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سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بنام خداوند بخشاینده مهربان

اللّهُمَّ اَخْرِجْنی مِن ظُلُماتِ الْوَهْمِ
پروردگارا؛ خارج کن مرا از تاریکی های فکر
وَاَکْرِمْنی بِنُورِ الفَهْمِ
وبه نور فهم مرا گرامی بدار
اللّهُمَّ افْتَحْ عَلَیْنا اَبوابَ رَحْمَتِکَ
پروردگارا؛ بر ما درهای رحمت را بگشای
وَ انْشُرْ عَلَیْنا خَزائنُ عٌلٌومِکَ
و گنج های دانشت را را برما بگستران
بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحمینَ
به امید رحمت تو ای مهربان ترین مهربانان
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درس اول

سوره مومنون و نور
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :1سوره مومنون و نور
-1معنی کلمه « َمصیر» کدام گزینه است؟
الف) یاور 
ب) قیامت 
ج) راه 
د) بازگشت 
-2کدام ترجمه درست است؟
الف) َو اِلی اللّ ِه امل َصیر :بازگشت به سوی شامست.
ب) اَلَم ت َ َر :آیا دیدی .
ج) َعنِ اللَّغ ِو  :ازسخن و کار بیهوده .
د) قَد ا َفل ََح امل ُومنونَ :مومنان رستگار می شوند  .
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) یَف َعلونَ :انجام می دهند
الف) یُ َسبّ ُح :شکر می کند 
د) َمن :از 
ج) َعلیم :بازگشت 
-4معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ « اَلَم ت َ َر ا َ َّن اللّ َه یُ َسبِّ ُح لَ ُه »
الف) تسبیح می کند 
ب) تسبیح کرد 
ج) تسبیح کن 
د) تا تسبیح کند 
 -5معنی کلامت « ُمعرض  ،لَغو  ،فاعل » به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) اعرتاض کننده ،باطل  ،انجام دهنده  .
ب) روی گردان ،بیهوده ،انجام دهنده  .
ج) روی گردان ،بیهوده  ،انجام دادند .
د) فروتن ،بیهوده  ،انجام دادند  .
-6با توجه به ترجمه ،کدام کلمه برای جای خالی مناسب است؟
َّذین ُهم فی َصالتِهِم  « :» ..............آنها کسانی هستندکه در منازشان فروتن هستند»
« ال َ
الف) ُمعرضو َن 
ب) فا ِعلو َن 
ج) ِ
خاشعو َن 
د) حافظو َن 
 -7معنی عبارت قرآنی « َو اللّ ُه َعلی ٌم ِبِ ا یَفعلو َن » کدام گزینه است؟
الف) و خدا به همه چیز آگاه است .
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ب) و خدا داناست به آنچه انجام می دهید .
ج) و آنچه انجام دادند خدا دانست .
د) و خدا داناست به آنچه انجام می دهند  .
– 8منظور از عبارت قرآنی « لِفُر ِو ِجهِم ِ
حافظو َن » چیست؟
ب) پاکدامن هستند .
الف) حافظ اموال دیگران هستند .
د)نگهبان حقوق مردم هستند .
ج) حافظ امانت مردم هستند .
-9در کدام یک از آیات زیربه یکی از ویژگی های مومنان اشاره شده است؟
الف) لِیکو َن لِ
لعاملین نذی ًرا .
َ
َّذین فی َصالتِهِم خاشعونَ .
ب) ال َ
ج) َوما کا َن اکرثُ ُهم  .
د) لَ ُه ََشیکٌ فی امل ِ
ُلک .
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
الف) طَیر :تسبیح می کند 
ب) َعلیم :دانا 
ج) یَفعلونَ :انجام می دهند 
د) َمصیر  :بازگشت 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس  : 1سوره مومنون و نور

 -1گزینه «د» ص71
الف) :یاور :نادرست،معنی«:مَ صیر»:بازگشت.
ب)  :قیامت :نادرست،معنی«:مَ صیر»:بازگشت.
ج) :راه :نادرست،معنی«:مَصیر» :بازگشت.
د)  :بازگشت :درست معنی شده است.
 -2گزینه «ج»ص11
الف) َو الی اهّلل المصیر:بازگشت به سوی شما است
ب)َ :الم َت َر :آیا دیدی؟نادرست ،معنی «لم تر» :ندیدی.
ج) :عن ّ
اللغو :از سخن و کار بیهوده درست معنی شده است.
د) :قد افلح مومنونَ  :مومنان رستگارمی شوند ،نادرست ،معنی «قد» :قطعا« ،افلح» :رستگار شدند.
-2گزینه «ب» ص11
الف :یسبح :شکر می کند :نادرست ،معنی «یسبح» :تسبیح می کند.
ب :یفعلون :انجام می دهند :درست معنی شده است.
ج:علیم :بازگشت :نادرست ،معنی«علیم» :دانا.
د :مَ ن :از نادرست ،معنی «مَ ن» :هر کس.
 -1گزینه « الف».ص11
الف :تسبیح می کند :درست معنی شده است.
ب :تسبیح کرد :نادرست،معنی«:یسبح» :تسبیح می کند.
ج :تسبیح کن :نادرست،معنی«:یسبح» :تسبیح می کند
د :تا تسبیح کند :نادرست،معنی«:یسبح» :تسبیح می کند.
-5گزینه «ب» ص 11
الف :اعتراض کننده ،با طل  ،انجام دهنده :نادرست ،معنی «معرض»  :روی گردان« ،لغو» :بیهوده.
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ب :روی گردان  ،بیهوده ،انجام دهنده  :درست معنی شده است.
ج) روی گردان  ،بیهوده ،انجام دادند :نادرست ،معنی «فاعل»  :انجام دهنده.
د :فروتن ،بیهوده  ،انجام دادند :نادرست ،معنی «معرض»  :روی گردان« ،فاعل» :انجام دهنده.
-5گزینه «ج»ص15
الف:معرضون :نادرست،با توجه به معنی جمله معنی«:معرضون» :روی گردانان.
ب :فاعلون :نادرست،با توجه به معنی جمله معنی:فاعلون» :انجام دهندگان.
ج :خاشعون :درست،با توجه به معنی جمله معنی «خاشعون» :فروتن.
د :حافظون :نادرست،با توجه به معنی جمله معنی:حافظون» :حفظ کنندگان.
 -1گزینه «د»ص11
الف :و خدا به همه چیز آگاه است :نادرست ،معنی«علیم»:دانا«،بما»:به آنچه«،یفعلون» :انجام می دهند.
ب :و خدادانا است به آنچه انجام می دهید :نادرست ،معنی«یفعلون» :انجام می دهند.
ج :و آنچه انجام دادند خدا دانست :نادرست ،معنی«علیم» :دانا«،یفعلون» :انجام می دهند.
د :و خدا دانا است به آنچه انجام می دهند :درست معنی شده است.
«-1ب»ص15
الف) حافظ اموال دیگران هستند :نادرست ،معنی «لفروجهم حافظون»:پاکدامن هستند.
ب) پاکدامن هستند :درست معنی شده است.
ج) حافظ امانت مردم هستند :نادرست ،معنی «لفروجهم حافظون»:پاکدامن هستند.
د) نگهبان حقوق مردم هستند :نادرست ،معنی «لفروجهم حافظون»:پاکدامن هستند.
-2گزینه «ب »  ص15
الف)لیکون للعالمین نذیرا :تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده :نادرست ،هشدار دهنده یکی از ویژگی های مومنان نیست.
ب) الذین فی صالتهم خاشعون :در نمازشان فروتن هستند :درست ،فروتن یکی از ویژگی های مومنان است.
ج) و ما اکثر هم  :وبیشتر آنها :نادرست ،بیشتر آنها یکی از ویژگی های مومنان نیست.
د) و له شریک فی الملک :برای او شریک در فرمانروایی :نادرست ،شریک بودن یکی از ویژگی های مومنان نیست.

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم
-11گزینه «الف » 11 
الف) طیر :تسبیح می کند،نادرست معنی« طیر» :پرنده.
ب) علیم :دانا،درست،
ج) یفعلون :انجام می دهند ،درست.
د) مصیر :بازگشت،درست
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :2سوره فرقان
-1معنی کلمه « َج َع َل» کدام گزینه است؟
الف) فرستاد 
ب) قرار داد 
ج) بشارت داد 
د) نازل کرد 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
الف) ما ًء طَهو ًرا  :آبی پاک کننده.
ب) َعلی َعبِد ِه :بر بندگان او .
ج) نَ َّز َل الفُرقا َن  :قرآن را نازل می کند .
سبح لَهُ :تسبیح کنید او را  .
د) یُ ُ
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) قَ َّد َر :اندازه گیری کرد
الف) یَکونََ :شیک 
َرسل :فرستادیم 
د) ا َ
ج) ََشیک :هشدار دهنده 
َمین نَذی ًرا »
-4معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ « لِیَکو َن لِلعال َ
الف) َشیک 
ب) مردم 
ج) آرامش 
د) هشدار کننده 
 -5معنی کلامت «لِباس  ،رِیاح  ،نَوم » به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) پوشش ،بادها  ،خواب  .
ب) لباس ،نرم ،بیدار  .
ج) پوشش  ،ابر ،خواب .
د) پوشاننده ،باد  ،خواب  .
السام ِء » کدام گزینه است؟
-6ترجمه کلمه « ا َن َزلنا » درعبارت « ا َن َزلنا ِم َن َّ
الف)نازل کرد 
ب) نازل کردیم 
ج) نازل شد 
د) نازل می کند 
 -7معنی عبارت قرآنی « َو لَم یَتَّ ِخذ َولَ ًدا َو لَم یَکُن لَ ُه ََشیکٌ ِفی امل ِ
ُلک » کدام گزینه است؟
الف) و فرزندی به دنیا نیاورده و کسی را برای خدا َشیک قرار نداده است .
ب) و فررندی برای خود نگرفته است و َشیکی برای او نیست .
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ج) و فر
د) و فرزند کسی نیست و برای او َشیک در فرمانروایی نیست  .
– 8ترجمه واژه قرآنی « ُسبات » در کدام گزینه آمده است؟
ب) آرامش و اسرتاحت .
الف) بشارت داد .
د)فرستاد .
ج) بزرگی و عظمت .
-9معنی کلمه « نُشو ًرا » در عبارت « َو َج َع َل النَّها َر نُشو ًرا » کدام گزینه است؟
الف) طلوع خورشید  .ب) برانگیخته شدن  .ج) تالش و زندگی   .د) قیامت .
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
ب) َولَد :فرزند 
الف) نَ َّز َل :نازل کرد 
عاملین  :دانشمند 
د)
ج) نَوم :خواب 
َ
-11با توجه به نکته معنایی بکار رفته در ترکیب ( ِل+ت َعقلوا) کدام ترجمه صحیح است؟
ب) تا اندیشه کنید 
الف) تا می اندیشید 
د) تا می اندیشند 
ج) تا بیندیشید 
-12معادل قرآنی « پاک کننده» کدام گزینه است؟
ج) نَهار 
ب) طَهور 
الف) بَحر 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس  : 3سوره فرقان
 -1گزینه «ب» ص62
الف) :فرستاد :نادرست،معنیَ «:ج َع َل»:قرار داد.
ب)  :قرار داد :درست معنی شده است.
ج)  :بشارت داد :نادرست،معنیَ «:ج َع َل»:قرار داد.
د)  :نازل کرد :نادرست،معنیَ «:ج َع َل»:قرار داد.
 -2گزینه «الف»ص35
الف)ماء طهورا:آبی پاک کننده ،درست معنی شده است.
ً
ب) :علی عبده :بر بندگان او ،نادرست ،معنی «عبد» :بنده.
ج) :نزل الفرقانَ  :از سخن و کار بیهوده درست معنی شده است.
د) :یسبح َله :تسبیح کنید اورا ،نادرست ،معنی «یسبح» :تسبیح می کند« ،له» :برای او.
-2گزینه «ب» ص32
الف :یَکون :شریک :نادرست ،معنی «یکون» :می باشد.
ب :قدر ::انداه گیری کرد :درست معنی شده است.
ج:شریک هشدار دهنده :نادرست ،معنی«شریک» :همتا.
د :ارسل :فرستادیم نادرست ،معنی « َارسل» :فرستاد.
 -1گزینه « د».ص31
الف :شریک :نادرست،معنی«:نذیرا» :هشدار دهنده.
ب :مردم :نادرست،معنی«:نذیرا» :هشدار دهنده.
ج :آرامش :نادرست،معنی«:نذیرا» :هشدار دهنده.
د :هشدار دهنده :درست معنی شده است.
-5گزینه «الف» ص 35
الف :پوشش ،بادها  ،خواب :درست معنی شده است.
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ب :لباس ،نرم  ،بیدار :نادرست ،معنی «ریاح»  :بادها« ،نوم» :خواب.
ج) پوشش ،ابر ،خواب :نادرست ،معنی «ریاح»  :بادها.
د :پوشاننده ،باد ،خواب :نادرست ،معنی « لباس» :پوشش«،ریاح»  :بادها.
-5گزینه «ب»ص31
الف:نازل کرد :نادرست،با توجه به معنی جمله معنی«:انزلنا» :نازل کردیم.
ب :نازل کردیم :درست،با توجه به معنی جمله معنی «:انزلنا» :نازل کردیم.
ج :نازل شد :نادرست،با توجه به معنی جمله معنی«:انزلنا» :نازل کردیم.
د :نازل می کند :نادرست،با توجه به معنی جمله معنی«:انزلنا» :نازل کردیم .
 -1گزینه «ج»ص31
الف :و فرزندی به دنیا نیاورده و کسی را برای خدا شریک قرار نداده است :نادرست ،معنی«لم یتخذ»:ندارد«،فی الملک»:در فرمانروایی.
ب :و فرزندی برای خود نگرفته است و شریکی برای او نیست :نادرست ،معنی«لم یتخذ»:ندارد«،فی الملک»:در فرمانروایی.
ج :و فرزندی ندارد و شریکی برای او در فرمانروایی نیست :درست معنی شده است..
د :و فرزندی کسی نیست و برای او شریک در فرمانروایی نیست :نادرست ،معنی«لم یتخذ»:ندارد.
«-1ب»ص35
الف) بشارت داد :نادرست ،معنی «سبات»:آرامش و استراحت.
ب) آرامش و استراحت :درست معنی شده است.
ج) بزرگی و عظمت :نادرست ،معنی «سبات»:آرامش و استراحت.
د) فرستاد :نادرست ،معنی «سبات»:آرامش و استراحت..
-2گزینه «ج»  ص31
الف)طلوع خورشید :نادرست ،معنی« نشورا» :تالش و زندگی.
ب) برانگیخته شدن :نادرست ،معنی« نشورا» :تالش و زندگی.
ج) تالش و زندگی  :درست معنی شده است.
د) قیامت :نادرست ،معنی« نشورا» :تالش و زندگی.

