای  کلمات داخل  با استفاده از 

هالکت - پوشش - خرید و فروش - زندگی

کنید. و  را رها  الف( ﴿َو َذُروا الَبْیَع﴾  

و روز را برای  قرار دادیم.   ﴾
ً

هاَر َمعاشا َنا الّنَ
ْ
ب( ﴿َو َجعل

و ستمگران را جز  نیفزای.   ﴾
ً
 َتبارا

ّ
اِلمیَن ِال

َ
ج( ﴿َو ل َتِزِد الّظ

گزینه است؟( 6 کدام  کلمات »ِمَهاد - ُخِلَقْت« به ترتیب  ترجمۀ درست 

گسترانید - آفریننده   2( محل آرامش و استراحت - خلق شد  )1 

 3( خانه ها - خلق می کند   4( محل آرامش و استراحت - خلق شدند

درست یا نادرست بودن ترجمۀ عبارت های زیر را مشخص نمایید.( 7

کن در روز.  ﴾: عبادت 
َ

یل
َّ
الف( ﴿ُقِم الل

که بپرستید خدا را.  ِن اعُبُدوا اهلل﴾: 
َ
ب( ﴿ ا

گسترده شد.  ج( ﴿ َکیَف ُرِفَعت﴾: چگونه 

د( ﴿ِبَیِدِه الُملك﴾: فرمانروایی به دست اوست. 

ترکیب های زیر را ترجمه نمایید.( 8

 :
َ

کیَنة  الّسَ
َ

الف( أنَزل

ب( ُهُم الفاِئزوَن:  

میُع الَعلیُم:   لّسَ
َ
ج( ا

1
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کنید.( 5 ترکیب های قرآنی زیر را ترجمه 

ب( ﴿َبأٌس شدیٌد﴾    ﴾
َ

ْیل
َّ
الف( ﴿ُقِم الل

عیر﴾  صحاُب الّسَ
َ
د( ﴿ ا قوا اهلل﴾   ج( ﴿اّتَ

گزینه اضافی است.(( 6 کنید. )در هر ستون یک  گزینۀ مناسب آن در ستون سمت چپ وصل  کلمات داده شده در ستون سمت راست را به 

ُقِضَیت 

نات  َبّیِ

ُنُذر  

َمحروم  

َعَسی  

 شاید

 هشدارها

 قرارداد

 دلیل روشن

 نیازمند

کنید.( 7 لغات مشخص شده در عبارت های زیر را معنی 

 .﴾
ً
 َتبارا

ّ
الف(﴿ و ل َتزِد الّظالمیَن ِال

  .﴾
ً

ب( ﴿َو َجَعلنا الّنهار معاشا

ق اهلل﴾.   ج( ﴿َو َمْن َیّتَ

ُکْم ُذنوَبکم﴾.  
َ
د( ﴿َیْغِفر ل

کنید.( 8 عبارت های قرآنی زیر را ترجمه 

و  در  .  فی َجّناِت َعْدٍن﴾ 
ً

َبة ِکَن َطّیِ الف( ﴿َو مسا

پس آیا  . ذی َتْشَربوَن﴾ 
َّ
َفرأْیُتُم الَماَء ال

َ
ب( ﴿ ا

 ُهَو ُیحیی و ُیمیُت﴾   جز او  و  .
ّ

ج( ﴿ل ِالَه ال

کنید. ( 1 درستی و نادرستی ترجمۀ عبارات زیر را مشخص 

کلمۀ قرآنی »ُجنود« به معنای لشکریان است. الف( 

« به معنای تاریکی است.
َ

ل
َ

کلمۀ قرآنی »أّض ب( 

کلمه اضافی است.(( 2 کلمات زیر را در جای خالی بنویسید. )یک  با توجه به ترجمه هر عبارت 

ُسِطَحت - ُسباتاً - اِنتَِشروا - َفَطر - َعدٍن

ک در بهشت های جاودان.  ِفی َجّناِت  ﴾. و خانه هایی پا
ً

َبة ِکَن َطّیِ الف( ﴿َو َمسا

ب( ﴿َو َجَعلنا َنوَمُکم  ﴾. و خوابتان را آسایش و آرامش قرار دادیم.

