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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بنام خداوند بخشاینده مهربان                  

 ن ظُلُماتِ الْوَهْمِ اللّهُمَّ اَخْرِجْنی مِ        

 پروردگارا؛ خارج کن مرا از تاریکی های فکر         

 وَاَکْرِمْنی بِنُورِ الفَهْمِ           

 وبه نور فهم مرا گرامی بدار            

 افْتَحْ عَلَیْنا اَبوابَ رَحْمَتِکَ  اللّهُمَّ         

 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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 و نور : سوره مومنون1درس  هشتم تستی قرآن آزمون                                                        
 کدام گزینه است؟     « َمصیر» معنی کلمه  -1

                   الف( یاور  

              ب(  قیامت 

                ج(  راه  

                        د(   بازگشت  

 کدام ترجمه درست است؟ -2 

                                     الف( َو اِلی اللِّه املَصیر: بازگشت به سوی شامست.

                         ب(   اَلَم تََر: آیا دیدی.  

                                                  ج(  َعِن اللَّغِو : ازسخن و کار بیهوده.  

                   د(  قَد اَفلََح املُومنوَن: مومنان رستگار می شوند .    

 است؟ معنی کدام گزینه درست -3

                                              ندب( یَفَعلوَن: انجام می ده                                                 الف( یَُسبُّح:  شکر می کند 

   د(  َمن: از                                                            ج( َعلیم: بازگشت 
 « لَُه  یَُسبِّحُ اَلَم تََر اَنَّ اللَّه »  معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟  -4

                                   الف( تسبیح  می کند    

                  ب( تسبیح کرد  

                                        ج( تسبیح کن 

     د(  تا تسبیح کند  

 به ترتیب  کدام گزینه است ؟ « ُمعرض ، لَغو ، فاعل  » معنی کلامت  -5

        الف(  اعرتاض کننده ،باطل ، انجام دهنده .  

                         ب(    روی گردان ،بیهوده، انجام دهنده .  

                 ج(   روی گردان ،بیهوده ، انجام دادند. 

                                   د(    فروتن ،بیهوده ، انجام دادند . 

 با توجه به ترجمه، کدام کلمه برای جای خالی مناسب است؟-6

 «آنها کسانی هستندکه در منازشان  فروتن هستند«:  »  الَّذیَن ُهم فی َصالتِِهم .............. » 

                     الف(ُمعرضوَن 

                ب( فاِعلوَن 

                ج( خاِشعوَن  

                                                      د(  حافظوَن  

 کدام گزینه است؟  «  َو اللُّه َعلیٌم ِِبا یَفعلوَن » معنی عبارت قرآنی  -7

                        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 .

                          ا داناست به آنچه انجام می دهند . د(   و خد

 چیست؟« لُِفرِوِجِهم حافِظوَن » منظور از عبارت قرآنی – 8

                    ب( پاکدامن هستند.                                             الف( حافظ اموال دیگران هستند.   

                                        د(نگهبان حقوق مردم هستند.                                                  ج( حافظ امانت مردم هستند.  

 در کدام یک از آیات زیربه یکی از ویژگی های مومنان اشاره شده است؟-9

              الف( لِیکوَن لِلعاملیَن نذیرًا.   

       ب( الَّذیَن فی َصالتِِهم خاشعوَن.   

   ج(  َوما کاَن اکرثُُهم .  

                                                                                           د(  لَُه ََشیٌک فی املُلِک.    

 است؟  نادرستمعنی کلمه واژه   -11

                                   الف( طَیر: تسبیح می کند    

                  ب( َعلیم: دانا  

                                        ج( یَفعلوَن: انجام می دهند 

     د(  َمصیر : بازگشت  
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 و نور سوره مومنون:  1  تشریحی آزمون تستی درس  پاسخ
  

  

 71ص «د»گزینه  -1

  بازگشت.                                                                «:َمصیر»یاور: نادرست،معنی:    الف(:  

 بازگشت.«:َمصیر»ب( :   قیامت: نادرست،معنی:  

   بازگشت.                                                                «: َمصیر»ج(:    راه: نادرست،معنی: 