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم
-11گزینه «د » 32 
الف) نزل :نازل کرد ،درست معنی شده است.
ب) ولد :فرزند ،درست معنی شده است.
ج) نوم :خواب ،درست معنی شده است.
د) عالمین :دانشمند ،نادرست معنی« عالمین»:جهانیان.
- 11گزینه «ب»  ص32
الف)تا می اندیشید :نادرست ،معنی« تعقلوا» :اندیشه کنید.
ب) تا اندیشه کنید :درست معنی شده است.
ج) تا بیندیشید  :نادرست ،معنی« تعقلوا» :اندیشه کنید.
د) تا می اندیشند :نادرست ،معنی« تعقلوا» :اندیشه کنید.
-113گزینه «ب » 35 
الف) بحر :نادرست معنی« بحر»:دریا.
ب) طهور :درست معنی شده است.
ج) نهار :نادرست معنی« نهار»:روز.
د) شباب ، :نادرست معنی«شباب» :جوانان.
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :3سوره شعراء
-1ترجمه « ا َطیعونِ » کدام گزینه است؟
الف) پرستش کنید مرا 
ب) اطاعت کنید 
ج) پیروی کنید 
د) اطاعت کنید مرا 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
الف) و النَّو َم ُسباتاً  :وشب را آرامشی.
ب) کَم ا َن َبتنا :چقدر رویاندیم .
ج) فَ َق َّد َر ُه  :پس آن را اندازه گیری می کند .
د) َعنِ اللَّغوِ :کار بیهوده  .
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب)ا َطیعوا :تقوی پیشه کنید
الف) ما کان :نبود 
د) زوج :خشکی 
ج) ا َمین :فرستاده 
 -4معنی عبارت قرآنی « اِ َّن فی ذلکَ َلَ یَ ًة » کدام گزینه است؟
الف) قطعا آن نشانه است .
ب) چه نشانه ای در آن است .
ج) آن نشانه دارد .
د) قطعا در آن نشانه است .
 -5معنی کلامت « َرسول  ،ا َطیعوا  ،کَذ ََّب» به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) پیامربان ،اطاعت کنید  ،تکذیب می کند  .
ب) پیامرب ،اطاعت می کند  ،تکذیب کرد  .
ج) پیامرب ،اطاعت کرد  ،دروغ می گوید  .
د) پیامرب ،اطاعت کنید ،تکذیب کرد  .
-6جایگاه تلفظ کدام یک از حروف مانند «ع » است؟
الف)ح 
ب) ق 
ج) ط 
د) ه 
 -7معنی عبارت قرآنی « ِمن ک ُِّل زَو ٍج کَریمٍ » کدام گزینه است؟
ج) از هر چیزی نو .
الف) از هر چیز با ارزش تر .
د) از هر گونه ارزشمند  .
ب) از هر چیزهای ارزشمند .
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– 8ترجمه واژه قرآنی « ا َنبَتنا » در کدام گزینه آمده است؟
د)پیروی کنید .
ج) چه بسیار .
ب) نیست .
الف) رویاندیم .
-9معنی کلمه « َس َج َد» در عبارت « ف ََس َج َد امل َالئِکَ ُة » کدام گزینه است؟
ب) سجده کردند  .ج) سجده می کند   .د) سجده می کنند .
الف) سجده کرد .
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
ب) اِن :اگر 
الف) ما :نیست 
د) کَذَّب  :اطاعت کتید 
ج) ُمرسلین :پیامربان 
-11در آیه زیر کدام کلمه نادرست معنا شده است؟
«و َ اِ َّن َربَّکَ لَ ُه َو ال َعزی ُز ال َّرحیم :و قطعا پروردگارت هامن بخشنده و مهربان است» .
ب) َر َّب 
الف) ا ِ َّن 
د) الرحیم 
ج) العزیز 
-12معنای کلامت « ا َمین  ،ا َجر » کدام گزینه است؟
د) مورد اعتامد ،پاداش 
ج) ابر ،گونه ها 
ب) پیامربان ،اطاعت کنید 
الف) رسول  ،پاداش 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس  : 2سوره شعراء
 -1گزینه «د» ص62
الف) :پرستش کنید مرا :نادرست،معنی«:اطیعون»:اطاعت کنید مرا.
ب)  :اطاعت کنید :نادرست،گاهی به جای ضمیر «ی» کسره می آید:اطیعون=اطیعونی :مرا اطاعت کنید
ج)  :پیروی کنید :نادرست،گاهی به جای ضمیر «ی» کسره می آید:اطیعون=اطیعونی :مرا اطاعت کنید.
د)  :اطاعت کنید مرا :درست معنی شده است.
 -2گزینه «ب»ص22
الف)و النوم سُ باتا:و شب را آرامشی ،نادرست ،معنی «نوم» :خواب.
ب)َ :کم انبتنا :چقدر رویاندیم ،درست معنی شده است.
ج)َ :فقدره :پس آن را اندازه گیری می کند ،نادرست ،معنی «قدر» :اندازه گیری کرد.
د) :عن اللغو :کار بیهوده ،نادرست ،معنی « َعن» :از.
-2گزینه «الف» ص22
الف :ما کان :نبود ،:درست معنی شده است.
ب :اطیعوا :تقوی پیشه کنید ،نادرست ،معنی«اطیعوا» :اطاعت کنید.
ج:امین :فرستاده ،نادرست ،معنی«امین» :مورد اعتماد.
د :زوج :خشکی نادرست ،معنی «زوج» :گونه.
 -1گزینه « د».ص22
الف :قطعا آن نشانه است :نادرست،کلمه«:فی» :در معنی نشده است.
ب :چه نشانه ای در آن است :نادرست،معنی«:ان» :قطعا.
ج :آن نشانه دارد :نادرست،معنی«:ان» :قطعا « ،فی» :در.
د :قطعا در آن نشانه است :درست معنی شده است.
-5گزینه «د» ص 25
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الف :پیامبران ،اطاعت کنید ،تکذیب می کند :نادرست ،معنی «رسول»  :پیامبر« ،کذب» :تکذیب کرد.
ب :پیامبر ،اطاعت می کند ،تکذیب کرد :نادرست ،معنی «اطیعوا»  :اطاعت کنید.
ج) پیامبر ،اطاعت کرد ،دروغ می گوید :نادرست ،معنی «اطیعوا»  :اطاعت کنید« ،کذب» :تکذیب کرد.
د :پیامبر ،اطاعت کنید ،تکذیب کرد :درست معنی شده است.
-5گزینه «الف»ص23
الف:ح :درست،حرف «ح »مانند «ع» غلیظ و از ته گلو تلفظ می شود.
ب :ق :نادرست ،حرف« ق »مانند «ع» غلیظ و از ته گلو تلفظ نمی شود.
ج :ط :نادرست ،حرف« ط» مانند «ع» غلیظ و از ته گلو تلفظ نمی شود.
د :ه :نادرست ،حرف«ه »مانند «ع» غلیظ و از ته گلو تلفظ نمی شود.
 -1گزینه «د»ص22
الف :از هر چیز بارزش تر :نادرست ،معنی«زوج»:گونه«،کریم»:ارزشمند.
ب :از هر چیز های ارزشمند :نادرست ،معنی«زوج»:گونه.
ج :از هر چیز ی نو :نادرست ،معنی«زوج»:گونه«،کریم»:ارزشمند.
د :از هر گونه ارزشمند :درست معنی شده است.
«-1الف»ص22
الف) رویاندیم :درست معنی شده است.
ب) نیست :نادرست ،معنی «انبتنا»:رویاندیم.
ج) چه بسیار :نادرست ،معنی «انبتنا»:رویاندیم.
د) پیروی کنید :نادرست ،معنی «انبتنا»:رویاندیم.
-2گزینه «ب»  ص22
الف)سجده کرد :نادرست ،باتوجه به اینکه فعل اول جمله است مفرد آمده است وفاعل جمع است باید جمع معنا شود :سجده کردند.
ب) سجده کردند :درست معنی شده است.
ج) سجده ی کند  :نادرست  ،باتوجه به اینکه فعل اول جمله است مفرد آمده است وفاعل جمع است باید جمع معنا شود :سجده کردند

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم

21

د) سجده می کنند :نادرست  ،باتوجه به اینکه فعل اول جمله است مفرد آمده است وفاعل جمع است باید جمع معنا شود :سجده کردند
-11گزینه «د » 25 
الف) ما :نیست ،درست معنی شده است.
ب) ان :اگر ،درست معنی شده است.
ج) مرسلین :پیامبران ،درست معنی شده است.
د) کذب :اطاعت کنید ،نادرست معنی« کذب»:تکذیب کرد.
- 11گزینه «ج»  ص21
الف)ان :قطعا، :درست معنی شده است.
ب) رب:پروردگار ،درست معنی شده است.
ج) عزیز :بخشنده نادرست ،معنی«عزیز» :عزتمند.
د) رحیم :مهربان ،درست معنی شده است.
-113گزینه «د » 21 
الف) رسول  ،پاداش :نادرست معنی« امین»:مورد اعتماد.
ب) پیامبران ،اطاعت کنید :نادرست معنی« امین»:مورد اعتماد«،اجر» :پاداش
ج) ابر ،گونه ها :نادرست معنی« امین»:مورد اعتماد«،اجر» :پاداش
د) مورد اعتماد ،پاداش :درست معنی شده است.
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درس چهارم