گسترده شد. که چگونه  َکْیَف  ﴾. و به زمین  ی األْرِض 
َ
ج( ﴿َو إل

کنده شوید. که نماز تمام شد در زمین پرا رض﴾. پس وقتی 
َ

لوَة َفـ  ِفی ال د( ﴿َفِاذا ُقِضَیْت الّصَ

کلمات را از جمله های مربوط بیابید و مقابل آن بنویسید.( 3 معنای هر یک از 

کس تقوا داشته باشد، خداوند راه نجات برایش قرار می دهد. الف( و هر 

3( َمخَرج:  2( َیْجَعل:   ِق:   1( َیّتَ

که برای نماز روز جمعه ندا داده شد. ب( وقتی 

3( ِللصلوَة:  2( نودَی:   1( ِاذا:   

2

1

1

3

بارم نمونه سؤاالت امتحانی استان فارس )خرداد 96(
0/5

1

1/5



ارة
شم

ن 
مو

آز
حی

شری
ن ت

ستا
3 ا

3

13

5

کنید.( 4 گزینۀ مناسب را انتخاب 

الف( ترکیب »َنسُوا اهلل« به چه معناست؟

کردند.  1( خدا را فراموش می کنند.    2(خدا را یاد 

کردند. کردند.   4( خدا را حمد   3( خدا را فراموش 

کنید. گزینۀ نادرست را با توجه به معنی فارسی آن مشخص  ب( 

 1( َخوْف = ترس   2( ِإخَوة = برادر

 3( نشاء = می خواهیم   4( َحدید = آهن

کلمۀ مناسب بنویسید. ج( با توجه به ترجمه، برای جای خالی 

کافر شدند و از راه خدا مانع شدند. که  کسانی  َکَفروا َو  َعن َسبیِل اهلِل﴾:  ذیَن 
َ
﴿ َاّل

کانوا  1( َصّدوا   2( 
ُ

 3( َوَضَع   4( َیدُخل

کر﴾ ِ
ّ

رَنا الُقرآَن ِللذ د( معنای ترکیب مشخص شده در آیۀ روبه رو چیست؟ ﴿َو َلَقد َیّسَ

 1( برای پاداش   2( برای پندگیرنده

 3( برای پند   4( برای هشدار

کنید و درست آن را بنویسید. )هر عبارت یک نادرست دارد.(( 5 اشتباه هر یک از ترجمه ها را مشخص 

که چگونه خلق شد. کوه نگاه نمی کنند  َکْیَف ُخِلَقْت﴾: پس آیا به  الف( ﴿ َاَفال َینُظروَن ِالی اإِلِبِل 

کرد. که از آسمان آبی را به فراوانی نازل  کسی  ماِء ماًء ِبَقدٍر  ﴾: و  َل ِمن الّسَ ذی َنّزَ
َ
ب( ﴿َو اّل

کنید.( 6 کامل  ترجمۀ عبارات قرآنی را 

و برایتان در آن  قرار داد تا شاید شما  . ُکم َتهَتدون﴾: 
ّ
ُکم فیها ُسُباًل لعل

َ
الف( ﴿َو َجَعل ل

خدایی جز او نیست او  و  .  هو ُیحیی و ُیمیت﴾: 
ّ

ب( ﴿ل ِالَه ِال

شمارۀ هر ترجمه را جلوی آیۀ مربوطه بنویسید. )یک ترجمه اضافی است.(( 7

 طویاًل﴾. 
ً

هار َسبحا َك فی الّنَ
َ
الف( ﴿ ِاّنَ ل

َجُر َیسُجدان﴾. 
َ

جُم َو الّش ب( ﴿َو الّنَ

ِة﴾.  ج( ﴿ل َیستوی اصحاُب الّنار َو اصحاُب الَجّنَ

َق الَموت َو الَحیاة﴾. 
َ
ذی َخل

ّ
ل
َ
د( ﴿ ا

1- اهل آتش و اهل بهشت مساوی نیستند.

کرد. که مرگ و زندگی را خلق  کسی   -2

کار و تالش طولنی است. 3- همانا برای تو در روز، 

4- زندگی و مرگشان یکسان است.

5- علف و درخت سجده می کنند.

