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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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 : سوره فرقان2درس  هشتم تستی قرآن آزمون                                                        
 کدام گزینه است؟     « َجَعَل » معنی کلمه  -1

                   الف( فرستاد  

              ب(  قرار داد 

                ج( بشارت داد  

                        د(   نازل کرد  

 کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی درست ترجمه شده است؟ -2 

                                     الف( ماًء طَهورًا : آبی پاک کننده.

                         ب(   َعلی َعِبدِه: بر بندگان او.  

                                                  ج(  نَزََّل الُفرقاَن : قرآن را نازل می کند.  

                   د او را .   د(  یُسبُح لَُه: تسبیح کنی 

 است؟ معنی کدام گزینه درست -3

َر: اندازه گیری کرد                                                 الف( یَکوَن:  َشیک                                                ب( قَدَّ

                    د( اَرسَل: فرستادیم                                           ج( ََشیک: هشدار دهنده 
 «  نَذیرًا لِیَکوَن لِلعالَمیَن »  معنی کلمه مشخص شده کدام گزینه است؟  -4

                                   الف( َشیک    

                  ب( مردم  

                                        ج( آرامش 

     د(  هشدار کننده  

 به ترتیب  کدام گزینه است ؟ « لِباس ، ِریاح ، نَوم  »معنی کلامت  -5

        الف(  پوشش ،بادها ، خواب .  

                         ب(    لباس ،نرم، بیدار .  

                 ج(   پوشش ، ابر، خواب. 

                                   د(    پوشاننده ،باد ، خواب . 

امِء » درعبارت « اَنزَلنا » ترجمه کلمه -6  کدام گزینه است؟« اَنزَلنا ِمَن السَّ

                     الف(نازل کرد 

                ب( نازل کردیم 

                ج( نازل شد 

                                                      د( نازل می کند  

 کدام گزینه است؟  «  َو لَم یَتَِّخذ َولًَدا َو لَم یَُکن لَُه ََشیٌک ِفی املُلِک » معنی عبارت قرآنی  -7

                        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 فرزندی نداردو َشیکی برای او در فرمانروایی نیست .

                          د(   و فرزند کسی نیست و برای او َشیک در فرمانروایی نیست . 

 در کدام گزینه آمده است؟« ُسبات »  ترجمه  واژه قرآنی– 8

                    ب( آرامش و اسرتاحت.                                                     الف( بشارت داد.   

                                        د(فرستاد.                                                  ج( بزرگی و عظمت.  

 کدام گزینه است؟« َو َجَعَل النَّهاَر نُشورًا  » در عبارت « نُشورًا » معنی کلمه -9

                                                                                           د(  قیامت.     ج(  تالش و زندگی .       ب( برانگیخته شدن.       الف( طلوع خورشید.   

 است؟  نادرستمعنی کلمه واژه   -11

                  ب( َولَد: فرزند                                     الف( نَزََّل: نازل کرد    

     د(  عاملیَن : دانشمند                                          ج( نَوم: خواب 

 تَعقلوا( کدام ترجمه صحیح است؟+بکار رفته در ترکیب )لِ با توجه به نکته معنایی -11

                  ب( تا اندیشه کنید                                الف( تا می اندیشید    

     د(  تا می اندیشند                                        ج( تا بیندیشید  

 م گزینه است؟کدا« پاک کننده» معادل قرآنی -12 

     د(  َشباب                               ج( نَهار                  ب( طَهور                    الف( بَحر    
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 سوره فرقان:  3  تشریحی آزمون تستی درس  پاسخ
  

  

 62ص «ب»گزینه  -1

  قرار داد.                                                                «:َجَعلَ »فرستاد: نادرست،معنی:   الف(:  

 ب( :   قرار داد: درست معنی شده است.  

   قرار داد.                                                                «:َجَعلَ »ج( : بشارت داد: نادرست،معنی: 

 قرار داد.«:َجَعلَ »نازل کرد: نادرست،معنی: د( :   

  35ص«الف»گزینه  -2

 معنی شده است. الف(ماًء طهورا:آبی پاک کننده، درست 

 بنده.    «: عبد»نادرست، معنی  ب(:  علی عبده: بر بندگان او،

 از سخن و کار بیهوده درست معنی شده است.  ج(: نزل الفرقاَن:

  برای او.  «: له»تسبیح می کند، «: یسبح»د(: یسبح َله: تسبیح کنید اورا، نادرست، معنی 

 32ص «ب»گزینه -2

 می باشد.  «: یکون»الف: َیکون: شریک: نادرست، معنی 

 ب: قدر:: انداه گیری کرد: درست معنی شده است.