سوره نمل

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم

آزمون تستی قرآن هشتم درس  :4سوره منل
-1ترجمه « ا َش ُک ُر» کدام گزینه است؟
الف) شکر می کنم 
ب) که شکر کنی 
ج) که شکر کنم 
د) شکر کنم 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
الف) َ
قال َر ِّب  :می گوید پروردگارا .
ب) ا َن ا َع َم َل صلِ ًحا :که عمل کردم کارهای خوب 
ج) یَهدیکُم  :هدایت می کند شام را .
الرب و ال َبحرِ :در تاریکی دریا و خشکی  .
د) فی ظُلُم ِت َ ِّ
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) لِ َیعملوا :تا بدانید
الف) ا َطیعونِ  :اطاعت کنید 
د) یَرشکو َنَ :شیک قرار می دهند 
ج) بَحر :خشکی 
 -4معنی عبارت قرآنی « َع ّام یَرشِکو َن » کدام گزینه است؟
الف) از آنچه َشیک قرار می دهند  .
ب) آنچه َشیک قرار می دهند  .
ج) از آنچه َشیک قرار دادند  .
د) از آنچه َشیک قرار دادید  .
 -5معنی کلامت «ا َن َ ،م َع  ،بَ ّر » به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) که ،از  ،دریا  .
ب) که ،همراه  ،خشکی  .
ج) قطعاً ،برتر است  ،دروغ می گوید  .
د) که ،خشکی  ،تکذیب کرد  .
-6کدام کلمه معنای عبارت قرآنی زیر را کامل می کند؟
« َو َمن یُ ِ
ین یَ َدی َرح َم ِت ِه :و کسی که می فرستد .............را بشارت دهنده  ،پیش از رحمت خود».
رشا بَ َ
رس ُل ال ِّری َح بُ ً
الف)بادها 
ب) روشنایی ها 
ج) کوه ها
د) آب ها 
مت َعل ََّی َو َعلی والِ َد َّی» کدام گزینه است؟
 -7معنی عبارت قرآنی « الَّتی ا َن َع َ
الف) کسی که به پدر و مادرم نعمت داد .
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ب) که بر من وبر پدر و مادرم نعمت می دهی .
ج) کسی بر من وبر پدر و مادرم نعمت داد .
د) که بر من وبر پدر و مادرم نعمت دادی  .
– 8عبارت َشیفه ی« هذا ِمن فَضلِ َربّی » به نقل چه کسی در قرآن کریم آمده است؟
د)پیامرب اکرم (ص) .
ب) حرضت ابراهیم (ع)  ج) حرضت موسی(ع) 
الف) حرضت سلیامن(ع) 
-9معنی کلمه « ت َعالی» در عبارت « ت َعالی اللّ ُه َع ّام یُرشِکو َن» کدام گزینه است؟
الف) سجده کرد  .ب) برتر است  .ج) می فرستد   .د) َشیک قرار می دهند .
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
ب) بَحر:دریا 
َعمل :عمل می کنم 
الف) ا ُ
رسل :فرستاد 
د) یُ ُ
ج) بَ ّر :خشکی 
-11هر گاه کلمه« ا َن» ابتدای فعل«ا َسم ُع :می شنوم» قرار گیرد  ،نگارش و ترجمه کدام گزینه صحیح است؟
ب) ا َن ا َسم َع  :که می شنوم 
الف) ا َن ا َسم ُع  :که می شنوم 
د) ا َن ا َسم َع :که بشنوم 
ج) ا َن ا َسم ُع  :که شنیدم 
-12کدام گزینه کامل کننده ترجمه آیه ی مبارکه « َو ا ِ
َدخلنی ِب َرح َم ِتکَ فی ِعبا ِدکَ الصلِحین» می باشد؟
« و وارد کن مرا به کمک  .........خودت در (گروه)  ................شایسته ات.
د) بندگان ،پاداش 
ج) حمد ،بندگان 
ب) بندگان ،رحمت 
الف) رحمت  ،بندگان 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس  : 1سوره منل
 -1گزینه «الف» ص36
الف) :شکر می کنم :درست معنی شده است.
ب)  :که شکر کنی :نادرست،معنی « اشکر» :شکر می کنم.
ج)  :که شکر کنم :نادرست ،نادرست،معنی « اشکر» :شکر می کنم.
د)  :شکر کنم :نادرست،معنی « اشکر» :شکر می کنم.
 -2گزینه «ج»ص15
رب:می گوید پرودرگارا ،نادرست ،معنی «قال» :گفت.
الف)قا َل ِّ
ب) :ان اعمل صالحا :که عمل کنم کارهای خوب ،نادرست ،معنی «اعم ُل» :عمل می کنم.
ج) :یَهدیکم :هدایت می کند شما را ،درست معنی شده است.
د) :فی ُظلمات البر والبحر :در تاریکی دریا و خشکی ،نادرست ،معنی « ُظلمات» :تاریکی ها.
-2گزینه «د» ص15
الف :اطیعوا :اطاعت کنید :نادرست ،معنی«اطیعوا» :اطاعت کنید مرا.
ب :لیعلموا :تا بدانید ،نادرست ،معنی«لیعلموا» :تا بدانند.
ج:بحر  :خشکی،نادرست ،معنی«بحر» :دریا.
د :یشرکون :شریک قرار می دهند ،درست معنی شده است.
 -1گزینه « الف».ص15
الف :ازآنچه شریک قرار می دهند :درست معنی شده است.
ب :آنچه شریک قرار می دهند :نادرست،کلمهَ «:عن» :از ،معنی نشده است.
ج :ازآنچه شریک قرار دادند :نادرست،معنی «:یشرکون» :شریک قرار می دهند.
د :ازآنچه شریک قرار دادید :نادرست،معنی «:یشرکون» :شریک قرار می دهند.
-5گزینه «ب» ص 15
الف :که ،از  ،دریا :نادرست ،معنی «مع»  :همراه« ،بر» :خشکی.
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ب :که ،همراه  ،خشکی :درست معنی شده است.
ج) قطع ًا ،برتر است ،دروغ می گوید :نادرست ،معنی « َان»  :که« ،مع» :همراه«،بر» :خشکی.
د :که ،خشکی ،تکذیب کرد :نادرست ،معنی «مع» :همراه«،بر» :خشکی.
-5گزینه «الف»ص11
الف:بادها :درست معنی شده است.
ب :روشنایی ها :نادرست ،معنی «ریاح» :بادها است.
ج :کوه ها :نادرست .،نادرست ،معنی «ریاح» :بادها است.
د :آب ها :نادرست ،نادرست ،معنی «ریاح» :بادها است.
 -1گزینه «د»ص11
الف :کسی که به پدر و مادرم نعمت داد :نادرست ،معنی«التی»:که«،علی»بر من« ،انعمت» :نعمت دادی.
ب :که بر من و بر پدر و مادرم نعمت می دهی :نادرست ،معنی«انعمت»:نعمت دادی.
ج :کسی که بر من و بر پدر و مادرم نعمت داد :نادرست «،انعمت» :نعمت دادی.
د :که بر من و بر پدر و مادرم نعمت دادی :درست معنی شده است.
«-1الف»ص11
الف) حضرت سلیمان(ع) :درست.
ب) حضرت ابراهیم(ع) :نادرست.
ج) حضرت موسی(ع) :نادرست.
د) پیامبر اکرم (ص) نادرست.
-2گزینه «ب»  ص11
الف)سجده کرد :نادرست ،معنی « تعالی» :برتراست.
ب) برتر است :درست معنی شده است.
ج) می فرستد  :نادرست ،معنی « تعالی» :برتراست.
د) شریک قرار می دهند :نادرست ،معنی « تعالی» :برتراست.
-11گزینه «د » 15 
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الف) اعم ُل :عمل می کنم ،درست معنی شده است.
ب) بَحر::دریا ،درست معنی شده است.
ج) بر :خشکی ،درست معنی شده است.
د) یرس ُل :فرستاد ،نادرست معنی« یرس ُل»:می فرستد.
- 11گزینه «د»  ص12
الف)ان اسمعُ  :که می شنوم ،نادرست ،هرگاه « َان» به اول فعل مضارع مفرد بیاید عالمت آخر فعل را به فتحه
تغییر میدهد و معنی آن را تغییر می دهد معنی« ان اسمعَ » :که بشنوم.
ب) ان اسمعَ  :که می شنوم  ،نادرست ،هرگاه « َان» به اول فعل مضارع مفرد بیاید عالمت آخر فعل را به فتحه
تغییر میدهد و معنی آن را تغییر می دهد معنی« ان اسمعَ » :که بشنوم.
ج) ان اسمعَ  :که شنیدم  ،نادرست ،هرگاه « َان» به اول فعل مضارع مفرد بیاید عالمت آخر فعل را به فتحه
تغییر میدهد و معنی آن را تغییر می دهد معنی« ان اسمعَ » :که بشنوم
د) ب) ان اسمعَ  :که بشنوم ،درست معنی شده است.
-113گزینه «الف » 11 
الف) رحمت  ،بندگان :درست معنی شده است.
ب) بندگان ،رحمت :نادرست معنی« رحمت»:رحمت«،عباد» :بندگان.
ج) حمد  ،بندگان :نادرست معنی« رحمت»:رحمت.
د) بندگان ،پاداش :نادرست معنی« رحمت»:رحمت«،عباد» :بندگان.
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سوره قصص

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم

آزمون تستی قرآن هشتم درس  :5سوره قصص
-1ترجمه «نَ َبأ» کدام گزینه است؟
الف) می خوانیم 
ب) قرار دادیم 
ج) بازگشت 
د) خرب 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
الوارثین :آنها را قرار می دهیم وارثان .
الف) نَج َعلَ ُهم
َ
ب) لِقومِ یُومنونَ :برای قومی که یقین دارند .
ج) نَتلوا َعلیک :بر او می خوانیم .
الرب و ال َبحرِ :در تاریکی دریا و خشکی  .
د) فی ظُلُم ِت َ ِّ
-3معنی کدام گزینه درست است؟
تنس  :فراموش کردند
الف) اِبتَغِ  :طلب کن 
ب) ال َ
ج) ا ِ
د) ِفساد :خرابکاران 
َحسن :نیکو ساخت 
 -4معنی عبارت قرآنی « نَ َج َعلَ ُهم ا َِِئَّ ًة » کدام گزینه است؟
الف) شام را پیشوایان قرار می دهیم  .
ب) آنها را پیشوایان قرار می دهیم  .
ج) آنها را پیشوایان قرار دادند  .
د) آنها را پیشوایان قرار می دهند  .
فسدین» به ترتیب کدام گزینه است ؟
 -5معنی کلامت «نَتلو ،کَام ُ ،م
َ
الف) می خوانیم ،هامن طور که  ،خرابکاران  .
ب) تالوت کن ،نیکی کن  ،خرابکاران  .
ج) می خوانیم ،هامن طور که  ،خرابی  .
د) می خوانیم ،نیکی ساخت  ،خرابکاران  .
َنس نَصی َبکَ ِم َن ال ُدنیا » کدام گزینه است؟
 -6ترجمه صحیح عبارت قرآنی « َوال ت َ
الف) فراموش می کنی بهره خود را از دنیا .
ب) فراموش کردند بهره خود را از دنیا .
ج) فراموش مکن بهره خود را از دنیا .
د) فراموش می کنیم بهره خود را از دنیا .
َّذینءا َمنوا ا َن ت َخش َع قُلوبُ ُهم لِ ِذک ِر اللّ ِه» کدام گزینه است؟
 -7معنی عبارت قرآنی « اَلَم یَأنِ لِل َ
الف) آیا نبایددل های افراد باایامن با یاد خدا خاشع گردد؟! 
ب) آیا نباید افراد با ایامن ذکر خدا را بگویندودر مقابل او تواضع کنند؟! 