کنید.( 8 ترکیب ها و آیات قرآنی زیر را ترجمه 

عیِر﴾    ْصحاُب الّسَ
َ
الف( ﴿ ا

ب( ﴿الَنَبأ الَعظیِم﴾   

ج( ﴿بأٌس شدیٌد﴾   

َجٍل ُمَسّمًی﴾   
َ
د( ﴿ ا

 ﴾
ً

هـ( ﴿هذا َبصاِئر ِللّناِس ُهدًی َو َرْحَمة

1

1

1

1

3
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گزینه آمده است؟( 7 کدام  ْن َنْجَعَلُهم« در 
َ
معنای عبارت »أ

گر آن ها قرار بدهند.  1( این که آن ها را قرار دهیم.    2( ا

که آن ها را قرار دهید.  ایشان را قرار می دهیم.  4( 
ً

 3( قطعا

کنید.( 8 عبارت های قرآنی داده شده را معنا 

ب( ُتنِجیُکم:    :
ً

َبة ِکَن َطّیِ الف( َمسا

شمارۀ هر عبارت قرآنی را مقابل ترجمۀ فارسی آن بنویسید. )یک ترجمه فارسی اضافی است.(( 9

ُکْم نَذْرَنا
َ
1- أ الف( آن ها را نترسانده ای.    

ْم ُتْنِذْرُهْم
َ
2- ل ب( هشداردهنده بودیم.   

ُذِر 3- َنِذیٌر ِمَن الّنُ ج( شما را هشدار دادیم.   

ا ُمْنِذِریَن ُکّنَ  -4 د( به آن ها هشدار بده.   

هـ( بیم دهنده ای از هشدار دهندگان 

کنید.( 10 عبارات و آیات قرآنی داده شده را به فارسی ترجمه 

.  :﴾
ً

َکاَن َذِلَك ِعْنَد اهلِل َفْوًزا َعظِیما الف( ﴿َو 

ْنُفِسُکْم﴾ :  .
َ
ب( ﴿َو ُتجاِهُدوَن ِفی َسبیِل اهلِل ِبأْمَواِلُکْم َو أ

ُکْم ُتْفِلُحوَن﴾ :   .
َّ
َعل

َ
ج( ﴿ ل

ی َقْوِمِه﴾ :   .
َ
َنا ُنوًحا ِإل

ْ
ْرَسل

َ
ا أ د( ﴿ ِإّنَ

.   : ﴾
ً

ِخْذُه َوِکیال هـ( ﴿َفاّتَ

کنید.( 1 گزینۀ درست را مشخص  کلمات،  با توجه به معنای فارسی 

ذُکر: یاد می کند
ُ
الف(  1( َتبار: نابودی  2( أنِذر: هشدار ده  3( ُقم: به پا خواستن   4( ا

گمراه می کند گمان می کند  4( َیبلو:  ب(  1( ِمهاد: محل آرامش  2( حیُث: چه چیز  3( َحسُب: 

کنید.( 2 کامل  کلمات داده  شده، جاهای خالی را  با استفاده از معادل فارسی 

وا( کفر ورزیدند و از راه خدا  . )َصّدُ که  کسانی  الف( همانا 

) که چشمان  را فروبندند. )ُهّنَ ب( به زنان با ایمان بگو 

کامل می شوند؟( 3 کلماتی  با توجه به ترجمۀ عبارت داده شده، جاهای خالی به ترتیب با چه 

که زمین را برای شما محل آرامش قرار داد و برای  کسی  ﴾ همان  ْرَض  َو َجَعَل َلُکْم ِفیَها 
َ ْ
ِذی َجَعَل َلُکُم ال

َ
﴿اّل

شما در آن راه هایی قرار داد.

ی  - ُمَسّمً
ً

  4( َبأسا
ً

 - حسنة
ً

  3(َمعاشا
ً
 - ُمنِذرا

ً
 - ُسُباًل  2( ُسباتا

ً
 1( َمهدا

کلمات داده شده را در جاهای خالی قرار دهید.( 4 با توجه به ترجمۀ هر عبارت، 

ُهدی - َمناِفُع - َمهین - أیُّ

ی﴾: در آن برای شما تا مدتی معین فایده هایی است. َجٍل ُمَسّمً
َ
ی أ

َ
ُکْم ِفیَها  ِإل

َ
الف( ﴿ ل

که ایمان آورده اند  کافر شدند، به آن ها  که  کسانی   ﴾
ً

ْحَسُن َنِدّیا
َ
َفِریَقْیِن َخْیٌر َمَقاًما َو أ

ْ
ِذیَن آَمُنوا  ال

َّ
َکَفُروا ِلل ذیَن 

َّ
 ال

َ
ب( ﴿َقال

کدام یک از دو فرقه از نظر مقام بهتر و از نظر شکوه نیکوتریم. گفتند: 
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بارم نمونه سؤاالت امتحانی استان لرستان - نوبت عصر )خرداد 96(
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19