 همتا.«: شریک»ج:شریک هشدار دهنده: نادرست، معنی

 فرستاد.  «: َارسل»د: ارسل: فرستادیم نادرست، معنی 

 31.ص«د» گزینه  -1

 .هشدار دهنده«: نذیرا»نادرست،معنی:الف: شریک: 

 هشدار دهنده.«: نذیرا»نادرست،معنی:ب: مردم: 

 .هشدار دهنده«: نذیرا»نادرست،معنی:ج: آرامش: 

 د: هشدار دهنده: درست معنی شده است.

 35ص   «الف»گزینه -5

 الف:  پوشش، بادها ، خواب: درست معنی شده است.



  سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم   

 

14 

 خواب.«:  نوم»بادها، « : ریاح»ب: لباس، نرم ، بیدار: نادرست، معنی 

 بادها.« : ریاح»پوشش، ابر، خواب: نادرست، معنی ج( 

 بادها.« : ریاح»پوشش،«: لباس» د:  پوشاننده، باد، خواب: نادرست، معنی 

 31ص«ب»گزینه -5

 نازل کردیم.«: انزلنا»نادرست،با توجه به معنی جمله معنی:الف:نازل کرد: 

 .نازل کردیم«: انزلنا:»درست،با توجه به معنی جمله معنی ب: نازل کردیم: 

 نازل کردیم.«: انزلنا»نادرست،با توجه به معنی جمله معنی:ج: نازل شد: 

 نازل کردیم .«: انزلنا»نادرست،با توجه به معنی جمله معنی:د: نازل می کند: 

 31ص«ج»گزینه  -1

 در فرمانروایی. «:فی الملک»ندارد،«:ذلم یتخ»الف: و فرزندی به دنیا نیاورده و کسی را برای خدا شریک قرار نداده است: نادرست ،معنی

 در فرمانروایی.«:فی الملک»ندارد،«:لم یتخذ»ب: و فرزندی برای خود نگرفته است و شریکی برای او نیست: نادرست ،معنی

 ج: و فرزندی ندارد و شریکی برای او در فرمانروایی نیست: درست معنی شده است..

 ندارد.«:لم یتخذ»فرمانروایی نیست: نادرست ،معنی د: و فرزندی کسی نیست و برای او شریک در

 35ص«ب»-1

 آرامش و استراحت.«:سبات»الف( بشارت داد: نادرست، معنی 

 ب( آرامش و استراحت: درست معنی شده است.

 آرامش و استراحت.«:سبات»ج( بزرگی و عظمت: نادرست، معنی 

 آرامش و استراحت..«:سبات»د( فرستاد: نادرست، معنی 

 31ص «  ج»گزینه -2 

 تالش و زندگی.«: نشورا» الف(طلوع خورشید: نادرست ،معنی

 تالش و زندگی.«: نشورا» ب( برانگیخته شدن: نادرست ،معنی

 ج( تالش و زندگی : درست معنی شده است.

 تالش و زندگی.«: نشورا» د( قیامت: نادرست ،معنی
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  32«  د »گزینه -11

 عنی شده است.الف( نزل: نازل کرد، درست م

 ب( ولد: فرزند، درست معنی شده است.

 ج( نوم: خواب، درست معنی شده است.

 جهانیان.«:عالمین» د( عالمین: دانشمند، نادرست معنی

 32ص «  ب»گزینه - 11

 اندیشه کنید.«: تعقلوا» الف(تا می اندیشید: نادرست ،معنی

 ب( تا اندیشه کنید: درست معنی شده است.

 اندیشه کنید.«: تعقلوا» ید : نادرست ،معنیج( تا بیندیش

 اندیشه کنید. «: تعقلوا» د( تا می اندیشند: نادرست ،معنی

  35«  ب »گزینه -113

 دریا.«:بحر» الف( بحر: نادرست معنی

 ب( طهور: درست معنی شده است.

 روز.«:نهار» ج( نهار: نادرست معنی

 جوانان. «: شباب»د( شباب: ، نادرست معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


