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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     

 



  سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم   

 

16 

 

   

                               

 

 درس سوم                       

 

 

                                    سوره شعراء                                            



  سواالت تستی طبقه بندی شده قزآن هشتم   

 

17 

 سوره شعراء: 3درس  هشتم تستی قرآن آزمون                                                        
 کدام گزینه است؟     « اَطیعونِ » ترجمه  -1

                   الف( پرستش کنید مرا  

              ب(  اطاعت کنید 

                ج( پیروی کنید  

                        د(   اطاعت کنید مرا  

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

                                     الف( و النَّوَم ُسباتاً : وشب را آرامشی.

                         ب( کَم اَنبَتنا: چقدر رویاندیم.     

رَُه : پس آن را اندازه گیری می کند.                                                     ج(  فََقدَّ

                   د(  َعِن اللَّغِو: کار بیهوده .    

 است؟ معنی کدام گزینه درست -3

                                              ب(اَطیعوا: تقوی پیشه کنید                                                 الف( ما کان:  نبود 

                    د( زوج: خشکی                                                    ج( اَمین: فرستاده 
 کدام گزینه است؟  «  اِنَّ فی ذلَک ََلیًَة » معنی عبارت قرآنی  -4

                                   الف( قطعا آن نشانه است.   

                  ب(  چه نشانه ای در آن است.    

                                        ج( آن نشانه دارد. 

     د(  قطعا در آن نشانه است.  

َب »معنی کلامت  -5  به ترتیب  کدام گزینه است ؟ « رَسول ، اَطیعوا ، کَذَّ

        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    . 

 است؟ «  ع»جایگاه تلفظ کدام یک از حروف مانند -6

                     الف(ح 

                ب( ق 

                ج( ط 

                                                      د( ه  

 کدام گزینه است؟  «  ِمن کُلِّ زَوٍج کَریٍم » معنی عبارت قرآنی  -7

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

                                        د(پیروی کنید.             ج( چه بسیار.          ب( نیست.                        الف( رویاندیم.   

 کدام گزینه است؟« فََسَجَد املاَلئِکَُة  » در عبارت « َسَجدَ » معنی کلمه -9 

                                                                                           سجده  می کنند.    د(   ج(  سجده می کند .       ب( سجده کردند.                الف( سجده کرد.   

 است؟  نادرستمعنی کلمه واژه   -11  

                  ب( اِن: اگر                                              الف( ما: نیست    

ب : اطاعت کتید                                          ج( ُمرسلین: پیامربان       د(  کَذَّ

 در آیه زیر کدام کلمه نادرست معنا شده است؟-11

 «و َ اِنَّ َربََّک لَُهَو الَعزیُز الرَّحیم:   و قطعا پروردگارت هامن بخشنده و مهربان است. »

                  ب( رَبَّ                                         الف( اِنَّ    

     د(  الرحیم                                        ج( العزیز  

 کدام گزینه است؟« اَمین ، اَجر » معنای کلامت -12 

                          د(  مورد اعتامد، پاداش           ج( ابر، گونه ها                  ب( پیامربان، اطاعت کنید                    الف( رسول ، پاداش    
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 سوره شعراء:  2  تشریحی آزمون تستی درس  پاسخ
  

  

  62ص «د»گزینه  -1

  اطاعت کنید مرا.                                                                «:اطیعون  »پرستش کنید مرا: نادرست،معنی:   الف(:  

 اطیعونی: مرا اطاعت کنید=کسره می آید:اطیعون  « ی»ب( :   اطاعت کنید: نادرست،گاهی به جای ضمیر   

 اطیعونی: مرا اطاعت کنید.=کسره می آید:اطیعون  « ی» ج( : پیروی کنید: نادرست،گاهی به جای ضمیر 

 اطاعت کنید مرا: درست معنی شده است. د( :   

  22ص«ب»گزینه  -2

 خواب.    «: نوم»الف(و النوم ُسباتا:و شب را آرامشی، نادرست، معنی  

 درست معنی شده است.     ب(:  َکم انبتنا: چقدر رویاندیم،

 اندازه گیری کرد. «: قدر»پس آن را اندازه گیری می کند، نادرست، معنی  ج(: َفقدره:

  از.  «: َعن»د(: عن اللغو: کار بیهوده، نادرست، معنی 

 22ص «الف»گزینه -2

 الف:  ما کان: نبود:، درست معنی شده است.  