29

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم

31
ج) آیا

د) آیا وقت آن نرسیده است که دل های مومنان به یاد خدا خاشع گردد؟! 
لت اِل ََّی ِمن خَی ٍر فَقی ٌر » را چه کسی و در کجا فرموده است؟
– 8عبارت َشیفه ی« َر ِّب اِنّی لِام ا َن َز َ
ب) حرضت نوح (ع) در هنگام طوفان و سیل 
الف) حرضت یونس(ع) در دل ماهی 
د) حرضت یوسف (ع) در چاه 
ج) حرضت موسی(ع) در شهر َمدیَن 
-9کدام گزینه به ترتیب ترجمه کلامت مشخص شده در آیه زیر است؟
« َو ا َ ِ
َحس َن اِلَیکَ »
حسن کَام ا َ
ب) نیکی کرد،نیکی شد  .ج) نیکو ساخت  ،نیکی کن   .د) نیکی کن  ،نیکو کرد 
الف) نیکو ساخت ،نیکو کرد 
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
َجعل :قرار می دهیم  د) ا َِِئَة :امامان 
ب)نَتلوا:می خوانیم  ج) ن ُ
الف) نُرید :خواست 
-11در ترجمه کدام عبارت بهرت است واژه « ِمن » معنی نشود؟
السام ِء َما ًء طَهو ًرا  د) ِمن نَ َباِ موسی َو ِفر َعو َن 
ب) ا َربع ًة ِمن الطّی ِر 
الف) ِمن ک ُِّل زو ٍج کَریمِ 
ج) ا َنزلنا ِم َن ّ
-12معنی کلمه « ُمفسدی َن» کدام گزینه می باشد؟
د) خرابکاران 
ج) فراموش مکن 
ب) هامن طور که 
الف) تباهی 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس  : 5سوره قصص
 -1گزینه «د» ص36
الف) :می خوانیم :نادرست ،معنی «نبا» :خبر.
ب)  :قرار دادیم :نادرست ،معنی «نبا» :خبر.
ج)  :بازگشت :نادرست،معنی «نبا» :خبر.
د)  :خبر :درست معنی شده است.
 -2گزینه «الف»ص52
الف)َ َن ُ
جعلهم الوارثین:آنها را قرار می دهیم وارثان ،درست معنی شده است.
ب) :لقوم یُومنونَ  :برای قومی که یقین دارند ،نادرست ،معنی «یومنونَ » :ایمان می آورند.
ج) :نتلوا علیک :براو می خوانیم ،نادرست ،معنی «علیک» :بر تو.
د) :فی ُظلمات البر والبحر :در تاریکی دریا و خشکی ،نادرست ،معنی « ُظلمات» :تاریکی ها.
-2گزینه «الف» ص51
الف :ابتغ :طلب کن :درست معنی شده است.
نس :فراموش کردند ،نادرست ،معنی«ال تنس» :فراموش مکن.
ب :ال َت َ
َ
ج:احسن :نیکو ساخت،نادرست ،معنی«احسن» :نیکی کن.
د :فساد :خرابکاران ،نادرست ،معنی«فساد» :خرابی.
 -1گزینه « ب».ص52
الف :شما را پیشوایان قرار می دهیم :نادرست،معنی «:هم» :آنها.
ب :آنها را پیشوایان قرار می دهیم :درست معنی شده است.
ج :آنها را پیشوایان قرار دادند :نادرست،معنیَ «:ن َ
جع ُل» :قرار می دهیم.
د :آنها را پیشوایان قرار می دهند :نادرست،معنیَ «:ن َ
جع ُل» :قرار می دهیم.
-5گزینه «الف» ص 55
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الف :می خوانیم ،همان طور که  ،خرابکاران :درست معنی شده است..
ب :تالوت کن ،نیکی کن  ،خرابکاران :نادرست ،معنی «َنتلوا»  :می خوانیم« ،کما» :همان طور که.
ج) می خوانیم همان طور که ،خرابی :نادرست ،معنی «کما»  :همان طور که« ،مفسدین» :خرابکاران.
د :می خوانیم ،نیکی ساخت ،خرابکاران :نادرست ،معنی «کما» :همان طور که.
-5گزینه «ج»ص51
الف:فراموش می کنی بهره خود را از دنیا :نادرست ،معنی «ال تنس» :فراموش مکن.
ب :فراموش کردند بهره خود را از دنیا :نادرست ،معنی «ال تنس» :فراموش مکن.
ج :فراموش مکن بهره خود را از دنیا :درست معنی شده است.
د :فراموش می کنیم بهره خود را از دنیا :نادرست ،معنی «ال تنس» :فراموش مکن.
 -1گزینه «د»ص51
الف :آیا نبایددل های افراد با ایمان با یاد خدا خاشع گردد؟ :نادرست «،لم یان» :وقت آن نرسیده است.
ب :آیا نباید افراد با ایمان ذکر خدارا بگویندودر به مقابل او تواضع کنند؟ :نادرست «،لم یان» :وقت آن نرسیده است«،قلوبهم» :دل های آنها.
ج :آیا وقت آن نرسیده است که مومنان در دل هایشان خدا را با تواضع یاد کنند؟ :نادرست «،لم یان» :وقت آن نرسیده است«،ذکر» :یاد.
د :آیا وقت آن نرسیده است که دل های مومنان به یاد خدا خاشع گردد؟ :درست معنی شده است.
«-1ج»ص52
الف) حضرت یونس(ع) در دل ماهی :نادرست.
ب) حضرت نوح(ع) در طوفان و سیل :نادرست.
ج) حضرت موسی(ع) در شهر مَ دیَن :درست.
د) حضرت یوسف(ع) در چاه :نادرست.
-2گزینه «د»  ص51
الف)نیکو ساخت ،نیکی کرد :نادرست ،معنی « احسن»:نیکی کن.
احس َن» :نیکو کرد.
ب) نیکو کرد ،نیکی شد :نادرست ،معنی « احسن»:نیکی کنَ «،
احس َن» :نیکو کرد.
ج) نیکو ساخت ،نیکی کن :نادرست ،معنی « احسن»:نیکی کنَ «،

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم
د) نیکی کن ،نیکی کرد :درست معنی شده است.
-11گزینه «الف» 52 
الف) ُنرید :خواست ،نادرست معنی« ُنرید»:می خواهیم.
ب) نتلو :می خوانیم ،درست معنی شده است.
ج) َنجع ُل :قرار می دهیم ،درست معنی شده است.
د) ائمة:امامان ،درست معنی شده است.
- 11گزینه «ب»  ص52
الف)من کل زوج کریم :از هر گونه ارزشمند کلمه «من» معنا می شود.
ب) اربعه الطیر :چها پرنده ،کلمه «من» معنا نمی شود.
ج) انزلنا من السماء ماءطهورا :از آسمان آبی پاک کننده نازل کردیم ،کلمه «من» معنا می شود.
د)من نبا موسی و فرعون :از خبر موسی و فرعون .کلمه «من» معنا می شود.
-113گزینه «د » 55 
الف) تباهی :نادرست معنی« مفسدین»:خرابکاران.
ب) همان طور که :نادرست معنی« مفسدین»:خرابکاران.
ج) فراموش مکن :نادرست معنی« مفسدین»:خرابکاران.
د) خرابکاران :درست معنی شده است.
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :6سوره عنکبوت
-1ترجمه «یُجا ِه ُد» کدام گزینه است؟
الف) جهاد و تالش می کند 
ب) جهاد و تالش کرد 
ج) گامن کرد 
د) گرفتند 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
اس  :آیا ایامن آوردند مردم؟ 
الف) ا َ َح ِس َب النّ ُ
ب) َمث َُل الَّذی َن :داستان کسی که .
ج) اِتَّخَذوا ِمن دونِ اللّ ِه ا َولِیاء :گرفتند به جای خدا رسپرستانی .
د) اِت َّ َخذَت بَیتًا :گرفتند خانه ای  .
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) ء ا َمنّا  :فراموش کردند
الف) َح ِس َب  :گامن کرد 
د) لو :به جای 
ج) نَفس :بی نیاز 
 -4معنی صحیح عبارت قرآنی « ا َن یَقولوا ءا َمنّا » کدام گزینه است؟
الف) که می گویند ایامن آوردیم  .
ب) که بگویند ایامن آوردیم .
ج) که گفتند ایامن آوردیم . .
د) که بگویند ایامن آوردند .
 -5معنی کلامت « َغ ِن ّیِ ،من دونِ  ،جا َه َد» به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) بی نیاز ،به جای  ،جهاد و تالش کرد  .
ب) بی نیاز ،غیر از  ،جهاد و تالش می کند  .
ج) نیازمند ،غیر از  ،جهاد و تالش می کند  .
د) نیازمند ،اگر  ،جهاد و تالش می کند  .
یت ال َعنک ِ
 -6ترجمه صحیح عبارت قرآنی « و اِ َّن او َه َن ال ُب ِ
َبوت » کدام گزینه است؟
یوت لَ َب ُ
الف) قطعاً سست ترین خانه ها ،خانه عنکبوت است .
ب) قطعاً پایدارترین خانه ها ،خانه زنبور عسل است .
ج) قطعاً بزرگرتین خانه ها ،خانه عنکبوت است .
د) قطعاً کوچکرتین خانه ها ،خانه مورچه است.
 -7معنی عبارت قرآنی « َو ُهم ال یُفتَنو َن» کدام گزینه است؟
الف) و او آزمایش منی شود .
ب) و آنها آزمایش منی شوند؟! 
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ج) و شام آزمایش می شوید .
د) وتو عبادت کردید خدا را .
– 8خداوند در سوره مبارکه عنکبوت از چه جهت رفتار کافران را به کار عنکبوت تشبیه کرده است؟
ب) به دام انداخنت دیگران 
الف) مال اندوزی 
د) ساخت خانه سست 
ج) انتخاب خانه سست 
-9کدام آیه نشان دهنده این است که خدا از جهانیان بی نیاز است؟
العاملین .
الف) ا ِ َّن اللّ َه لَ َغ ِن ٌّی َعنِ
َ
ب) و َ َمن جا َه َد .
اس  .
ج) ا َ َح ِس َب ال ّن ُ
د) و ُهم ال یُفتَنونَ .
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
ب) کَ :مانند 
الف) َمثَل :داستان 
د) اِت َّ َخذَ :گرفتند 
ج) ا َولیاء :رسپرستان 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

1

6

2

7

3

8

4

9

5

11

الف

ب

ج

د

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم

پاسخ تشریحی آزمون تستی درس  :5سوره عنکبوت
 -1گزینه «الف» ص26
الف) :جهاد و تالش می کند :درست معنی شده است.
ب)  :جهاد و تالش کرد :نادرست ،معنی «یجاهد» :جهاد و تالش می کند.
ج)  :گمان کرد :نادرست ،معنی «یجاهد» :جهاد و تالش می کند.
د)  :گرفتند :نادرست ،معنی «یجاهد» :جهاد و تالش می کند.
 -2گزینه «ج»ص55
الف)َ َاحسب الناس:آیا ایمان آوردند مردم ،نادرست ،معنی «حسب» :گمان کرد.
الذین» :کسانی که.
ب) :مثل
الذین :داستان کسی که ،نادرست ،معنی « َ
َ
ج) :اتخذوا من دون اهّلل اولیاء :گرفتند به جای خدا سرپرستانی ،درست معنی شده است.
د) :اتخذت بیتا :گرفتند خانه ای ،نادرست ،معنی «اتخذت» :گرفت.
-2گزینه «الف» ص53
الف :حسب :گمان کرد :درست معنی شده است.
ب :امنا :فراموش کردند ،نادرست ،معنی«امنا» :ایمان آوردیم.
ج :نفس :بی نیاز،نادرست ،معنی«نفس» :خود.
د:لو :به جای ،نادرست ،معنی«لو» :اگر.
 -1گزینه « ب».ص53
الف :که می گویند ایمان آوردیم :نادرست،معنی «:یقولوا »بگویند.
ب :که بگویند ایمان آوردیم :درست معنی شده است.
ج :که گفتند ایمان آوردیم :نادرست،معنی «:یقولوا »بگویند.
د :که بگویند ایمان آوردند :نادرست،معنی «:امنا » :ایمان آوردیم.
-5گزینه «الف» ص 55
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الف :بی نیاز ،به جای  ،جهاد و تالش کرد :درست معنی شده است.
ب :بی نیاز ،به غیر از  ،جهاد و تالش می کند :نادرست ،معنی «َجاهد»  :جهاد و تالش کرد.
ج) نیازمند ،غیر از  ،جهاد و تالش می کند :نادرست ،معنی «غنی»  :بی نیاز« ،جاهد» :جهاد و تالش کرد.
د :نیازمند ،اگر  ،جهاد و تالش می کند :نادرست ،معنی «غنی»  :بی نیاز« ،من دون» :به جای.
-5گزینه «الف»ص55
الف:قطعا سست ترین خانه ها  ،خانه عنکبوت است :درست معنی شده است.
ب :قطعا پایدار ترین خانه ها  ،خانه زنبور عسل است :نادرست ،معنی «اوهن» :سست ترین «،عنکبوت» :عنکبوت.
ج :قطعا بزرگترین خانه ها  ،خانه عنکبوت است :نادرست ،معنی «اوهن» :سست ترین.
د :قطعا کوچکترین خانه ها  ،خانه مورچه است :نادرست ،معنی «اوهن» :سست ترین «،عنکبوت» :عنکبوت.
 -1گزینه «ب»ص52
الف :و او آزمایش نمی شود .نادرست «،هم» :آنها«،الیفتنون» :آزمایش نمی شوند.
ب :و آنها آزمایش نمی شوند؟ :درست معنی شده است.
ج :و شماآزمایش می شوید :نادرست «،هم» :آنها«،الیفتنون» :آزمایش نمی شوند.
د :و تو عبادت کردید خدا را :نادرست «،هم» :آنها«،الیفتنون» :آزمایش نمی شوند.
«-1ج»ص55
الف) مال اندوزی :نادرست ،با توجه به مفهوم سور ه عنکبوت مال اندوزی به کار کافران به کار عنکبوت شباهت ندارد.
ب) به دام انداختن دیگران :نادرست ،با توجه به مفهوم سور ه عنکبوت به دام انداختن دیگران به کار کافران به کار عنکبوت شباهت ندارد.
ج) انتخاب خانه سست :درست ،خدا در سور ه عنکبوت به انتخاب خانه سست به کار کافران به کار عنکبوت تشبیه کرده است.
د) ساخت خانه سست :نادرست ،با توجه به مفهوم سور ه عنکبوت ساخت خانه سست به کار کافران به کار عنکبوت شباهت ندارد.
-2گزینه «الف»  ص53
الف)ان اهّلل لغنی عن العالمین خدا از جهانیان بی نیاز است :درست با مفهوم جمله ارتباط دارد.
ب) و من جاهد :و هرکس جهاد و تالش کرد  ،نادرست با مفهوم جمله ارتباط ندارد.
ج) احسب الناس :آیا مردم گمان کردند نادرست  ،با مفهوم جمله ارتباط ندارد.

