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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 منل4درس  هشتم تستی قرآن آزمون                                                        
 کدام گزینه است؟     « اَشُکرُ » ترجمه  -1

                   الف( شکر می کنم  

              ب(  که شکر کنی 

                ج( که شکر کنم  

                        د(  شکر کنم  

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

                                     الف( قاَل رَبِّ : می گوید پروردگارا .

                         ا: که عمل کردم کارهای خوب    لِحً ب( اَن اَعَمَل ص   

                                                  ج(  یَهدیُکم : هدایت می کند شام را.  

                   ِت الرَبِّ و البَحِر: در تاریکی دریا و خشکی .   د(  فی ظُلُم   

 است؟ معنی کدام گزینه درست -3

                                              ب( لِیَعملوا: تا بدانید                                                            الف( اَطیعوِن:  اطاعت کنید 

                    : َشیک قرار می دهند د( یرَشکونَ                                                                          ج( بَحر: خشکی 
 کدام گزینه است؟  «  َعاّم یرَشِکوَن » معنی عبارت قرآنی  -4

                                   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 .  

 به ترتیب  کدام گزینه است ؟ « اَن ، َمَع ، بَّر »معنی کلامت  -5

        الف(  که، از ، دریا .  

                         ب(   که، همراه ، خشکی .     

                 ج(  قطعاً، برتر است ، دروغ می گوید    . 

                                       د(  که، خشکی ، تکذیب کرد    . 

 کدام کلمه معنای عبارت قرآنی زیر را کامل می کند؟-6

ی  »   «فرستد............. را بشارت دهنده ، پیش از رحمت خود.َح برًُشا بَیَن یََدی رَحَمِتِه:  و کسی که می َو َمن یُرِسُل الرِّ

                     الف(بادها 

                ب( روشنایی ها 

                ج( کوه ها

                                                      د( آب ها  

 کدام گزینه است؟  «  والَِدیَّ  َعلی  الَّتی اَنَعمَت َعلَیَّ وَ » معنی عبارت قرآنی  -7

                        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 .

                          نعمت دادی .  د(    که بر من وبر پدر و مادرم

 به نقل چه کسی در قرآن کریم آمده است؟« هذا ِمن فَضِل َربّی » عبارت َشیفه ی– 8

                                        د(پیامرب اکرم )ص(.          ج( حرضت موسی)ع(      ب( حرضت ابراهیم )ع(                        الف( حرضت سلیامن)ع(   

 کدام گزینه است؟« ی  اللُّه َعاّم یرُشِکونَ تَعال  »  در عبارت « یتَعال  » معنی کلمه -9  

                                                                                           د(  َشیک قرار می دهند.     ج(  می فرستد .       ب( برتر است.          الف( سجده کرد.   

 است؟  نادرستمعنی کلمه واژه   -11 

                  ب( بَحر:دریا                                              الف( اَعمُل: عمل می کنم    

     د(  یُرسُل: فرستاد                                                                ج( بَّر: خشکی 

 قرار گیرد ، نگارش  و ترجمه کدام گزینه صحیح است؟« اَسمُع :می شنوم»ابتدای فعل« اَن» هر گاه کلمه-11

                  ب(  اَن اَسمَع : که می شنوم                                            الف( اَن اَسمُع : که می شنوم  

    د(  اَن اَسمَع: که  بشنوم                                                ج(  اَن اَسمُع : که شنیدم    

 باشد؟ می« لِحینَو اَدِخلنی ِبرَحَمِتَک فی  ِعباِدَک  الص  » کدام گزینه کامل کننده ترجمه آیه ی مبارکه -12 

 و وارد کن مرا به کمک ......... خودت در )گروه( ................ شایسته ات.» 

                          د(  بندگان، پاداش           ج( حمد، بندگان                  ب( بندگان، رحمت                    الف( رحمت ، بندگان   

                                                                                            

 سوال الف ب ج د سوال الف ب ج د

    7     1 

    8     2 

    9     3 

    11     4 

    11     5 

    12     6 
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 سوره منل:  1  تشریحی آزمون تستی درس  پاسخ
  

  

 36ص «الف»گزینه  -1

  شکر می کنم: درست معنی شده است.                                                                   الف(:  

 شکر می کنم.«: اشکر» ب( :   که شکر کنی: نادرست،معنی   

 شکر می کنم.«: اشکر» ج( : که شکر کنم: نادرست، نادرست،معنی  

 شکر می کنم.«: اشکر» شکر کنم: نادرست،معنی  د( :   

  15ص«ج»گزینه  -2

:می گوید پرودرگارا، نادرست، معنی    گفت.    «: قال»الف(قاَل ربِّ

 عمل می کنم.     «: اعملُ »نادرست، معنی  ب(:  ان اعمل صالحا: که عمل کنم کارهای خوب،

 هدایت می کند شما را، درست معنی شده است.  ج(: َیهدیکم:

  تاریکی ها.  «: ُظلمات»د(: فی ُظلمات البر والبحر: در تاریکی دریا و خشکی، نادرست، معنی 

 15ص «د»گزینه -2

 اطاعت کنید مرا. «: اطیعوا»الف:  اطیعوا: اطاعت کنید: نادرست، معنی

 تا بدانند.«: لیعلموا»ب: ل یعلموا: تا بدانید، نادرست، معنی

 دریا.«: بحر»ج:بحر : خشکی،نادرست، معنی

 د: یشرکون: شریک قرار می دهند، درست معنی شده است.  