کرده و در مقابل آن بنویسید.( 5 کلمه را انتخاب  معنای درست هر 

ب( َعدْن:  )خرم - جاودان - پرنعمت( کرد - تمام شد - بال رفت(  )دقت  الف( ُقِضَیْت: 

کنید.( 6 کلمه به صورت نادرست معنا شده است، آن ها را اصالح  در ترجمۀ این عبارت قرآنی دو 

و ستمکاران را جز رنج و سختی زیاد نمی شود.  َتَبارًا﴾ 
َّ

 َتِزِد الّظالمیَن ِإل
َ

﴿َو ل

گزینه آمده است؟( 7 کدام  قِیُموا« در 
َ
ْن أ

َ
الف( معنای عبارت »أ

 به پا می دارید  4( این که به پا داریم
ً

گر به پا دارند  3( قطعا که به پا دارید  2( ا  )1 

گزینه معنای عبارت ﴿َساَء َما َیْحُکُموَن﴾ درست است؟ کدام  ب( در 

کمان بدی هستند   2( چه بد است آن چه قضاوت می کنند  1( چه حا

 3( آن ها به بدی حکم می کنند   4( قضاوت آن ها چه بد است

شمارۀ هر عبارت قرآنی را مقابل ترجمۀ فارسی آن بنویسید. )یک ترجمۀ فارسی اضافی است.(( 8

ُکْم َتْهَتُدوَن﴾
َّ
َعل

َ
1- ﴿ ل الف( به امید این که شما رستگار شوید.  

ُکْم ُتْفِلُحوَن﴾
َّ
َعل

َ
2- ﴿ ل ب( شاید مورد رحمت واقع شوید.  

ُروَن﴾
َ

ُکْم َتَتَفّک
َّ
َعل

َ
3- ﴿ ل ج( به امید این که شما هدایت شوید.  

ُکْم ُتْرَحُموَن﴾
َّ
َعل

َ
4- ﴿ ل کنید.   د( شاید شما تعقل و اندیشه 

هـ( به امید این که شما تفکر نمایید. 

کنید.( 9 درستی یا نادرستی ترجمۀ عبارات داده شده را مشخص 

گر آن ها بپرسند. َتُهْم﴾: ا
ْ
ل
َ

ِئْن َسأ
َ
الف( ﴿ ل

کردیم. که وصیت  ْینا﴾: آن چه  ب( ﴿ما َوّصَ

معنای ترکیب ها و عبارت های داده شده را بنویسید.( 10

ُموَن﴾: 
َ
 َسَیْعل

َّ
َکال ب( ﴿  َکْیَف ُنِصَبْت﴾:   الف( ﴿ 

کنید.( 11 عبارات و آیات قرآنی داده شده را به فارسی ترجمه 

َکْیَف ُخِلَقْت﴾ :   . ِبِل  ِ
ْ

ی ال
َ
 َینُظُروَن ِإل

َ
َفال

َ
الف( ﴿ أ

.   : ﴾
ً

 َطویال
ً

هاِر َسْبحا َك ِفی الّنَ
َ
ب( ﴿ ِإّنَ ل

.   : ﴾
ُ

ْو َنْعِقل
َ
ا َنْسَمُع أ ُکّنَ ْو 

َ
وا ل

ُ
ج( ﴿َو َقال

ُقوا اهلَل﴾ :    . د( ﴿َو اّتَ

َحدیَد﴾ :    .
ْ
َنا ال

ْ
ْنَزل

َ
هـ( ﴿َو أ

کنید.( 1 ترجمۀ درست واژه های قرآنی را با عالمت  مشخص 

الف( َمحیا   1( زندگی  2( مرگ

ب( َعْدن  1( جاودان  2( بزرگ

کنید.( 2 گزینۀ درست را با عالمت  مشخص 

گزینه است؟ کدام  ُر«  الف( ترجمۀ لغت »ُیَؤّخِ

 1( طلب می کنند.  2( به تأخیر می اندازد.  3( مهلت می دهید.  4( مهلت می یابد.
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0/5