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم
د) و هم ال یفتنون :آنها آزمایش نمی شوند .نادرست  ،با مفهوم جمله ارتباط ندارد.
-11گزینه «د» 55 
الف) مثل :داستان ،درست معنی شده است..
ب) َک :مانند ،درست معنی شده است.
ج) اولیاء :سرپرستان ،درست معنی شده است.
د) اتخذ:گرفتند ،نادرست ،معنی«اتخذ» :گرفت.
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :7سوره روم و لقامن
-1ترجمه «ال یُخلِ ُف» کدام گزینه است؟
الف) می پردازند 
ب) یقین دارند 
ج) اقامه می کنند 
د) تخلف منی کند 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
الصلو َة  :مناز را می پردازند .
الف) یُقیمو َن َّ
ب) ال یَعلمونَ :می دانند .
ج) ُهم یُوقنونَ:آنها یقین دارند .
َکرث ال ّن ِ
اس :قطعاً بیشرت مردم  .
د) و ل ِک َّن ا َ َ
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) غافلو َن  :افراد بی توجه
الف) یُقیمو َن  :می پردازند 
د) یُخلف :تخلف منی کند 
ج) ُمفلحونَ :اقامه می کنند 
 -4معنی صحیح عبارت قرآنی « ف ِ
َاصرب اِ َّن َوع َد اللّ ِه َح ٌّق » کدام گزینه است؟
الف) پس صرب کنید وعده خدا حق است  .
ب) پس گفتید وعده خدا حق است .
ج) پس صرب می کنید وعده خدا حق است  .
د) پس صرب کن قطعا وعده خدا درست است  .
 -5معنی کلامت « َحیاة ،ظا ِه ًرا  ،حکی َم» به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) زندگی ،ظاهری  ،حکمت آموز  .
ب) مرگ ،ظاهری  ،بی توجه  .
ج) زندگی ،غیر از  ،حکمت آموز  .
د) حکمت آموز ،اگر  ،زندگی  .
الصلو َة و یُؤتو َن ال َّزکو َة » کدام گزینه است؟
 -6ترجمه صحیح عبارت قرآنی « اَل َ
َّذین یُقیمو َن َّ
الف) کسانی که اقامه کردند مناز راو پرداختند زکات را .
ب) کسانی که به پا می دارند مناز را و می پردازند زکات را .
ج) کسی که اقامه کرد مناز را و پرداخت زکات را .
د) قطعاً مردم اقامه می کنند مناز را و پرداختند زکات را.
 -7معنی عبارت قرآنی « َع ّام ت َع َملو َن» کدام گزینه است؟
الف) از آنچه انجام دادند .
ب) قط ًعا انجام می دهند .
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ج) از آنچه انجام می دهید .
د) فقط آنان گفتند .
– 8حرف « ب» در عبارت «و َما اللّ ُه بِغافلٍ » چگونه معنا می شود؟
الف) به معنی « به آنچه» است .
ج) معنای جمله را تاکید می کندو در فارسی معنا منی شود 
-9معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ « ُه ًدی َو َرح َم ًة لِل ُم ِ
حسنی َن »
الف) نیکوکاران .
ب) رستگاران .
ج) مومن  .
د) حکمت آموز .
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
الف) غا ِفلونَ :بی توجه 
ج) یُوتونَ :می پردازند 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس : 1سوره روم و لقامن
 -1گزینه «د» ص17
الف) :می پردازند :نادرست ،معنی «الیُخلف» :تخلف نمی کند.
ب)  :یقین دارند :نادرست ،معنی «الیُخلف» :تخلف نمی کند.
ج)  :اقامه می کنند :نادرست ،معنی «الیُخلف» :تخلف نمی کند.
د)  :تخلف نمی کند :درست معنی شده است.
 -2گزینه «ج»ص11
الف)َ یقیمون الصلوة:نماز را می پردازند ،نادرست ،معنی «یقیمون» :اقامه می کنند.
ب) :ال یعلمون :می دانند ،نادرست ،معنی «ال یعلمون» :نمی دانند.
ج) :هم یوقنون :آنها یقین دارند ،درست معنی شده است.
د) :ولکن اکثر الناس :و قطعا بیشتر مردم،نادرست معنی «لکن» :ولی.
-2گزینه «ب» ص11
الف :یقیمون :می پردازند :نادرست ،معنی «یقیمون» :اقامه می کنند.
ب :غافلون :افراد بی توجه ،درست معنی شده است.
ج :مفلحون :اقامه می کنند،نادرست ،معنی«مفلحون» :رستگاران.
د:یخلف :تخلف نمی کند ،نادرست ،معنی«یخلف» :تخلف می کند.
 -1گزینه « د».ص13
الف :پس صبر کنید وعده خدا حق است :نادرست،معنی «:فاصبر » :پس صبر کن.
ب :پس گفتید وعده خدا حق است :نادرست،معنی «:فاصبر » :پس صبر کن.
ج :پس صبر می کنید وعده خدا حق است :نادرست،معنی «:فاصبر » :پس صبر کن.
د :پس صبر کن قطع ًا وعده خدا درست است :درست معنی شده است.
-5گزینه «الف» ص 11
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الف :زندگی ،ظاهری  ،حکمت آموز :درست معنی شده است.
ب :مرگ ،ظاهری  ،بی توجه :نادرست ،معنی «َحیاة»  :زندگی« ،حکیم» :حکمت آموز.
ج) زندگی،غیر از  ،حکمت آموز :نادرست ،معنی «ظاهرا»  :ظاهری .
د :حکمت آموز،اگر  ،زندگی :نادرست ،معنی «حیاة»  :زندگی« ،ظاهرا» :ظاهری« ،حکیم» :حکمت آموز.
-5گزینه «ب»ص15
الف:کسانی که اقامه کردند نماز را و پرداختند زکات را :نادرست ،معنی «یقیمون» :اقامه می کنند «،یوتون» :می پردازند.
ب :کسانی که به پا می دارند نماز را و می پردازند زکات را :درست معنی شده است.
ج :کسی که اقامه کرد نماز را و پرداخت زکات را :نادرست ،معنی « الذین» :کسانی که«،یقیمون» :اقامه می کنند «،یوتون» :می پردازند.
د :-قطعا مردم اقامه می کنند نماز را و پرداختند زکات را :نادرست ،معنی « الذین» :کسانی که  «،یوتون» :می پردازند.
« -1ج»ص11
الف :از آنچه انجام دادند :نادرست «،هم» :آنها«،تعملون» :انجام می دهید.
ب :قطعا انجام می دهند :نادرست «،عما» :از آنچه«،تعملون» :انجام می دهید.
ج :از آنچه انجام می دهید :درست معنی شده است.
د :فقط آنان گفتند :نادرست «،عما» :از آنچه«،تعملون» :انجام می دهید.
«-1ج»ص11
الف) به معنی آنچه :نادرست.
ب) به معنی از آنچه :نادرست.
ج) معنای جمله را تاکید می کند ودر فارسی معنا نمی شود:درست.
د:جمله را منفی می کند :نادرست.
-2گزینه «الف»  ص11
الف)نیکوکاران :معنی آن درست است.
ب) رستگاران ، :نادرست معنی« محسنین» :نیکوکاران.
ج) مومن ، :نادرست معنی« محسنین» :نیکوکاران.

