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کتاب می پردازید،  که امروز بابت خرید این    مبلغی 

که در آینده بابت  در مقابل هزینه هایی 

کرد،  نخواندن آن پرداخت خواهید 

بسیار ناچیز است ...
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کلیة حقوق این کتاب برای انتشارات گاج محفوظ است. هیچ 
شخص حقیقی یا حقوقی حق چاپ و نشر تمام یا بخشی از این اثر 
را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب و جزوه ندارد و متخلفین 
و  مؤلفان، مصنفان  از حقوق  قانون حمایت  مادة 5  موجب  به 
هنرمندان مصوب 1348/10/11 تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

  ناشر: شرکت انتشارات کالغ سپید

  رئیس هیأت مدیره: مهندس ابوالفضل جوکار

  معاونت علمی: مهندس محمد جوکار

  مدیران تألیف: مهندس محمد صحت کار، مهندس علی منصف شکری

  عنوان کتاب: توربوجت پیام های آسمان و قرآن هشتم

  مؤلفان: زهرا میرزایان، مهسا مقرب، فوژان صادق زاده فر ید

  ویراستاران علمی: الناز گنج کار، نیلوفر نصیری

کنترل پروژه: نیلوفر نصیری   مدیر 

  امور اجرایی: محمدرضا ِالکائی

  مدیر فنی: سامان شاهین پور

  سرپرست واحد فنی )متوسطه اول و دبستان(: کبری عربی

  طراح جلد: منصور سماواتی

  صفحه آرا: آیالر وجدی، ملیحه ادگی، حدیثه عبدالحسینی

گرافیک: اسماعیل شریف کاظمی گروه    سرپرست 

گرافیک: آزاده نوریان، معصومه محمدی، سید مصطفی صالح    گروه 

  چاپ و صحافی: گاج

  مدیر چاپ: علی مزرعتی

  نوبت چاپ: اول )1397(

  شمارگان: 3000 نسخه

  قیمت: 19000 تومان

  تلفن: 6420 - 021

  صندوق پستی: 377 - 13145

  دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقالب، بین چهارراه ولیعصر )عج( 

و فلسطین، شمارۀ 919

سرشناسه: میرزایان، زهرا

شناسه افزوده: مقرب، مهسا، صادق زاده  فرید، فوژان

عنوان: توربوجت پیام های آسمان و قرآن هشتم

 مشخصات نشر: تهران، 

کالغ سپید، 1397  شرکت انتشارات 

مشخصات ظاهری: 160 ص، مصور )رنگی( 

کتاب های توربوجت فروست: مجموعه 

شابک: 978-622-6174-18-3 

نوبت چاپ: اول 

قیمت: 19000 تومان

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر 

کتابشناسی ملی: 5302782 شمارۀ 

 پیام های آسمان و
قرآن هشتم

 با توجه به ثبت طرح و نام کتاب های دوگزینه ای توسط 
 انتشارات کالغ سپید، هرگونه استفاده از این عنوان و این ایده 

برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی پیگرد قانونی دارد.
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مقدمۀ مدیر تألیف
کتابی متفاوت در محتوا، ساختار  کتاب های است؛  کتاب محصولی از مجموعه    این 

کالغ سپید و ساعت ها تفکر و  که حاصل سال ها تجربۀ مدیران و مؤلفان انتشارات  و فرم. محصولی 

کتاب هایی با هدف یادگیری سریع و لذت بخش برای  برنامه ریزی در اتاق فکر این مجموعه است. 

که قدر لحظه ها را می داند.  نسلی 

در این کتاب شما با تعداد قابل توجهی تست دوگزینه ای در قالب کوییزهای یک صفحه ای روبه رو 

کمتر مواجه اید.  گزینه های  که با یک بانک تست اما با تعداد  کنید  گمان  می شوید و شاید در ابتدا 

اما داستان این نیست! این تست ها برای سنجیدن شما طراحی نشده اند. هدف این چالش های 

سؤاالت  حل  برای  اول  قدم  عنوان  به  مفاهیم  تمام  جزءبه جزء  و  عمیق  دقیق،  آموزش  دوگزینه ای، 

را فرانگرفته اید  کتاب  تا تمام نکات نهفته در تست های این  گمان ما،   تشریحی و تستی است و به 

به هیچ عنوان نباید به سراغ سؤاالت تشریحی و چهارگزینه ای بروید.