 15.ص«الف» گزینه  -1

 ی دهند: درست معنی شده است.الف: ازآنچه شریک قرار م

 از، معنی نشده است.«: َعن»نادرست،کلمه:ب: آنچه شریک قرار می دهند: 

 .شریک قرار می دهند«: یشرکون» نادرست،معنی:ج: ازآنچه شریک قرار دادند: 

 .شریک قرار می دهند«: یشرکون» نادرست،معنی:د: ازآنچه شریک قرار دادید: 

 15ص   «ب»گزینه -5

 خشکی.«:  بر»همراه، « : مع»ه، از ، دریا: نادرست، معنی الف:  ک
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 ب: که، همراه ، خشکی: درست معنی شده است. 

 خشکی.«: بر»همراه،«:  مع»که، « : َان»ج( قطعًا، برتر است، دروغ می گوید: نادرست، معنی 

 خشکی.«: بر»همراه،«:  مع»د:  که، خشکی، تکذیب کرد: نادرست، معنی 

 11ص«الف»گزینه -5

 درست معنی شده است.الف:بادها: 

 .بادها است«: ریاح»نادرست، معنی ب: روشنایی ها: 

 .بادها است«: ریاح»نادرست، معنی  .نادرست،ج: کوه ها: 

 .بادها است«: ریاح»نادرست، نادرست، معنی د: آب ها: 

 11ص«د»گزینه  -1

 نعمت دادی. «: انعمت»بر من، «علی  »که،«:التی»الف: کسی که به پدر و مادرم نعمت داد: نادرست ،معنی

 نعمت دادی.«:انعمت»ب:  که بر من و بر پدر و مادرم نعمت می دهی: نادرست ،معنی

 نعمت دادی.«: انعمت»ج: کسی که بر من و بر پدر و مادرم نعمت داد: نادرست ،

 پدر و مادرم نعمت دادی: درست معنی شده است.د: که بر من و بر 

 11ص«الف»-1

 الف( حضرت سلیمان)ع(: درست.

 ب( حضرت ابراهیم)ع(: نادرست.

 ج( حضرت موسی)ع(: نادرست.

 د( پیامبر اکرم )ص( نادرست.

 11ص «  ب»گزینه -2 

 برتراست.«: تعالی» الف(سجده کرد: نادرست ،معنی 

 ت.ب( برتر است: درست معنی شده اس

 برتراست.«: تعالی» ج( می فرستد : نادرست ،معنی 

 برتراست.«: تعالی» د( شریک قرار می دهند: نادرست ،معنی 

  15«  د »گزینه -11
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 الف( اعمُل: عمل می کنم، درست معنی شده است.

 ب( َبحر::دریا، درست معنی شده است.

 ج( بر: خشکی، درست معنی شده است.

 می فرستد.«:یرسلُ » معنی د( یرسُل: فرستاد، نادرست

 12ص «  د»گزینه - 11

به اول فعل مضارع مفرد بیاید  عالمت آخر فعل را به فتحه  « َان»الف(ان اسمُع: که می شنوم، نادرست ،هرگاه 

 که بشنوم.«: ان اسمعَ » تغییر میدهد و معنی آن را تغییر می دهد معنی

به اول فعل مضارع مفرد بیاید  عالمت آخر فعل را به فتحه   «َان»ب( ان اسمَع: که می شنوم ، نادرست ،هرگاه 

 که بشنوم.«: ان اسمعَ » تغییر میدهد و معنی آن را تغییر می دهد معنی

به اول فعل مضارع مفرد بیاید  عالمت آخر فعل را به فتحه  « َان»ج( ان اسمَع: که شنیدم ، نادرست ،هرگاه 

 که بشنوم «: ان اسمعَ » د معنیتغییر میدهد و معنی آن را تغییر می ده

 د( ب( ان اسمَع: که بشنوم ،درست معنی شده است. 

  11«  الف »گزینه -113

 الف( رحمت ، بندگان: درست معنی شده است.

 بندگان.«: عباد»رحمت،«:رحمت» ب( بندگان، رحمت: نادرست معنی

 رحمت.«:رحمت» ج( حمد ، بندگان: نادرست معنی

 بندگان.«: عباد»رحمت،«:رحمت» نادرست معنید( بندگان، پاداش: 

 

 

 

 

 

 