1

0/5

1

1

1

1

0/5

0/5

بارم نمونه سؤاالت امتحانی استان همدان - نوبت صبح )خرداد 96(
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1 آزمون شمارة

11)
َطویلَبأسَشَرَعمیزان

بسیارسختیتشریع کردترازو

گزینۀ »2«(21 گزینۀ »2«، ب(  الف( 

گزینۀ »1«(31

گزینۀ »4«(41  

کار( (51 کنید. ب( و روز را برای زندگی )کسب و  الف( و خرید و فروش را رها 

کت نیفزای. قرار دادیم. ج( و ستمگران را جز هال

گزینۀ »2«(61

الف( نادرست، ب( درست، ج( نادرست، د( درست(71

رستگار انند (81 )آن ها(  ایشان  ب(  را.  آرامش  کرد(  )نازل  آورد  فرود  الف( 

)موفق اند(. ج( شنوای دانا

کلمۀ »مؤمنان« (91 کلمۀ »فقط« بعد از  که  گزینۀ »3«؛ البته درست تر این بود 

گیرد. )مؤمنان فقط برادران یکدیگرند ...( قرار 

کافی است. ب( آن ها (101 کند، پس او برایش  کس بر خداوند توکل  الف( و هر 

اهل بهشت هستند؛ در آن جاودانه اند. ج( پروردگار مشرق و مغرب. نیست 

معبودی جز او.

2 آزمون شمارة

الف( نادرست ، ب( درست(11

سختی(21

کردند(31 فراموش 

الف( 2، ب( 2(41

َثقیل: (51 به،  شد  وارد   :
َ

َدَخل دوزخ،  َسعیر:  می شوید  رستگار  ُتفِلحوَن: 

: از چه،   ِاِبل: شتر سنگین، َعّمَ

گناهان شما را، ب( ِمن َحیُث (61 ُکم ُذنوَبُکم: می آمرزد برایتان 
َ
الف( َیغِفر ل

و   :
ً
َتبارا  

ّ
ِال الظالمیَن  َتِزد  ل  َو  ج(  نمی کند،  گمان  که  جایی  از  َیحَتِسب:  ل 

خواهیم  قالوا:  ما،  َسَنکُتُب  د(  کت(،  )هال نابودی  جز  ستمگران  به  نیفزای 

گفتند. نوشت آن چه 

انجام (71 آن چه  به خاطر  است  پاداشی  َیعَملوَن﴾:  کانوا  ِبما  الف(﴿َجزآًء 

که باشند بهتر از آن ها.  ﴾: شاید   ِمنُهّنَ
ً
ن َیُکّنَ َخیرا

َ
می دادند. ب( ﴿َعسی ا

کردند نشانه های ما همه اش را. د( ﴿ِلَیقوَم  ها﴾: تکذیب  ِ
ّ
ُکل بوا ِبآیاِتنا 

َ
َکّذ ج( ﴿ 

ابَتغوا  ﴿َو  بپا دارند مردم عدالت را )عدل و داد( ، هـ(  تا  ِبالِقسِط﴾:  الّناُس 

از لطف و رحمت خدا و بسیار  ﴾: و بجوئید 
ً
َکثیرا ِمن َفضِل اهلِل و اذُکُروا اهلَل 

کسی  ِبَیِدِه الُمُك﴾: برقرار و پر خیر است  ذی 
َّ
ال ﴿َتبارَك  کنید. و(  خدا را یاد 