کوچک برای یافتن پاسخ درست مواجه می شوید.  کتاب، در هر سؤال با یک چالش  شما در این 

در برخی از موارد ممکن است شما پاسخ درست را دقیق و بدون تردید بلد باشید اما در موارد دیگر 

یا جزوه ای دیگر نیست. شما می توانید  کتاب  نیاز به  این مواقع  این یقین وجود نداشته باشد. در 

کنید و  که در پایین صفحه آورده شده است، مراجعه  کوییز  کلیدهای همان  بالفاصله به مجموعه 

پاسخ درست را یاد بگیرید.

مختلف،  زمانی  بازه های  در  تست ها  مرور  و  تکرار  با  همراه  یادگیری  و  مطالعه  تکنیک  این 

این  در  فعال می کند.  را  و حافظۀ شما  غیرفعال مغز  و قسمت های  گاه  ناخودآ از ضمیر  بخش هایی 

گاه وارد یک بازی ُبرد و باخت می شود و در نهان برای پیروزی در  روش حافظۀ شما به صورت ناخودآ

یک مسابقۀ ساده، سریع و هیجان انگیز تالش می کند. این تالش و چالش لذت بخش در قالب این 

که بدون آن که خودتان بفهمید، ده ها بازی  کوچک، به قدری ساده و آرام پیش می رود  دوئل های 

دوئل گونه را بدون خستگی و ماللت پشت سر می گذارید و در این مسیر هموار و بدون دست انداز، 

که برای اولین بار  به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابید. مسیری هموار و بدون پیچ و خم 

تجربه ای واقعًا متفاوت از درس خواندن و یادگیری را برای شما امکان پذیر می کند. تجربه ای مدرن از 

درس خواندن و مسیری میانُبر برای جلو زدن از همه!
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...  من مسلامنم

 قبله ام يك گل رسخ

جامنازم چشمه ، ُمهرم نور

دشت سجادۀ من

 من وضو با تپش پنجره ها می گريم

  در منازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف

سنگ از پشت منازم پيداست

همه ذرات منازم متبلور شده است

 من منازم را وقتی می خوانم

كه اذانش را باد، گفته باشد رس گلدستۀ رسو

من منازم را پی»تكبرية االحرام« علف می خوانم،

 پی »قد قامت« موج

كعبه ام بر لب آب

 كعبه ام زير اقاقی هاست

 كعبه ام مثل نسيم،

می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر

 » حجراالسود« من روشنی باغچه است

 سهراب سپهری

مقدمۀ مؤلف
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تـیـم تـألـیـف  و    
ی ر ــتا ســ یـرا و
ی ب هـــا کتــا
پیام های آسمان و 
ن آ ش  قـر ز مـــو آ

دانش آموختۀ مدرسی معارف
دانشگاه معارف قم

زهرا میرزایان
Z. Mirzayan

دانش آموختۀ زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شهید بهشتی

مهسا مقرب
M. Mogharab

دانش آموختۀ حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
فوژان صادق زاده فرید 