 اطاعت کنید.«: اطیعوا»ب: اطیعوا: تقوی پیشه کنید، نادرست، معنی

 مورد اعتماد.«: امین»فرستاده ،نادرست، معنیج:امین: 

 گونه.  «: زوج»د: زوج: خشکی نادرست، معنی 

 22.ص«د» گزینه  -1

 .در معنی نشده است«: فی»نادرست،کلمه:الف: قطعا آن نشانه است: 

 قطعا.«: ان»نادرست،معنی:ب: چه نشانه ای در آن است: 

 .در«: فی» قطعا، «: ان»نادرست،معنی:ج: آن نشانه دارد: 

 د: قطعا در آن نشانه است: درست معنی شده است.

 25ص   «د»گزینه -5
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 تکذیب کرد.«:  کذب»پیامبر، « : رسول»الف:  پیامبران، اطاعت کنید، تکذیب می کند: نادرست، معنی 

 اطاعت کنید. « : اطیعوا»ب: پیامبر، اطاعت می کند، تکذیب کرد: نادرست، معنی 

 تکذیب کرد.«:  کذب»اطاعت کنید، « : اطیعوا»، دروغ می گوید: نادرست، معنی ج( پیامبر، اطاعت کرد

 د:  پیامبر، اطاعت کنید، تکذیب کرد: درست معنی شده است.

 23ص«الف»گزینه -5

 غلیظ و از ته گلو تلفظ می شود.« ع»مانند «ح »درست،حرف الف:ح: 

 .نمی شود غلیظ و از ته گلو تلفظ« ع»مانند «ق » نادرست، حرفب: ق: 

 .غلیظ و از ته گلو تلفظ نمی شود« ع»مانند « ط» نادرست، حرفج: ط: 

 .غلیظ و از ته گلو تلفظ نمی شود« ع»مانند «ه »نادرست، حرفد: ه: 

 22ص«د»گزینه  -1

 ارزشمند. «:کریم»گونه،«:زوج»الف: از هر چیز بارزش تر: نادرست ،معنی

 گونه.«:زوج»،معنیب: از هر چیز  های ارزشمند: نادرست 

 ارزشمند.«:کریم»گونه،«:زوج»ج: از هر چیز ی نو: نادرست ،معنی

 د: از هر گونه ارزشمند: درست معنی شده است.

 22ص«الف»-1

 الف( رویاندیم: درست معنی شده است.

 رویاندیم.«:انبتنا»ب( نیست: نادرست، معنی 

 رویاندیم.«:انبتنا»ج( چه بسیار: نادرست، معنی 

 رویاندیم.«:انبتنا»ی کنید: نادرست، معنی د( پیرو

 22ص «  ب»گزینه -2 

 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.

 جمله است مفرد آمده است وفاعل جمع است باید جمع معنا شود: سجده کردند ج( سجده ی کند : نادرست ، باتوجه به اینکه فعل اول
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 د( سجده می کنند: نادرست ، باتوجه به اینکه فعل اول جمله است مفرد آمده است وفاعل جمع است باید جمع معنا شود: سجده کردند

  25«  د »گزینه -11

 الف( ما: نیست، درست معنی شده است.

 معنی شده است. ب( ا ن: اگر، درست

 ج( مرسلین: پیامبران، درست معنی شده است.

 تکذیب کرد.«:کذب» د( کذب: اطاعت کنید، نادرست معنی

 21ص «  ج»گزینه - 11

 الف(ان: قطعا: ،درست معنی شده است.

 ب( رب:پروردگار ،درست معنی شده است.

 عزتمند.«: عزیز»ج( عزیز :بخشنده نادرست ،معنی

 درست معنی شده است. د( رحیم:  مهربان ،

  21«  د »گزینه -113

 مورد اعتماد.«:امین» الف( رسول ، پاداش: نادرست معنی

 پاداش«: اجر»مورد اعتماد،«:امین» ب( پیامبران، اطاعت کنید: نادرست معنی

 پاداش«: اجر»مورد اعتماد،«:امین» ج( ابر، گونه ها: نادرست معنی

 د( مورد اعتماد، پاداش: درست معنی شده است. 

 

 

 

 

 

   

   

                                            