 
ّ

 ِال
َ

یل
َّ
ل * ُقِم الل ّمِ

َها الُمّزَ ّیُ
َ
که فرمانروایی )حکومت( به دست اوست. ز( ﴿یآ ا

ی الِجباِل 
َ
َقلیاًل﴾: ای جامه به خود پیچیده برخیز شب را جز اندکی، ح( ﴿َو ِال

که چگونه برپا شدند. )شد( کوه ها  َکیَف ُنِصَبت﴾: و به 

3 آزمون شمارة

الف( درست، ب( درست(11

گزینۀ »1«(21

گزینۀ »4«(31

الف( 1، ب( 1(41

کن، (51 ذُکر: یاد 
ُ
نِذر: هشدار ده، ا

َ
ُکّنا َنسَمُع: می شنیدیم، ا کجا،  َحیُث: هر 

ُسبات: آسایش و آرامش، ُخِلَقت: خلق شد

ِفی (61 َفانَتِشروا  ب(  را،  خودمان  پیامبران  فرستادیم  نا: 
َ
ُرُسل نا 

َ
رَسل

َ
ا الف( 

ِخذُه َوکیاًل: پس بگیر او را مدافع  کنده شوید در زمین، ج( َفاّتَ رِض: پس پرا
َ

ال

َفال َینُظروَن: پس آیا نگاه نمی کنند؟
َ
و پشتیبان، د( ا

 ُهَو ُیحیی َو ُیمیُت﴾: نیست معبودی جز او زنده می کند و (71
ّ

الف( ﴿آل ِالَه ِال

می میراند. ب( ﴿َتجری ِمن َتحِتَها النهاُر خاِلدیَن فیها﴾: روان است )جاری 

مواِلِهم َحّقٌ للّساِئِل َو 
َ
است( از زیرشان رودها جاودانند در آن، ج( ﴿َو فی ا

و  نیازمند )درخواست کننده(  برای  ثروتشان سهمی است  و در  الَمحروم﴾: 

که خدا  کسانی  ذیَن َنُسوا اهلَل﴾: و نباشید مانند 
َّ
َکال محروم، د( ﴿َو ل َتکونوا 

بهتر  موَن﴾: این )آن( 
َ
َتعل ُکنُتم  ِان  ُکم 

َ
ل َخیٌر  ﴿ذِلُکم  کردند. هـ(  را فراموش 

ی اهلِل َفُهَو َحسُبه﴾: و 
َ
ل َعل

َ
گر می دانستید. و( ﴿َو َمن َیَتَوّک است برای شما ا

ِن 
َ
کافی است. ز( ﴿ ا کند )توکل می کند( بر خدا پس او برایش  کس توکل  هر 

کنید و تقوای او را پیشه  که خدا را عبادت  طیعوِن﴾: 
َ
قوُه َو أ اعُبُدوا اهلَل َو اّتَ

﴾: و قرار دادیم 
ً

هاَر َمعاشا کنید. ح( ﴿َو َجَعلَنا الّنَ کنید و مرا )از من( اطاعت 

کار )زندگی(. کسب و  روز را )برای( 



مه
خنا

اس
پ

حی
شری

ن ت
ستا

3 ا
3

55

کرد (91 نازل  مؤمنان  قلب های  در  را  آرامش  که  است  کسی  او   الف( 

که  کوه ها  به  و  ج(  رستگاران اند.  همان  بهشت  اهل  ب(  فرستاد(.  )فرو 

کافی است.  کند پس او برایش  کس بر خدا توکل   چگونه برپا شد. د( و هر 

کردیم.  قرآن را برای پند )یاد( آسان 
ً

هـ( و قطعا

27 آزمون شمارة

الف( سحرها، ب( آرامش، ج( بی نیاز، د( با ارزش(11

، ج( ُسباًل، د( ُذنوب(21
ً
الف( الفائزوَن، ب( َتبارا

کدام یک از شما عمل بهتری دارد. ب( و به (31 که  الف( تا بیازماید شما را 

که ندا  تأخیر می اندازد )مهلت می دهد( به شما تا مدت معین. ج( هنگامی 

داده شد برای نماز روز جمعه، د( اهل جهنم و اهل بهشت مساوی نیستند.

 الف( ارسال کننده، فرستنده، ب( مانع شدند، ج( تقوا داشته باشد، (41

د( لشکریان

نَزل السکینة﴾: (51
َ
گمان نمی کند. ﴿ ا که  ﴿ِمن َحیُث ل َیحَتِسُب﴾: از آن جا 

َشّرِ  ﴿من  کردیم.  وحی  تو  سوی  به  یَک﴾: 
َ
ِال وحینا 

َ
ا  ﴿ کرد.  نازل  را  آرامش 

حاِسٍد﴾: از شر هر حسودی.

الف( درست، ب( نادرست، ج( نادرست، د( درست(61

الف( و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. ب( این بصیرت ها (71

کنده شوید. )بینش ها(یی برای مردم است. ج( پس در زمین پرا

گزینۀ »2«(81

 الف( 2، ب( 2، ج( 1(91

کردند همۀ آیات )نشانه های( ما را، پس مجازات (101 الف( تکذیب )انکار( 

می کند.  مجازات  مقتدر  و  عّزتمند  فردی  که  آن گونه  را  آنان  )گرفتیم(   کردیم 

ب( ای جامه به خود پیچیده برخیز شب را )به عبادت( مگر اندکی.