F. Sadeghzadeh

دانش آموختۀ ایران شناسی
دانشگاه شهید بهشتی

گنج کار الناز 
E. Ganjkar 

دانش آموختۀ مدیریت بازرگانی
دانشگاه خاتم
نیلوفر نصیری

N. Nasiri
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Page 7 پیام های آسامن

Page 91 آموزش قرآن

فهرست
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خداشناسی فصل  اول

004Quiz-001   �    درس اول: آفرینش شگفت انگیز  �   10

گذشت   �   14 010Quiz-005   �    درس دوم: عفو و 

فصل دوم معاد

013Quiz-011   �   درس سوم: همه چیز در دست تو  �   22

راهنامشناسی فصل سوم

018Quiz-014   �    درس چهارم: پیوند جاودان  �   26

   31  � کامل شد   � که اسالم  022Quiz-019   �    درس پنجم: روزی 

راه و توشه فصل چهارم

028Quiz-023   �   درس ششم: نردبان آسمان   �    36

033Quiz-029   �    درس هفتم:  یک فرصت طالیی  �   42

اخالق فصل پنجم

038Quiz-034   �   درس هشتم: نشان ارزشمندی   �    48

043Quiz-039   �    درس نهم:  تدبیر زندگانی  �  53

گرانبها  � 58 048Quiz-044   �    درس دهم:  دو سرمایۀ 

054Quiz-049   �    درس یازدهم:  آفت های زبان  � 63

69 کار  � 058Quiz-055   �    درس دوازدهم:  ارزش 

73 گنج ها  � کلید  063Quiz-059   �    درس سیزدهم:  

جامعۀ اسالمی فصل ششم

068Quiz-064   �   درس چهاردهم: ما مسلمانان    �    80

  85 073Quiz-069   �    درس پانزدهم:  حّق الّناس  �

فهرست پیام های آسمان
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1 فــصــل
خداشناسی
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درس اول: آفرینش شگفت انگیز
 نگاهی .................... است.

ً
 1 نگاه ما به پدیده های اطرافمان معموال

گذرا B سریع و  A عمیق و بادّقت  

 2 برای این که به شگفتی های جهان آفرینش پی ببریم باید .................... 

B سطح توقعاتمان را پایین بیاوریم. A نگاهمان را تغییر دهیم. 

 3 پیشرفته ترین و عجیب ترین دوربین دنیا .................... است.

B دوربین دیجیتال A چشم انسان  

گرفتن از .................... موفق به ساخت دوربین ها شدند.  4 مخترعان بزرگ با الگو 

B چشم انسان  A مسطح بودن زمین  

که با ....................  کرد   5 حضرت علی )ع( دربارۀ آفرینش انسان می فرماید: »از ]خلقت[ این انسان باید تعجب 

نگاه می کند و با .................... سخن می گوید.«

گوشت B تکه ای چربی - پاره ای  گوشت - تکه ای چربی   A پاره ای 

چند  با  که  کرد  تعجب  باید  انسان  این  ]خلقت[  »از  می فرماید:  انسان  آفرینش  دربارۀ  )ع(  علی  حضرت   6 

استخوان ]ریز[.................... .«

B فکر می کند A می شنود  

کرد.« اشاره به ....................  که می فرماید :»از ]خلقت[ این انسان باید تعجب   7 این سخن از حضرت علی )ع( 

خلقت انسان دارد.

B شگفتی A زیبایی  

که چگونه  وَن ِالی الِاِبِل َکیَف ُخِلَقت یعنی: »آیا به .................... نمی نگرند   َفلا َینُظر
َ
ا  8 عبارت شریفۀ 

آفریده شده است ؟«

B شتر کوه    A

که چگونه برافراشته شده است؟« ماِء َکیَف ُرِفَعت یعنی: »و به ....................  ی الّسَ
َ
َو ِال  9 عبارت شریفۀ 

B زمین A آسمان  

استوار  و  پابرجا  چگونه  که   .................... به  »و  یعنی:  ُنِصَبت  َکیَف  الِجباِل  ِالی  و  شریفۀ  عبارت   10 

شده اند؟«

B آسمان ها کوه ها    A

A10A9B8B7A6B5B4A3A2B1
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که چگونه گسترده شده است؟« ی الَارِض َکیَف ُسِطَحت یعنی: »و به .................... 
َ
و ِال  1 عبارت شریفۀ 

B زمین A آسمان  

که تو فقط .................... .« ر یعنی: »پس تو ]ای پیامبر[ .................... 
ّ

نَت ُمَذَک
َ
ما ا

َ
ر ِاّن

ّ
َفَذَک  2 عبارت شریفۀ 

B تذکر ده - تذکردهنده ای کن - ذکرکننده ای   A ذکر 

ت در نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات، .................... 
ّ
 3 با دق

B رستگار می شویم. A پی به ناظم آن می بریم. 