 بازگشت: درست معنی شده است. د( :   

  11ص«ج»گزینه  -2

 الف(َو الی اهّلل المصیر:بازگشت به سوی شما است  

 ندیدی.    «: لم تر»: آیا دیدی؟نادرست، معنی ب(:  َالم َترَ 

 از سخن و کار بیهوده درست معنی شده است.  ج(: عن الّلغو:

  رستگار شدند.  «: افلح»قطعا، «: قد»د(: قد افلح مومنوَن: مومنان رستگارمی شوند، نادرست، معنی 

 11ص «ب»گزینه -2

 تسبیح می کند.  «: یسبح»الف: یسبح: شکر می کند: نادرست، معنی 

 ب: یفعلون: انجام می دهند: درست معنی شده است.

 دانا.«: علیم»ج:علیم: بازگشت: نادرست، معنی

 هر کس.  «: َمن»د: َمن: از نادرست، معنی 

 11.ص«الف» گزینه  -1

 الف: تسبیح می کند: درست معنی شده است.

 تسبیح می کند.«: یسبح»نادرست،معنی:ب: تسبیح کرد: 

 تسبیح می کند«: یسبح»نادرست،معنی:ج: تسبیح کن: 

 .تسبیح می کند«: یسبح»نادرست،معنی:د: تا تسبیح کند: 

 11ص   «ب»گزینه -5

 بیهوده.«: لغو»روی گردان، « : معرض»الف:  اعتراض کننده، با طل ، انجام دهنده: نادرست، معنی 
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 ب: روی گردان ، بیهوده، انجام دهنده : درست معنی شده است.

 انجام دهنده.« : فاعل»ج( روی گردان ، بیهوده، انجام دادند: نادرست، معنی 

 انجام دهنده.«: فاعل»روی گردان، « : معرض»نادرست، معنی د:  فروتن، بیهوده ، انجام دادند: 

 15ص«ج»گزینه -5

 روی گردانان.«: معرضون»نادرست،با توجه به معنی جمله معنی:الف:معرضون: 

 انجام دهندگان.«: نادرست،با توجه به معنی جمله معنی:فاعلونب: فاعلون: 

 : فروتن.«خاشعون»درست،با توجه به معنی جمله معنی ج: خاشعون: 

 حفظ کنندگان.«: نادرست،با توجه به معنی جمله معنی:حافظوند: حافظون: 

 11ص«د»گزینه  -1

 انجام می دهند.«: یفعلون»به آنچه،«:بما»دانا،«:علیم»الف: و خدا به همه چیز آگاه است: نادرست ،معنی

 می دهند.انجام «: یفعلون»ب: و خدادانا است به آنچه انجام می دهید: نادرست ،معنی

 انجام می دهند.«: یفعلون»دانا،«: علیم»ج: و آنچه انجام دادند خدا دانست: نادرست ،معنی

 د: و خدا  دانا است به آنچه انجام می دهند: درست معنی شده است.

 15ص«ب»-1

 پاکدامن هستند.«:لفروجهم حافظون»الف( حافظ اموال دیگران هستند: نادرست، معنی 

 درست معنی شده است.ب( پاکدامن هستند: 

 پاکدامن هستند.«:لفروجهم حافظون»ج( حافظ امانت مردم هستند: نادرست، معنی 

 پاکدامن هستند.«:لفروجهم حافظون»د( نگهبان حقوق مردم هستند: نادرست، معنی 

 15ص «  ب »گزینه -2 

 دهنده یکی از ویژگی های مومنان نیست. الف(لیکون للعالمین نذیرا: تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده: نادرست ،هشدار

 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.

 یی: نادرست ،شریک بودن یکی از ویژگی های مومنان نیست.د( و له شریک فی الملک: برای او شریک در فرمانروا
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  11«  الف »گزینه -11

 پرنده.«: طیر» الف( طیر: تسبیح می کند،نادرست معنی

 ب( علیم: دانا،درست، 

 ج( یفعلون: انجام می دهند، درست.

 د( مصیر: بازگشت،درست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                      

 