که در قلب های مردم وسوسه می کند. ب( و خانه هایی (111 کسی  الف( 

عذابی  آن ها  برای  بیاید  این که  از  قبل  ج(  جاویدان.  بهشت های  در  ک  پا

ک است. دردنا

28 آزمون شمارة

گیاه(11 الف( رودها، ب ( زنان، ج( پند، د( 

الف( َیأتَی، ب( َیجَعل، ج( ُذنوب(21

الف( 1، ب( 2، ج( 2، د( 2(31

کند(، ب( نباشید، ج( می دانستید، د( بجویید(41 الف( تا به پا دارد )رفتار 

کردیم. ﴿هم الفاِئزوَن﴾: آنان رستگارند.  (51 نزلنا الحدیَد﴾: آهن را نازل 
َ
﴿ ا

﴿اولئك ُهُم الفاسقوَن﴾: آنان نافرمان اند.

الف( نادرست، ب( درست، ج( نادرست، د( درست(61

و (71 پدر  و  را  من  بیامرز  پرودگارا  ب(  است.  اندازه ای  چیز  هر  برای  الف( 

گر می شنیدیم یا اندیشه و درک می کردیم. گفتند ا مادرم را. ج( 

گزینۀ »2«(81

 الف( 2، ب( 1(91

کرد (101 کرد، توصیه  ی ِبـ : سفارش  َوّصَ

کسی (111 از او متولد نشده است و از  کسی  الف( خداوند بی نیاز است / 

که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش.  کسی  متولد نشده است. ب( 

که  که چگونه آفریده شد. د( پس وقتی  ج( پس آیا دقت نمی کنند به شتر 

کنده شوید در زمین. تمام شد نماز پس پرا

29 آزمون شمارة

الف( 1، ب( 2، ج( 1، د( 1(11

گمراه شدند- مانع شدند(21 الف( پر نعمت- جاودان، ب( 

: موفقیتی بزرگ، َبأٌس َشدیٌد: (31
ً

  َعِظیما
ً
ی: مدتی مشخص، َفْوزا َسّمً َجٍل ّمُ

َ
أ

که سختی زیاد، ِمن َحیُث: از جایی 

الف( می آید، ب( شتر ، ج( برخیز، د( آهن(41

ب( یا ما می رویانیم )زراعت می کنیم((51

کرد(، ب( محل آرامش، ج( یکسان )مساوی( (61 کرد )مقرر  الف( تشریع 

است. د( برادران

کردند خدا را. ب( تمام شد نماز. ج( چه بد است آن چه (71 الف( فراموش 

حکم می کنند )قضاوت می کنند(.

تا (81 ب(  می خواهند(.  )آمرزش  می کنند  استغفار  سحرهایشان  در  و  الف( 

 ما نازل خواهیم 
ً

کدام یک از شما عمل بهتری دارد. ج( قطعا که  بیازماید شما را 

گران بار( را. د( پس آیا هیچ پندگیرنده ای  کرد بر تو سخنی با ارزش )سنگین، 

کردید( به آن چه می کارید؟، و( پس  کردید )نگاه  هست؟!، هـ( آیا پس دقت 

کنده شوید در زمین. پرا
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30 آزمون شمارة

الف( متفرق نشوید، ب( آرامش، ج( چه بد است، د( سجده می کند(11

ِق، ج( َعدٍن، د( َنسوا(21 الف( َبأٌس، ب( َیّتَ

الف( درست، ب( نادرست؛ اندک )    کم(، ج( درست، د( نادرست؛ برپا شد(31

الف( 1، ب( 2، ج( 1، د( 1(41

الف( آهن، ب( فرمانروایی، ج( ندا داده شد، د( راه نجاتی(51

پس به زودی خواهید دانست.(61

کن نام پروردگارت را(71 1( آرام و با دقت قرآن را بخوان، 2( و یاد 

نیست. (81 ترسی  بر آن ها   ما هشداردهنده هستیم. ب( پس 
ً

الف( قطعا

 مؤمنان برادرند.
ً

ج( قطعا

یکدیگر  با  فقط  »مؤمنان  شکل:  به  عبارت  صحیح تر  ترجمۀ  البته  نکته: 

برادرند« است.