 4 با توّجه به سخن حضرت علی )ع(، هدف از ....................، اندیشیدن است.

B آفرینش تمام مخلوقات روی زمین A روزه داری  

 5 خداوند دانا و حکیم ما ، این جهان زیبا و شگفت انگیز را .................... 

کرده است. B فقط مختص به انسان خلق  A بیهوده و بی هدف نیافریده است. 

کسی نیازهای ما را بهتر می داند.  6 .................... از هر 

B خداوند مهربان A معلم  

 7 خداوند مهربان این جهان را طوری آفریده است تا ....................

کنیم. A ما به بهترین شکل در آن زندگی 

B جوامع انسانی به پیشرفت اقتصادی دست یابند.

 8 خداوند به ما چشم داده تا .................... 

کنیم. A با دّقت به نشانه های علم و قدرتش نگاه 

کنیم. B راه رسیدن به بهشت را برای خود هموار 

درس  خود  پیرامون  دنیای  از  و  کنیم  فکر  می بینیم  آنچه  دربارۀ  تا  است  داده   .................... ما  به  خداوند   9 

.................... بیاموزیم.

B عقل - خداشناسی A ثروت - خودشناسی  

که نتیجه اش .................... است، دوست داشتن خداوند و اطاعت از اوست.  10 راهی 

B رسیدن به بهشت  A پیشرفت در زندگی شخصی 

B10B9A8A7B6A5B4A3B2B1
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

گذراست.  نگاهی سریع و 
ً
 1 نگاه ما به پدیده های اطرافمان معموال

B نادرست A درست  

 2 برای این که به شگفتی های جهان آفرینش پی ببریم باید سطح توقعاتمان را پایین بیاوریم.

B نادرست A درست  

 3 پیشرفته ترین و عجیب ترین دوربین دنیا چشم انسان است.

B نادرست A درست  

با  با تکه ای چربی نگاه می کند،  که  کرد  باید تعجب  »از ]خلقت[ این انسان   4 حضرت علی )ع( می فرماید: 

گوشت سخن می گوید و با چند استخوان ]ریز[ می شنود.« پاره ای 

B نادرست A درست  

کرد« اشاره به شگفتی خلقت  که می فرماید: »از خلقت انسان باید تعجب   5 این سخن از حضرت علی )ع( 

دارد.

B نادرست A درست  

که چگونه آفریده  کوه نمی نگرند  ِاِبِل َکْیَف ُخِلَقْت یعنی: »آیا به 
ْ
ی ال

َ
وَن ِال ا َینُظر

َ
َفل

َ
ا  6 عبارت شریفۀ 

شده است؟«

B نادرست A درست  

که چگونه برافراشته شده است؟«  ماِء َکْیَف ُرِفَعْت یعنی: »و به آسمان  ی الّسَ
َ
َو ِال  7 عبارت شریفۀ 

B نادرست A درست  

شده  استوار  و  پابرجا  چگونه  که  آسمان  به  »و  یعنی:  ُنِصَبْت  َکْیَف  ِجباِل 
ْ
ال ی 

َ
ِال َو  شریفۀ  عبارت   8 

است؟«

B نادرست A درست  

که چگونه آفریده شده است؟« َاْرِض َکْیَف ُسِطَحْت یعنی: »و به زمین 
ْ
ی ال

َ
َو ِال  9 عبارت شریفۀ 

B نادرست A درست  

گسترده شده است؟« که چگونه  ماِء َکْیَف ُرِفَعْت یعنی: »و به آسمان  ی الّسَ
َ
و ِال  10 عبارت شریفۀ 

B نادرست A درست  
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فقط  تو  که  ده  تذّکر  پیامبر[  ]ای  تو  »پس  به صورت  ر 
ّ

ُمَذَک نَت 
َ
ا ما 

َ
ِاّن ر 

ّ
َفَذَک شریفۀ  عبارت   1 

تذکر دهنده ای.« ترجمه می شود.