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم
د) حکمت آموز ، :نادرست معنی« محسنین» :نیکوکاران.
-11گزینه «ب» 11 
الف) غافلون :بی توجه ،درست معنی شده است.
ب) حکیم :زندگی  ،نادرست معنی « حکیم» :حکمت آموز.
ج) یوتون :می پردازند ،درست معنی شده است.
د) مفلحون:رستگاران ،درست معنی شده است.
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :8سوره احزاب
-1معنی صحیح « ِرساج» کدام گزینه است؟
الف) چراغ 
ب) روشنی بخش 
ج) گواه 
د) مدافع و پشتیبان 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
نین  :و به مومنان بشارت بده .
الف) َو بَ ِّ ِ
رش امل ُؤ ِم َ
ب) َو ِرسا ًجا ُمنی ًرا :و چراغ بزرگ .
َضال کَبی ًرا :روزی بزرگ .
ج) ف ً
د) و ت َ َوکَّل َعلَی اللّ ِه :توکل کردند بر خدا  .
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) ُمنیر  :روشنی بخش
الف) ا َرسلنا :فرستاد 
د) داعی :چراغ 
ج) ُم َب ِّرش :گواه 
 -4معنی صحیح عبارت قرآنی « و ات َّ ِب ْع ما یوحی اِلَیکَ » کدام گزینه است؟
الف) پیروی کنید آنچه را وحی شد به او  .
ب) پیروی کنید آنچه را وحی می شود به شام  .
ج) تبعیت کن آنچه را وحی می شود به تو  .
د) تبعیت کن آنچه را وحی شد به تو  .
 -5معنی کلامت « اِت َّق ،خَبیر  ،نَب ِّی» به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) تقوا پیشه کن ،آگاه  ،پیامرب  .
ب) اطاعت نکن ،آگاه  ،پیامربان  .
ج) اطاعت نکن ،مدافع  ،پیامربان  .
د) پیامرب ،مدافع  ،تقوا پیشه کن .
َضال کَبی ًرا » کدام گزینه است؟
ُومنین ِباَ َّن لَ ُهم ِم َن اللّ ِه ف ً
 -6ترجمه صحیح عبارت قرآنی « َوبَ ِّ ِ
رش امل َ
الف) و مومنان را به فضیلتی بزرگ از جانب پروردگارشان بشارت ده .
ب) و مومنان بشارت دهنده هستند به فضل و بخشش بزرگ خداوند نسبت به خودشان .
ج) و مومنان را بشارت ده که برای آنها از جانب خداوند فضل و بخشش بزرگی است .
د) و مومنان را بشارت دادیم که برای آنها از جانب خداوند فضل و بخشش بزرگی است. .
 -7معنی عبارت قرآنی « اِنّا ا ََرسلناکَ » کدام گزینه است؟
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الف) قط ًعا فرستادیم تو را 
ب) قط ًعا ما فرستادیم .
ج) قط ًعا ما فرستادیم تو را  .
د) قط ًعا ما فرستادیم او را  .
کیال :و کافی است خدا برای ( ............بودن)
– 8کدام گزینه ترجمه عبارت قرآنی داده شده را کامل می کند؟ « َو کَفی بِاللّ ِه َو ً
ب) مدافع .
الف) مهربان 
د) بشارت دهنده .
ج) پشیامن بودن 
-9معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ «دا ِع ًیا اِلَی اللّ ِه ِباِذنِ ِه »
الف) دعوت کننده 
ب) روشنی بخش .
ج) بشارت دهنده  .
د) آگاه .
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
ب) بَ ِّرش :بشارت ده
الف) شا ِهد :گواه 
د) ال ت ُِطع :اطاعت کن 
ج) خَبیر :آگاه 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس : 1سوره احزاب
 -1گزینه «الف» ص36
الف) :چراغ :درست معنی شده است.
ب)  :روشنی بخش  :نادرست ،معنی «سراج» :چراغ.
ج)  :گواه :نادرست ،معنی «سراج» :چراغ.
د)  :مدافع و پشتیبان :نادرست ،معنی «سراج» :چراغ.
 -2گزینه «ج»ص11و12
الف)َ و بشر المومنین:وبه مومنان بشارت بده ،درست معنی شده است.
ب) :و سراجا منیرا :و چراغ بزرگ ،نادرست ،معنی «منیرا» :روشنی بخش.
ج) :فضال کبیرا :روزی بزرگ ،نادرست ،معنی «فضال» :لطف و رحمت.
د) :و توکل علی اهّلل :و توکل کردند بر خدا،نادرست معنی «توکل» :توکل کن.
-2گزینه «ب» ص12
الف :ارسلنا :فرستاد :نادرست ،معنی «ارسلنا» :فرستادیم.
ب :منیر :روشنی بخش ،درست معنی شده است.
ج :مبشر :گواه،نادرست ،معنی«مبشر» :بشارت دهنده.
د :داعی :چراغ ،نادرست ،معنی«داعی» :دعوت کننده.
 -1گزینه « ج».ص11
الف :پیروی کنید آنچه را وحی شد به تو :نادرست،معنی «:اتبع » :پیروی کن«،یوحی» :وحی می شود.
ب :پیروی کنید آنچه را وحی می شود به شما :نادرست،معنی «:اتبع » :پیروی کن«،الیک» :به تو.
ج :تبعیت کن آنچه را وحی می شود به تو :درست معنی شده است.
د :تبعیت کن آنچه را وحی شد به تو :نادرست،معنی«یوحی» :وحی می شود.
-5گزینه «الف» ص 11
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الف :تقوا پیشه کن ،آگاه  ،پیامبر :درست معنی شده است.
ب :اطاعت نکن ،آگاه  ،پیامبران :نادرست ،معنی «اتق»  :تقوا پیشه کن« ،نبی» :پیامبر.
ج) اطاعت نکن ،مدافع  ،پیامبران :نادرست ،معنی «اتق»  :تقوا پیشه کن« ،خبیر» :آگاه.
د :پیامبر ،مدافع  ،تقوا پیشه کن :نادرست ،معنی «اتق»  :تقوا پیشه کن« ،خبیر» :آگاه «،نبی» :پیامبر.
-5گزینه «ج»ص11
الف:و مومنان را به فضیلتی بزرگ از جانب پروردگارشان بشارت ده :نادرست ،معنی «لهم» :برای آنها «،فضال کبیرا» :بخشش بزرگ.
ب :و مومنان بشارت دهنده هستندبه فضل و بخشش بزرگ خداوند نسبت به خودشان :نادرست ،معنی «لهم» :برای آنها،
« بشر» :بشارت ده.
ج :و مومنان را بشارت ده برای آنها از جانب خداوند فضل و بخشش بزرگی است :.درست معنی شده است.
د :-و مومنان را بشارت دادیم برای آنها از جانب خداوند فضل و بخشش بزرگی است :نادرست ،معنی « بشر» :بشارت ده.
« -1ج»ص12
الف :قطعا فرستادیم تورا :نادرست «،انا» :قطعا ما.
ب :قطعا مافرستادیم :نادرست َ «،ک» :تو.
ج :قطعا مافرستادیم تو را :درست معنی شده است.
د :قطعا مافرستادیم او را :نادرست َ «،ک» :تو.
«-1ب»ص11
الف) مهربان :نادرست معنی «وکیل» :مدافع و پشتیبان.
ب) مدافع :درست معنی شده است.

ج) پشیمان بودن :نادرست معنی «وکیل» :مدافع و پشتیبان.
د:بشارت دهنده :نادرست معنی «وکیل» :مدافع و پشتیبان.
-2گزینه «الف»  ص12
الف)دعوت کننده :معنی آن درست است.

سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم
ب)روشنی بخش ، :نادرست معنی«داعی» :دعوت کننده.
ج) بشارت دهنده ، :نادرست معنی«داعی» :دعوت کننده.
د) آگاه ، :نادرست معنی«داعی» :دعوت کننده.
-11گزینه «د» 11 
الف) شاهد  :گواه ،درست معنی شده است.
ب) بشر :بشارت ده  ،درست معنی شده است.
ج) خبیر :آگاه ،درست معنی شده است.
د) ال تطع:اطاعت کن ،نادرست معنی«ال تطع» :اطاعت نکن.
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درس نهم

سوره سبأ و فاطر
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :9سوره سبأ و فاطر
-1معنی صحیح «اِتَّبِعوا» کدام گزینه است؟
الف) پیروی کنید 
ب) پیروی کردند 
ج) در خواست می کند 
د) پاداش می دهیم 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
الف) ال یَسئَلُکُم ا َج ًرا  :درخواست کرد پاداشی را .
ب) و ث ُ َّم اِلی َربِّکُم ت ُر َجعونَ :و سپس به سوی پروردگارتان باز گردانده می شوید .
ج) قُل اللّ ِه ا َع ُب ُد :گفتند خدا را عبادت کردم  .
د) َو ُهم ُمهتَدون:و شام هدایت شدگان هستید  .
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) فَطَ َر :بشارت داد
الف) َمدینة :راه یافتگان 
د) نَجزی :پاداش می دهیم 
ج) با َرکنا :بشارت دادیم 
 -4معنی صحیح عبارت قرآنی « َ
لین » کدام گزینه است؟
قال یا قومِ ات َّ ِب ُعوا امل َُرس َ
الف) گفت :ای قوم پیروی می کنید پیامربان را  .
ب) گفت :ای قوم من پیروی کنید پیامربان را  .
ج) می گویند :ای قوم من پیروی نکنید از مردم .
د) گفتند :ای قوم من پیروی کنید پیامربان را  .
 -5معنی کلامت « یَسئَ ُل ،ا َعب ُدَ ،مدنیةُ ،مهتدو َن » به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) در خواست می کند ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت شدگان  .
ب) در خواست کرد ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت شدگان  .
ج) در خواست کرد ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت کرد .
د) راه یافتگان ،عبادت می کنم  ،شهر  ،درخواست می کنم  .
َقصا امل َدینَ ِة َر ُج ٌل یَسعی » ترجمه ی مناسب تری است؟
 -6کدام گزینه برای عبارت قرآنی « َو جا َء ِمن ا َ
الف) و آمد از دورترین نقطه شهر ،مردی شتابان .
ب) و آمد از یک نقطه شهر ،مردی به آرامی .
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ج) و آم
د) و آمد یک مرد از شهری دور ،به آرامی.
 -7معنی عبارت قرآنی « َو ِمن ُذ ِّریَّ ِتهِام» کدام گزینه است؟
ب) و از فرزند تو  .
الف) و از فرزندان آنها  .
د) و از فرزندان آن دو  .
ج) و از فرزندان شام  .
– 8ترجمه مناسب تر عبارت « َو ما لِ َی ال ا َعب ُد الَّذی فَطَ َرنی» کدام گزینه است؟
الف) و چگونه عبادت منی کنم کسی که مرا آفرید  .
ب) و چرا من عبادت نکنم کسی که مرا آفرید .
ج) و چگونه عبادت نکنم کسی که مرا آفرید .
د) عبادت منی کنم کسی که مرا آفرید .
نین »
-9معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ « ِعبا ِدنَا امل ُؤ ِم َ
الف) بندگان ما 
ب) بنده 
ج) بندگان شام 
د) بندگان آنها 
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
ب) بَ َّرشنا  :بشارت ده
الف) َسالم :درود 
د) ُهام :آن دو 
ج) با َرکنا  :برکت دادیم
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس : 2سوره سبأ و فاطر
 -1گزینه «د» ص17
الف) :هدایت کننده :نادرست ،معنی «فاطر» :پدید آورنده.
ب)  :شک و تردید  :نادرست ،معنی «فاطر» :پدید آورنده.
ج)  :روزی دهنده :نادرست ،معنی «فاطر» :پدید آورنده.
د)  :پدیدآورنده :درست معنی شده است.
 -2گزینه «الف»ص11
الف)َ و ما یخرج منها :و آنچه خارج می کند از آن ،درست معنی شده است.
ب) :و هو الرحیم و الغفور :و او مهربان و بخشنده است ،نادرست ،معنی «غفور» :بسیار آمرزنده.
ج) :و ما یعرج فیها :آنچه داخل می کند در آن ،نادرست ،معنی «یعرج» :باال می رود.
د) :و ما ینزل م َن السماء :و آنچه نازل کرد از آسمان،نادرست معنی «ینزل» :نازل می کند.
-2گزینه «الف» ص 11و21
الف :خالق :آفریننده :درست معنی شده است.
ب :یرزق :روزی داد ،نادرست ،معنی«یرزق» :روزی می دهد.
ج :ینزل :داخل می کند،نادرست ،معنی«ینزل» :نازل می کند.
د :یخرج :نازل می کند ،نادرست ،معنی«یخرج» :خارج می کند.
 -1گزینه « ج».ص23
الف :پس قطعا شیطان دشمن آشکار است ،پس او را دشمن بگیرید :نادرست،معنی «:کم » :شما.
ب :پس همانا شیطان دشمن آنها است،پس شما آن را دشمن بگیرید :نادرست،معنی «:کم » :شما.
ج :قطعا شیطان دشمن شما است،پس آن را دشمن بگیرید :درست معنی شده است.
د :همانا شیطان دشمنی آشکار است،دشمنی اورا ببینید :نادرست،معنی «:کم » :شماَ «.فاتخذوه» :پس بگیرید او را.
-5گزینه «الف» ص 11و21
الف :می داند ،فرو می رود  ،روزی می دهد :درست معنی شده است.
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ب :دانست ،فرو می رود  ،روزی می دهد :نادرست ،معنی «یعلم»  :می داند.
ج) می داند ،باال می رود  ،روزی می دهد :نادرست ،معنی «یلج»  :فرو می رود.
د :روزی می دهد  ،فرو می رود  ،می داند :نادرست ،معنی «یعلم»  :می داند« ،یرزق»:روزی می دهد.
-5گزینه «الف»ص23
الف:روزی می دهد شما را از آسمان و زمین :درست معنی شده است.
ب :روزی داد تو را از آسمان و زمین :نادرست ،معنی «یرزقکم» :روزی می دهد شما را.
ج :روزی می دهد آنها را از آسمان و زمین :نادرست ،معنی «یرزقکم» :روزی می دهد شما را.
د :-روزی دادند شما را از آسمان و زمین :نادرست ،معنی «یرزقکم» :روزی می دهد شما را.
« -1ب»ص11
الف :خارج می کند شب را در روز :نادرست «،یولج» :داخل می کند.
ب :داخل می کند شب را در روز :درست معنی شده است.
ج :باال می رود شب را در روز :نادرست «،یولج» :داخل می کند.
د :نازل می کند شب را در روز :نادرست «،یولج» :داخل می کند.
«-1ج»ص21
الف) معنا نمی شود :نادرست  ،کلمه«من» در جمله های سوالی و منفی به صورت « هیچ» معنا می شود.
ب) منفی معنا می شود :نادرست  ،کلمه«من» در جمله های سوالی و منفی به صورت « هیچ» معنا می شود.
ج) بصورت هیچ معنا می شود :درست معنی شده است.

