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ُهْم في ﴿ در آیۀَمریٍج    .0
َ

ا جاَءُهْم ف مَّ
َ
َحقِّ ل

ْ
ُبوا ِبال

َّ
ْمٍر َمریج  َبْل َكذ

َ
 ﴾ أ

  الف و ب هر دو محتمل است.  (د فرستاده شده  (ج مضطرب، بي ثبات  (ب َدرهم و َبرهم، مختلط  الف( 
ٍب ُمنیب﴿ در آیۀُمنیٍب   .9

ْ
ل

َ
َغْیِب َو جاَء ِبق

ْ
ْحمَن ِبال   ﴾َمْن َخِشَي الرَّ

  نیابت کننده  (د نیک رفتار  (ج پی در پی رجوع کننده  (ب توبه کار  الف( 
9.   : سِّ ُب الرَّ صْحّْ

َ
 ا

 اهالی ]ساحل رود[ َرس   (ب یاران ]ساحل رود[ رس    الف( 
  ب و ج هر دو محتمل است.  (د پیامبر خود را در آن انداختند[ اهالی ]آن[ چاه ]که  (ج

ُب االَیَكِة:   .4 صْحّْ
َ
 ا

 قوم حضرت شعیب علیه السالم  (ب اهالی ]آن[ بیشه و جنگل،   الف( 
  الف و ب هر دو صحیح است.  (د قوم حضرت صالح علیه السالم  (ج

اٍع ِللَخیِر:   .7  َمنّْ
 گیرد آن که جلوی خیر را می  (ب کند،  را ]از دیگران[ دریغ می آن که خیر  الف( 

  الف و ج هر دو صحیح است.  (د بخیل  (ج
 من خشي الرحمن ِبالَغیِب:  .6
 ترسد. آن که از خداوند رحمن که در غیب است و ناپیدا می  (ب ترسد. آن که در تنهایی از خداوند رحمن می الف( 

  الف و ج هر دو صحیح است.    (د ترسد. خداوند رحمن می آن که در خلوت از (ج
بوا   .5

َّ
بوا  في البالد  در َنق

َّ
 فَنق

 حرکت کردند، سیر کردند  (ب نقب زدند  الف( 
  ب و ج هر دو محتمل است.  (د جستجو کردند و به دنبال ]راه فرار[ گشتند   (ج

غوٍب:  .1
ُ
 ل

  الف و ج هر دو صحیح است.  (د لغو کردن  (ج درماندگیخستگی و   (ب لغو  (الف 
مَرٍة:   .2

َ
 غ

 جهالتي فراگیرنده   (ب گرداب غفلت،   الف( 
  هر سه صحیح است.  (د پوشاند آب فراواني است که مقر و مکان خود را می  (ج
ُک َعنُه:  .01

َ
   ُیؤف

 شود از آن ]سخن، یعنی قرآن[  برگردانده می   (ب شود ]از ایمان[  به سبب آن  ]سخِن باطل[ برگردانده می  (الف 
  هر سه محتمل است.  (د شود از آن ]رسول[ برگردانده می  (ج

یِل ما َیهَجعوَن:  .00
َّ
 ِمَن ال

ا
لیال

َ
 كانوا ق

 خوابیدند از شب را می مقداری کمی  (ب خوابیدند کم بودند و در شب نمی  الف( 
  خوابیدند کمی از شب بود آنچه می  (د خوابیدند مقدار کمی از شب را نمی  (ج

 :وفي  األرض أیات للموقنین وفي أنفسکم أفال تبصرون  .09
 نگرید؟ و در زمین آیاتی است برای اهل یقین. و آیا در خودتان نمی  (الف 

 بینید؟ یقین و نیز در خودتان. آیا نمیو در زمین آیاتی است برای اهل  (ب
 نگرید؟ و در زمین آیاتی است برای آنان که یقین دارند. و آیا در خودتان نمی  (ج
  الف و ج هر دو صحیح است  (د

 :ما خطبكم  .09
  صحیح است الف و ب هر دو  (د علِت ]آمدن[ شما چیست؟  (ج خطبۀ شما چیست؟  (ب چه چیز شما را خطاب کرد؟  (الف 

ناُه ِإلی  ُموسی  َو في  سلطان در  .04
ْ
ْرَسل

َ
 أ

ْ
طاٍن ُمبین  ِإذ

ْ
  ِفْرَعْوَن ِبُسل

  الف و ب هر دو محتمل است  (د پادشاه (ج دلیل، برهان  (ب قدرت   (الف 
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َیمِّ َو ُهَو ُملیمدر   ُملیم  .07
ْ
ناُهْم ِفي ال