B نادرست A درست  

ت در نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات، پی به ناظم آن می بریم.
ّ
 2 با دق

B نادرست A درست  

 3 خداوند دانا و حکیم، این جهان زیبا و شگفت انگیز را فقط مختص به انسان آفریده است.

B نادرست A درست  

 4 با توّجه به سخن حضرت علی )ع(، هدف از آفرینش تمام آنچه در زمین وجود دارد، اندیشیدن است.

B نادرست A درست  

 5 حضرت علی )ع( می فرماید: »خداوند تمام آنچه را در زمین است برای شما آفریده است تا با استفاده از 

آنها به پیشرفت اقتصادی در زندگی دست یابید.«

B نادرست A درست  

کنیم. که ما به بهترین شکل در آن زندگی   6 خدای مهربان این جهان را طوری آفریده است 

B نادرست A درست  

کنیم. ت به نشانه های علم و قدرتش نگاه 
ّ
 7 خداوند به ما چشم داده تا با دق

B نادرست A درست  

کنیم.  8 خداوند به ما عقل داده تا دربارۀ آنچه می بینیم فکر 

B نادرست A درست  

 9 خداوند به ما عقل داده است تا از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بیاموزیم.

B نادرست A درست  

که نتیجه اش پیشرفت در زندگی شخصی است، دوست داشتن خداوند و اطاعت از اوست.  10 راهی 

B نادرست  A درست  
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درس دوم: عفو و گذشت

کوتاه زیر، به سؤاالت Quiz.005 و سؤاالت 1 تا Quiz.006 6 پاسخ دهید. با توجه به داستان 

گرفته بود. دیگر باران نمی بارید. مردم عّلت را از رسول خدا جویا شدند  خشکسالی شهر را فرا 
که باید برای  گناهانشان است. از پیامبر )ص( شنیدند  که وقوع قحطی به خاطر  و دریافتند 
که هنوز توبه نکرده بود. پیامبر از این موضوع  کنند. در میان مردم، فردی بود  مناجات تجمع 
مطلع شد و آن را با مردم در میان گذاشت. فرد گناهکار پشیمان شد و از خداوند طلب بخشش 
گناهکار را به وی نشان دهد،  کرد. پیامبر از خداوند خواست تا فرد  کرد. باران شروع به باریدن 

اما خداوند مانع شد تا آبروی آن فرد حفظ شود.

که برای انسان پیش می آید، نتیجۀ .................... است.  1 تمام مشکالتی 

B دعا نکردن گناهان خودش    A

ار است؛ یعنی بسیار .................... .
ّ

 2 یکی از نام های خداوند بلندمرتبه غف

B مهربان A  آمرزنده  

گناهان انسان ها از جانب پروردگار، به صفت .................... خداوند مربوط می شود.  3 آمرزش 

B رّزاق بودن A غّفار بودن  

که .................... باشد، می آمرزد. کسی را  گناهان هر   4 خداوند تمامی 

B پشیمان شده کرده   A به مردم ظلم 

لا َتقَنطوا من .................... اهلل  5 خداوند در قرآن می فرماید: 

B َرحَمِة A ِنعَمِة  

نُفِسِهم ...
َ
ذیَن .................... علی ا

َّ
ُقل یا عباِدَی ال  6 خداوند در قرآن می فرماید: 

سَرفوا B اَ A َتقَنطوا  

لا َتقَنطوا ِمن َرحَمِة اهلِل زیرا ....................   7 خداوند در قرآن می فرماید: 

B ِاّنَ اهلَل لا ُیِحّبُ الُمسِرفیَن نوَب َجمیًعا  
ُ

A ِاّنَ اهلَل َیغِفُر الّذ

نوَب َجمیًعا مربوط به صفت .................... بودن خداست.
ُ

ِاّنَ اهلَل َیغِفُر الّذ  8 عبارت شریفۀ 

B عزیز A غّفار  
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: »ای  اهلِل  َرحَمِة  ِمن  َتقَنطوا  لا  نُفِسِهم 
َ
ا علی  سَرفوا 

َ
ا ذیَن 

َّ
ال ِعباِدَی  یا  ُقل  قرآن می فرماید:   1 خداوند در 

که بر خود زیاده روی روا داشته اید .................... « بندگانم 

B از رحمت خداوند نومید نشوید. A شکر نعمت های خدا را به جای آورید.  