د:بصورت از معنا می شود :نادرست  ،کلمه«من» در جمله های سوالی و منفی به صورت « هیچ» معنا می شود.
-2گزینه «الف»  ص23
الف)یاد کنید :معنی آن درست است.
ب)یاد می کنند ، :نادرست معنی«اذکروا» :یاد کنید.
ج) یاد کردند ، :نادرست معنی«اذکروا» :یاد کنید.
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د) گرفتند ، :نادرست معنی«اذکروا» :یاد کنید.
-11گزینه «ب»  ص11و21
الف) یخرج  :خارج می کند ،درست معنی شده است.
ب) اتخذوا :بشارت ده  ،نادرست معنی«اتخذوا» :بگیرید.
ج) شک :شک و تردید ،درست معنی شده است.
د) ینزل:نازل می کند ،درست معنی شده است.
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :11سوره یس و صافّات
-1معنی صحیح «اِتَّبِعوا» کدام گزینه است؟
الف) پیروی کنید 
ب) پیروی کردند 
ج) در خواست می کند 
د) پاداش می دهیم 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟
الف) ال یَسئَلُکُم ا َج ًرا  :درخواست کرد پاداشی را .
ب) و ث ُ َّم اِلی َربِّکُم ت ُر َجعونَ :و سپس به سوی پروردگارتان باز گردانده می شوید .
ج) قُل اللّ ِه ا َع ُب ُد :گفتند خدا را عبادت کردم  .
د) َو ُهم ُمهتَدون:و شام هدایت شدگان هستید  .
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) فَطَ َر :بشارت داد
الف) َمدینة :راه یافتگان 
د) نَجزی :پاداش می دهیم 
ج) با َرکنا :بشارت دادیم 
 -4معنی صحیح عبارت قرآنی « َ
لین » کدام گزینه است؟
قال یا قومِ ات َّ ِب ُعوا امل َُرس َ
الف) گفت :ای قوم پیروی می کنید پیامربان را  .
ب) گفت :ای قوم من پیروی کنید پیامربان را  .
ج) می گویند :ای قوم من پیروی نکنید از مردم .
د) گفتند :ای قوم من پیروی کنید پیامربان را  .
 -5معنی کلامت « یَسئَ ُل ،ا َعب ُدَ ،مدنیةُ ،مهتدو َن » به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) در خواست می کند ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت شدگان  .
ب) در خواست کرد ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت شدگان  .
ج) در خواست کرد ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت کرد .
د) راه یافتگان ،عبادت می کنم  ،شهر  ،درخواست می کنم  .
َقصا امل َدینَ ِة َر ُج ٌل یَسعی » ترجمه ی مناسب تری است؟
 -6کدام گزینه برای عبارت قرآنی « َو جا َء ِمن ا َ
الف) و آمد از دورترین نقطه شهر ،مردی شتابان .
ب) و آمد از یک نقطه شهر ،مردی به آرامی .
ج) و آمد مردی از شهر دور ،شتابان .
د) و آمد یک مرد از شهری دور ،به آرامی.
 -7معنی عبارت قرآنی « َو ِمن ُذ ِّریَّ ِتهِام» کدام گزینه است؟
ب) و از فرزند تو  .
الف) و از فرزندان آنها  .
د) و از فرزندان آن دو  .
ج) و از فرزندان شام  .
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– 8ترجمه مناسب تر عبارت « َو ما لِ َی ال ا َعب ُد الَّذی فَطَ َرنی» کدام گزینه است؟
الف) و چگونه عبادت منی کنم کسی که مرا آفرید  .
ب) و چرا من عبادت نکنم کسی که مرا آفرید .
ج) و چگونه عبادت نکنم کسی که مرا آفرید .
د) عبادت منی کنم کسی که مرا آفرید .

نین »
-9معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ « ِعبا ِدنَا امل ُؤ ِم َ
الف) بندگان ما 
ب) بنده 
ج) بندگان شام 
د) بندگان آنها 
 -11معنی کلمه واژه نادرست است؟
الف) َسالم :درود 
ج) با َرکنا  :برکت دادیم
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ج

ب) بَ َّرشنا  :بشارت ده
د) ُهام :آن دو 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس : 11سوره یس و صافّات
 -1گزینه «الف» ص12
الف) :پیروی کنید :درست معنی شده است.
ب)  :پیروی کردند  :نادرست ،معنی «اتبعوا» :پیروی کنید.
ج)  :درخواست می کند :نادرست ،معنی «اتبعوا» :پیروی کنید.
د)  :پاداش می دهیم :نادرست ،معنی «اتبعوا» :پیروی کنید.
 -2گزینه «ب»ص25
الف)َ ال یَس َئلکم اجرا :درخواست کرد پاداشی را ،نادرست ،معنی «ال یسئلکم»:درخواست نمی کند از شما.
ب) :و ُثم الی ربکم ترجعون :وسپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید ،درست معنی شده است.
ج) :قل اهّلل اعبد :گفتند خدا را عبادت کردم ،نادرست ،معنی « ُقل» :گفت « ،اعبد» :عبادت می کنم.
د) :و هم مهتدون :و شما هدایت شدگان هستید،نادرست معنی «هم» :آنها.
-2گزینه «د» ص 22
الف :مَ دینة :راه یافتگان :نادرست ،معنی«مدینة» :شهر.
ب :فطر :بشارت داد ،نادرست ،معنی«فطر» :پدید آورد.
ج :بارکنا :بشارت دادیم،نادرست ،معنی«بارکنا» :برکت دادیم.
د :نجزی :پاداش می دهیم ،درست معنی شده است.
 -1گزینه « ب».ص21
الف :گفت :ای قوم پیروی می کنید پیامبران را :نادرست،معنی «:یا قوم» :ای قوم من« ،اتبعوا» :پیروی کنید.
ب :گفت :ای قوم من پیروی کنید پیامبران را :درست معنی شده است.
ج :می گفت :ای قوم من پیروی نکنید از مردم :نادرست،معنی «:قال » :گفت «،اتبعوا» :پیروی کنید« ،مرسلین» :پیامبران.
د :گفتند :ای قوم من پیروی کنید پیامبران را :نادرست،معنی «:قال » :گفت .
-5گزینه «الف» ص 25
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الف :درخواست می کند ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت شدگان :درست معنی شده است.
ب :درخواست کرد ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت شدگان :نادرست ،معنی «یَسئل»  :درخواست می کند.
ج) درخواست کرد ،عبادت می کنم  ،شهر  ،هدایت کرد :نادرست ،معنی «مهتدون»  :هدایت شدگان.
د :راه یافتگان ،عبادت می کنم  ،شهر  ،درخواست می کنم :نادرست ،معنی «یَسئل»  :درخواست می کند« ،.مهتدون»  :هدایت شدگان.
-5گزینه «الف»ص21
الف:وآمد از دورترین نقطه شهر مردی شتابان :درست معنی شده است.
ب :وآمد از یک نقطه شهر مردی به آرامی :نادرست ،معنی «اقصا» :دورترین«،یسعی» :شتابان.
ج :وآمد مردی ازشهر ی دور ،شتابان :نادرست ،معنی «اقصا» :دورترین.
د :-وآمد یک مرد از شهری دور ،به آرامی :نادرست ،معنی «اقصا» :دورترین«،یسعی» :شتابان.
« -1د»ص22
الف :و از فرزندان آنها :نادرست «،هما» :آن دو.
ب :و از فرزند تو :نادرست «،هما» :آن دو.
ج :و از فرزندان شما :نادرست «،هما» :آن دو.
د :و از فرزندان آن دو :درست معنی شده است.
«-1ب»ص21
الف) و چگونه عبادت نمی کنم کسی که مرا آفرید :نادرست  ،کلمه«ال اعبد» در اینجا :عبادت نکنم«،ما لی» چرا من.
ب) و چرا من عبادت نکنم کسی که مرا آفرید :درست معنی شده است
ج) و چگونه عبادت نکنم کسی که مرا آفرید :نادرست  ،ما لی» چرا من.

د :من عبادت نمی کنم کسی که مرا آفرید :کلمه«ال اعبد» در اینجا :عبادت نکنم«،ما لی» چرا من.
-2گزینه «الف»  ص22
الف)بندگان ما :معنی آن درست است.
ب)بنده ، :نادرست معنی«عبادنا» :بندگان ما.
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ج) بندگان شما ، :نادرست معنی«نا » :ما.
د) بندگان آنها  ،نادرست معنی«نا » :ما.
-11گزینه «ب»  ص22
الف) سالم  :درود ،درست معنی شده است.
ب) بشرنا :بشارت ده  ،نادرست معنی«بشرنا» :بشارت دادیم.
ج) بارکنا :برکت دادیم ،درست معنی شده است.
د) هما:آن دو ،درست معنی شده است.
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :11سوره ص و ُز َمر
-1معنی صحیح «یَستَ ِمعو َن» کدام گزینه است؟
الف) گوش می دهند 
ب) گوش دادند 
ج) دوری کردند 
د) پیروی می کنند 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات نادرست ترجمه شده است؟
ین النّ ِ
اس بِال َح ِّق  :میان مردم پس به درستی حکم کن .
الف) فَاحکُم بَ َ
ذاب شَ دی ٌد :برای آنها عذابی سخت است .
ب) لَ ُهم َع ٌ
ج) اِجتَ َنبوا الطّاغوتَ  :دوری کردند از طاغوت  .
َحس َنهُ :پس پیروی کردند بهرتین آن را .
د) فَ َیتَّبِعو َن ا َ
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) یُ ِض ُّل :گمراه می کند
الف) ا ُحکُم :پیروی کن 
د) یَستَ ِمعونَ :بازگشتند 
ج) یَعبدونَ :هدایت کرد 
 -4معنی صحیح عبارت قرآنی « اِنّا َج َعلناکَ خَلی َف ًة ِفی اال ِ
َرض » کدام گزینه است؟
الف) قطعاً ما قرار دادیم تو را جانشین در زمین  .
ب) قطعاً ما قرار می دهیم تو را جانشین در زمین  .
ج) قطعاً ما قرار دادیم او را جانشین در زمین  .
د) قطعاً ما قرار می دهیم شام را جانشین در زمین  .
 -5معنی کلامت « ال تَتَّبعَ ،سبیل ،قَولَ ،هدی» به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) پیروی کن ،راه  ،سخن ،هدایت کرد  .
ب) پیروی نکن ،راه  ،سخن ،هدایت کرد  .
ج) پیروی نکن ،راه  ،سخن ،هدایت می کند  .
د) پیروی نکن ،راه  ،دوری کرد ،هدایت می کند  .
ساب » ترجمه ی مناسب تری است؟
 -6کدام گزینه برای عبارت قرآنی « ِبِ ا نَسوا یَو َم ال ِح ِ
الف) زیرا فراموش کردند روز حساب را  .
ب) فراموش نکنند روز حساب را .
ج) به آنچه که فراموش می کنند روز حساب را  .
د) آنچه را که فراموش منی کنند روز حساب را.
 -7معنی عبارت قرآنی « فَ َب ِّرش ِعبا ِد» کدام گزینه است؟
ب) پس بشارت می دهند بندگان من را  .
الف) پس بشارت بده بندگان من را  .
د) پس هدایت می کنند بندگان من را  .
ج) پس بشارت بده بنده آنها را .
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– 8در ک
الف) رسول :طاغوت  .
ب) ظ ََّن َ :ح ِس َب .
ج) قَد  :اِنَّ .
د) ا َطیعوا  :اِتَّبِعوا .
-9معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ « ا َنابوا اِلَی اللّ ِه »
الف) بازگشتند 
ب) عبادت می کنند 
ج) پیروی می کنند 
د) گمراه می کنند 
 -11کدام یک از گزینه های زیرمعنی منفی دارد؟
الف) ا َن 
ب) اِن 
ج) اِ َّن 
د) ا َ َّن 
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس :11سوره ص و ُز َمر
 -1گزینه «الف» ص701
الف) :گوش می دهند :درست معنی شده است.
ب)  :گوش دادند  :نادرست ،معنی «یستمعون» :گوش می دهند.
ج)  :دوری کردند :نادرست ،معنی «یستمعون» :گوش می دهند.
د)  :پیروی می کنند :نادرست ،معنی «یستمعون» :گوش می دهند.
 -2گزینه «د»ص111
الف)َ َفاحکم بین الناس بالحق :میان مردم،پس به درستی حکم کن ،درست معنی شده است
ٌ
شدید :برای آنها عذاب سخت است ،درست معنی شده است.
عذاب
ب) :لهم
ٌ
ج) :اجتنبوا الطاغوت :دوری کردن از طاغوت ،درست معنی شده است.
ُ
احسنه :پس پیروی کردند بهترین آن را،نادرست معنی «یتبعون» :پیروی می کنند.
د) :فیتبعون
-2گزینه «ب» ص 115و112
الف :احکم :پیروی کن :نادرست ،معنی«احکم» :حکم کن.
ب :یضل :گمراه می کند ،درست معنی شده است.
ج :یعبدون :هدایت کرد،نادرست ،معنی«یعبدون» :عبادت می کنند.
د :یستمعون :بازگشتند ،نادرست ،معنی«یستمعون» :گوش می دهند.
 -1گزینه «الف».ص111
الف :قطع ًا ما قرار دادیم تو را جانشین در زمین :درست معنی شده است.
ب :قطع ًا ما قرار می دهیم تو را جانشین در زمین :نادرست،معنی «:جعلنا » :قرار دادیم.
ج :قطع ًا ما قرار دادیم او را جانشین در زمین :نادرست،معنیَ «:ک» :تو.
َ
جعلناک» :قرار دادیم تو را.
د :قطع ًا ما قرار می دهیم شما را جانشین در زمین :نادرست،معنی«:
-5گزینه «ب» ص 115و112
الف :پیروی کن ،راه  ،سخن  ،هدایت کرد :نادرست ،معنی «التتبع»  :پیروی نکن.
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ب :پیروی نکن ،راه  ،سخن  ،هدایت کرد :درست معنی شده است.
ج) پیروی نکن ،راه  ،سخن  ،هدایت می کند :نادرست ،معنی «هدی»  :هدایت کرد.
د :پیروی نکن ،راه  ،دوری کرد  ،هدایت می کند :نادرست ،معنی «قول»  :سخن.
-5گزینه «الف»ص111
الف:زیرا فراموش کردند روز حساب را :درست معنی شده است ،کلمه «بما»  :زیرا معنی می کنیم.
ب :فراموش نکنند روز حساب را :نادرست ،معنی «بما» :زیرا«،نسوا» :فراموش کردند.
ج :به آنچه که فراموش می کنند روز حساب را :نادرست ،معنی «بما» :زیرا«،نسوا» :فراموش کردند.
د :-آنچه را که فراموش نمی کنند روز حساب را :نادرست ،معنی «بما» :زیرا«،نسوا» :فراموش کردند.
« -1الف»ص112
الف :پس بشارت بده بندگان من را :درست معنی شده است.
ب :پس بشارت می دهند بندگان من را :نادرست «،بشر» :بشارت بده.
ج :پس بشارت بده بنده آنهارا :نادرست «عباد» :بندگان من
د :پس هدایت می کند بندگان من را :نادرست «،بشر» :بشارت بده.
«-1الف»ص112
الف) رسول :طاغوت :نادرست  ،پیامبر با طاغوت متضاد هستند.
ب) ظن :حسب :درست  ،ظن :گمان با حسب :گمان کرد مترادف هستند.
ج) قد :ان :درست  ،قد :قطعا با ان :قطعا مترادف هستند.