ْ
َنَبذ

َ
ناُه َو ُجُنوَدُه ف

ْ
َخذ

َ
أ

َ
  ف

  الف و ب هر دو محتمل است. (د مالمت شونده  (ج مالمت کننده  (ب قابل مالمت کردن  (الف 
وا  .06 ی حین  َو فيدر    تمتعّْ ُعوا َحتَّ ُهْم َتَمتَّ

َ
 قیَل ل

ْ
  َثُموَد ِإذ

  صحیح استب و ج هر دو   (د تمتع  و بهره و لذت ببرید  (ج خوش باشید و لذت ببرید  (ب خوش بودند و لذت بردند  (الف 
 والسماء بنیناها بأید و إنا لموسعون در موِسعوَن   .05

 جمع موِسـع: ثروتمند و غنی  (ب جمع موِسـع: قدرتمند، توانا  الف( 
  هر سه مورد محتمل است  (د دهنده جمع موِسـع: وسعت  (ج

ُنوِب در  فالیستعجلون  .01
َ
 ِمْثَل ذ

ا
ُنوبا

َ
ُموا ذ

َ
ل

َ
ذیَن ظ

َّ
ِإنَّ ِلل

َ
وِن  ف

ُ
ال َیْسَتْعِجل

َ
ْصحاِبِهْم ف

َ
   أ

 پس نباید ]در مورد عذاب[ از من درخواست عجله کنند  (ب پس نباید خودشان عجله کنند (الف 
  الف و ج   (د کنند پس آنها عجله نمی  (ج

 والبیت المعموردر  المعمور  .02
  هر دو صحیح استالف و ج   (د خالف متروکه    (ج آباد (ب دارای سکنه    (الف 

ون  .91 وَن ِإلی در ُیدعّْ ا  َیْوَم ُیَدعُّ َم َدعًّ  ناِر َجَهنَّ
 خوانند فرا می  (ب خوانند دعا می  (الف 

  الف و ب هر دو محتمل است  (د شوند با شدت و خشونت ُهل داده می  (ج
 انما تجزون ما كنتم تعملونعبارت    .90

 شوید شما، فقط در مقابل کارهایتان جزا داده می  (ب شوید کارهایتان جزا داده میفقط شما، در مقابل  (الف 
  ب و ج هر دو صحیح است  (د دادید جزای شما فقط کارهایی است که انجام می (ج

 ام تأمرهم احالمهم بهذاعبارت    .99
 دهد به آنها  یا خوابهای آنها دستور می  (ب دهد به آنها  آیا خوابهای آنها دستور می  (الف 

  دهد به آنها یا عقلهای آنها دستور می  (د دهد به آنها آیا عقلهای آنها دستور می  (ج
ُهْم َیْكُتُبوَن در  یكتبون  .99

َ
َغْیُب ف

ْ
ْم ِعْنَدُهُم ال

َ
 أ

  محتمل استالف و ج هر دو   (د کنند حکم می (ج نویسند می  (ب علم و اطالع دارند (الف 
94.  :    رٍقّْ

 شود پوست نازکی که در آن چیزی نوشته می  (ب رقیق  (الف 
  الف و ج هر دو صحیح است.  (د نازک  (ج

 كید:   .97
  الف و ب هر دو محتمل است.  (د اسم مفعول از کاد یکید  (ج اراده ضرر زدن به دیگری  (ب نیرنگ   (الف 

 َضیُف إبراهیم المكرمینهل أتاك در  َضیف  .96
  الف و ب هر دو صحیح است  (د دوستان  (ج مهمانان  (ب مهمان الف( 

وٌم ُمنَكروَن    .95
َ
 قاَل   در ق

ا
وا َسالما

ُ
قال

َ
ْیِه ف

َ
وا َعل

ُ
 َدَخل

ْ
ْوٌم   َسالٌم   ِإذ

َ
  ُمْنَكُرون  ق

  و ب هر دو صحیح است الف  (د مردمی ناشناس  (ج مردمی زشتکار  (ب مردمی اهل منکرات  (الف 
 كل كذب الرسل فحق وعیدِ در   َوعیدِ   .91

  تهدید  (د تهدید من  (ج وعده  (ب وعدۀ من  الف( 
  نمره( 3دو تفسیر وجود دارد، به اختصار توضیح دهید.  )فنقبوا في البالد هل من محیص  در مورد معنای   .92
  نمره( 3سه احتمال وجود دارد، به اختصار این سه احتمال را توضیح دهید.  ) البحر المسجوردر مورد معنای   .91
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