الف( درست، ب( نادرست، ج( نادرست(91

ک (101 دردنا عذابی  از  را  شما  ب(  دارند.  به پا  را  عدالت  مردم  تا  الف( 

نجات می دهد.

الف( روزی می دهد او را از جایی که گمان نمی کند. ب( می آمرزد برای شما (111

کار و تالشی بسیار است.  برای تو در روز 
ً

گناهان، ج( قطعا از 
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گزینۀ »3«(11 گزینۀ »2«، ج(  گزینۀ »2«، ب(  الف( 

الف( نادرست، ب( درست، ج( نادرست، د( درست(21

محل (31 ِمهاد:  را.  خدا  کردند  فراموش  اهلل:  َنُسوا   کرد،  گمان  َحِسَب: 

کردیم ما ْرَنا: آسان  آرامش، َیّسَ

الف( و کوه ها را به وسیلۀ پابرجایی )زمین(، ب( و رها کنید خرید و فروش را.(41

گسترده شد(51 الف( رستگاری، ب( یاد داد، ج( آهن، د( پناه می برم، هـ( 

کیزه(61 کرد آرامش را، ج( خانه هایی پا کرد انسان را، ب( نازل  الف( خلق 

الف( پاداشی به خاطر آن چه انجام می دادند. ب( چه بد است آن چه (71

حکم می کنند. ج( پروردگار مشرق و مغرب نیست خدایی جز او. د( نجات 

کنده شوید در زمین. ک. هـ( پس پرا می دهد شما را از عذابی دردنا
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گزینۀ »2«(11

الف( برافراشت، ب( آسایش، استراحت، ج( خرید و فروش، د( برخیز، (21

به پا خیز، هـ( روشنایی، آغاز روز، و( دوزخ، آتش فروزان، ز( هشداردهنده، 

بیم دهنده

الف( 2، ب( 1(31

الف( درست، ب( نادرست(41

1( نیست برای او ، 2( آفریدیم شما را، 3( روزی می دهد او را(51

به (61 معنا  به  توجه  )با  رستگاران اند  ج(  لشکریان،  ب(  زندگی،  الف( 

»رستگاران« نیز نمره تعلق می گیرد.(، د( خبر

الف( در سینه های مردم ، ب( به آنچه نازل شد بر محمد )ص(، ج( آیا (71

کن نام پروردگارت را. کردید. د( و یاد )ذکر(  پس دقت 

را. (81 ما  نشانه های  کردند  تکذیب  ب(  را.  زمین  ندادیم  قرار  آیا   الف( 

به  )فقط(  فرمانروایی  هـ(  کرد.  خلق  آنچه  شر  از  د(  کیزه،  پا خانه هایی  ج( 

دست اوست. و( این که هشدار ده قومت را.

 ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. ب( و از شر حسود وقتی (91
ً

الف( قطعا

که حسد ورزد. ج( این ها بینش هایی است برای مردم و هدایت و رحمتی 

که یقین دارند. د( در آن سختی بسیار و فایده هایی برای مردم  برای قومی 

است. هـ( و این )آن( نزد خدا رستگاری بزرگی است.
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کافی است، (11 الف( بی نیاز، ب( سرزمین، ج( زندگی، د( چه بد است، هـ( 

و( با دقت بخوان

)زمین(، (21 پابرجایی  وسیلۀ  را  کوه ها  ب(  را،  خدا  کردند  فراموش   الف( 

کار و تالشی بسیار که، د(  کسانی  ج( و نباشید مانند 

گزینۀ »2«(31 گزینۀ »3«، ب(  الف( 

الف( 2، ب( 1(41

ما (51  
ً

قطعا ج(  مردم،  سینه های  در  ب(  شدند.  مانع  خدا  راه  از  و  الف( 

فرستادیم نوح را.

61) 
ً

کرد آرامش را در دل های مؤمنان. ب( قطعا که نازل  کسی است  الف( او 

فرستادیم پیامبرانمان را با دلیل روشن. ج( برقرار و پرخیز است کسی که )فقط( 

 خدا به کار و خواست خود دست می یابد.
ً

به دست اوست فرمانروایی. د( قطعا