د :اطیعوا :اتبعوا ،درست اطیعوا :اطاعت کنید با اتبعوا :پیروی کنید مترادف هستند.
-2گزینه «الف»  ص112
الف)بازگشتند :معنی آن درست است.
ب)عبادت می کنند ، :نادرست معنی«انابوا» :بازگشتند.
ج) پیروی می کنند ، :نادرست معنی«انابوا» :بازگشتند.
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د) گمراه می کنند  ،نادرست معنی«انابوا» :بازگشتند.
-11گزینه «ب»  ص112
الف) َان  :که ،نادرست ،معنی منفی نمی دهد.
ب) ان :اگر  ،نیست  ،درست معنی منفی می دهد.
ج) انً :
قطعا ،نادرست ،معنی منفی نمی دهد.
د) َان:که  ،قطعا ،نادرست ،معنی منفی نمی دهد.
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آزمون تستی قرآن هشتم درس  :12سوره غافر
-1معنی صحیح «قَرار» کدام گزینه است؟
الف) صورت ها 
ب) شکل داد 
ج) غذاهای پاک 
د) جایگاه امن 
-2کدام یک از ترکیب ها و عبارات نادرست ترجمه شده است؟
َتاب  :نازل کردن کتاب .
الف) ت ُ
َنزیل الک ِ
ب) ِذی الطَّو ِل :دارای نعمت فراوان .
َّنب :آمرزنده گناه  .
ج) غا ِف ِر الذ ِ
د) یَق َب ُل التَّوبَةَ :توبه را پذیرفت .
-3معنی کدام گزینه درست است؟
ب) َص َّو َر :صورت ها
الف) ذو :صاحب 
د) ت َوبَة :مجازات 
ج)غافر :مهربان 
َحس َن ُص َو َرکُم » کدام گزینه است؟
 -4معنی صحیح عبارت قرآنی « َو َص َّو َرکُم فَا َ
الف) شکل می دهد شام را ،پس نیکو ساخت صورت های شام را  .
ب) شکل داد شام را ،پس نیکو ساخت صورت های شام را  .
ج) شکل داد آنها را ،پس نیکو می سازد صورت های شام را  .
د) شکل می دهند تو را ،پس نیکو ساختند صورت های شام را  .
 -5معنی کلامت « ا َستَجِب ،بِناء ،ا ُدعوا ،ت َبا َرکَ » به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) پاسخ دهم ،رس پناه  ،بخوانید ،برقرار و پرخیر است  .
ب) پاسخ دهم ،صورت ها  ،بخوانید ،برقرار و پرخیر است  .
ج) پاسخ دهم ،صورت ها  ،بخوانید ،جایگاه امن  .
د) برقرار و پرخیر است  ،رس پناه  ،بخوانید ،پاسخ دهم  .
 -6کدام گزینه برای عبارت قرآنی « شَ ِ
قاب ِذی الطَّو ِل » ترجمه ی مناسب تری است؟
دید ال ِع ِ
الف) سخت کیفر کننده و صاحب نعمت فراوان  .
ب) کیفری سخت و دارای وسعت .
ج) پشتوانه ای محکم و دارای وسعت .
د) پشتوانه ای محکم و صاحب نعمت فراوان .
 -7معنی عبارت قرآنی « اِلی ِه امل َصی ُر» کدام گزینه است؟
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الف) باز
ج) بازگشت بسوی آنها است  .
– 8معنی کدام گزینه نادرست است؟
الف) ِعقاب :مجازات  .
ب) قابِل  :قبول کننده .
ج) ا ُد ُعوا  :بخوانید .
د)ُ :ص َور :شکل داد 
-9معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟ « َو َر َزقَکُم ِم َن الطَّیِّ ِ
بات» .
الف) رسپناه 
ب) شکل داد 
ج) برقرار و پرخیر است 
د) غذاهای پاک 
 -11معنی کلامت « غا ِفر ،یَق َب ُل ،ت َنزیل ،طَول » به ترتیب کدام گزینه است ؟
الف) آمرزنده ،می پذیرد  ،فرو فرستادن  ،نعمت فراوان  .
ب) آمرزنده ،مجازات  ،فرو فرستادن  ،نعمت فراوان .
ج) آمرزنده ،مجازات  ،فرو فرستادن  ،صاحب .
د) نعمت فراوان  ،مجازات  ،فرو فرستادن ،آمرزنده 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

1

6

2

7

3

8

4

9

5

11

د) بازگشت بسوی مردم است  .
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ب

ج

د
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پاسخ تشریحی آزمون تستی درس :13سوره غافر
 -1گزینه «د» ص771
الف) :صورت ها :نادرست ،معنی «قرار» :جایگاه امن.
ب)  :شکل داد  :نادرست ،معنی «قرار» :جایگاه امن.
ج)  :غذاهای پاک :نادرست ،معنی «قرار» :جایگاه امن
د)  :جایگاه امن :درست معنی شده است.
 -2گزینه «د»ص111
الف)َ تنزیل الکتاب :نازل کردن کتاب ،درست معنی شده است
ب) :ذی الطول :دارای نعمت فراوان ،درست معنی شده است.
ج) :غافر الذنب :آمرزنده گناه ،درست معنی شده است.
د) :یَقبل التوبة :توبه راپذیرفت ،نادرست معنی «یقبل» :قبول می کند.
-2گزینه «الف» ص 111
الف :ذو :صاحب :درست معنی شده است
بَ :صو َر :صورت ها ،نادرست ،معنی« َصور» :شکل داد.
ج :غافر :مهربان،نادرست ،معنی«غافر» :آمرزنده.
د :توبه :مجازات ،نادرست ،معنی«توبه» :بازگشت.
 -1گزینه «ب».ص111
الف :شکل می دهدشما را ،سپس نیکو ساخت صورت های شما را :نادرست،معنیَ «:صور» :شکل داد.
ب :شکل داد شما را ،سپس نیکو ساخت صورت های شما را :درست معنی شده است.
ج :شکل داد آنها را ،سپس نیکو می سازد صورت های شما را :نادرست،معنی «:کم»:شما« ،احسن» :نیکو ساخت.
د :شکل می دهند تو را ،سپس نیکو ساختند صورت های شما را نادرست،معنیَ «:صور» :شکل داد«،احسن» :نیکو ساخت.
-5گزینه «الف» ص 111
الف :پاسخ دهم ،سرپناه  ،بخوانید  ،برقرار و پرخیر است :درست معنی شده است.
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ب :پاسخ دهم ،صورت ها  ،بخوانید  ،برقرار و پرخیر است :نادرست ،معنی «بناء»  :سرپناه.
ج) پاسخ دهم ،سرپناه  ،بخوانید  ،جایگاه امن :نادرست ،معنی «تبارک»  :برقرار وپر خیر است.
د :برقرار و پرخیر  ،سرپناه  ،بخوانید  ،پاسخ دهم :نادرست ،معنی «استجب»  :پاسخ دهم«،تبارک»  :برقرار وپر خیر است.
-5گزینه «الف»ص115
الف:سخت کیفر کننده و صاحب نعمت فراوان :درست معنی شده است.
ب :کیفری سخت و دارای وسعت :نادرست ،معنی «عقاب» :کیفر کننده«،طول» :نعمت فراوان.
ج :پشتوانه ای محکم و دارای وسعت :نادرست ،معنی «شدید عقاب» :سخت کیفر کننده«،طول» :نعمت فراوان.
د :-پشتوانه ای محکم و صاحب نعمت فراوان :نادرست ،معنی «عقاب» :کیفر کننده.
« -1ب»ص111
الف :بازگشت بسوی شما است :نادرست «الیه» :بسوی او.
ب :بازگشت بسوی او است :درست معنی شده است.
ج :بازگشت بسوی آنهااست :نادرست «الیه» :بسوی او.
د :بازگشت بسوی مردم است :نادرست «الیه» :بسوی او.
«-1د»ص111
الف) عقاب :مجازات :درست معنی شده است.
ب) قابل:قبول کننده :درست معنی شده است.
ج) ادعوا :بخوانید :درست معنی شده است.

دُ :صور :شکل داد ،نادرست « ُصور» :صورت ها.
-2گزینه «د»  ص111
الف) سرپناه :نادرست معنی«طیبات» :غذاهای پاک.
ب) شکل داد ، :نادرست معنی«طیبات» :غذاهای پاک.
ج) برقرار وپر خیر است ، :نادرست معنی«طیبات» :غذاهای پاک.
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د) غذا های پاک  ،درست معنی شده است.
-11گزینه «الف»  ص111
الف) آمرزنده ،می پذیرد ،فرو فرستادن  ،نعمت فراوان  :درست معنی شده است.
ب) آمرزنده ،مجازات ،فرو فرستادن  ،نعمت فراوان :نادرست معنی«یقبل» :می پذیرد.
ج) آمرزنده ،مجازات ،فرو فرستادن  ،صاحب  :نادرست معنی«طول» :نعمت فراوان«،یقبل» :می پذیرد.
د) نعمت فراوان  ،مجازات ،فرو فرستادن ،آمرزنده :نادرست معنی«طول» :نعمت فراوان «،غافر» :آمرزنده «،یقبل» :می پذیرد.
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