 2 خداوند با این فرمایش »از رحمت خداوند نومید نشوید.« به صفت .................... بودن خود اشاره می کند.

B آمرزنده A یکتا  

که از رحمتش ناامید نشوند. که .................... ، می گوید  کسانی   3 خداوند در قرآن به 

B بر خود زیاده روی داشته اند کرده اند   A به دیگران ظلم 

نوَب جمیًعا به .................... خداوند اشاره دارد.
ُ

لا َتقَنطوا ِمن َرحَمِة اهلِل ِاّنَ اهلَل َیغِفُر الّذ  4 عبارت شریفۀ 

B بی نیاز بودن A آمرزندگی  

لا َتقَنطوا ِمن َرحَمِة اهللِ مردم را از .................... منع می کند.  5 خداوند در عبارت شریفۀ 

B سرپیچی از دستورات الهی A نومیدی از رحمت الهی  

متعّدد  اشتباهات  حتی  و  گناهان  همۀ  بلکه  کوچک،  خطاهای  تنها  نه  یعنی  است؛   .................... خداوند   6 

بندگانش را می آمرزد.

B روزی دهنده A بخشایشگر  

که انسان ....................  گناهان این است   7 مرحلۀ اول برای توبه از 

کار زشتش پشیمان شود. B از  A اعمال شایسته انجام دهد.  

که .................... وعدۀ قطعی بخشش داده است. کسانی   8 خداوند به 

گناهان توبه می کنند B از  A در حق دیگران دعا می کنند  

 برای آمرزیده شدن باید .................... 
ً
ِمن تاب و آَمَن و َعِمَل صالحا

َ
غّفاٌر ل

َ
و ِانّی ل  9 با توّجه به عبارت شریفۀ 

کرد.  کار نیک دعوت  کرد، دروغ نگفت و دیگران را به انجام  A تالش 

کرد، ایمان آورد و عمل صالح انجام داد. B توبه 
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که توبه می کند و ایمان می آورد،  کسی را  ِمن تاب و آَمَن خداوند 
َ
غّفاٌر ل

َ
و ِانّی ل  1 با توّجه به عبارت شریفۀ 

 ....................

B ثروت می بخشد. A می آمرزد. 

که خود بسیار آمرزنده است، بندگانش را نیز دعوت به ....................  می کند.  2 خداوند همان طور 

B اطاعت از پدر و مادر A بخشش خطاهای دیگران  

که از خطاهای دیگران چشم پوشی می کنند رنگ و بوی صفت ....................  الهی را به خود می گیرند. کسانی    3 

B آمرزنده بودن  A بی همتا بودن  

که  می گیرد  الهی  صفت  بوی  و  رنگ  وقتی  انسان  است،  گناهان  آمرزش  الهی  صفات  از  یکی  که  آنجا  از   4 

 ....................

کند. گناهان خود توبه  B از  A خطاهای دیگران را ببخشد. 

گذشت از خطای دیگران توسط ما بندگان .................... است.  5 از جمله فواید 

A برخورداری از سالمت جسمانی و ثروت 

گناهان B خشنودی خداوند و بخشش 

گذشت می فرماید: ....................   6 خداوند در قرآن به مؤمنان دربارۀ عفو و 

B ِلَمن تاَب و آَمَن A َو لَیعفوا و لَیصَفحوا  

کامل می کند. م را 
ُ

ک
َ
ن َیغِفَر اهلُل ل

َ
لا ُتِحّبوَن ا

َ
ا  7 عبارت .................... ، عبارت شریفۀ 

B لا َتقَنطوا َو لا ُتسِرفوا A َو لَیعفوا َو لَیصَفحوا  

که برای بخشش  م این است 
ُ

ک
َ
ن َیغِفَر اهلُل ل

َ
لا ُتحّبوَن ا

َ
َو لَیعفوا َو لَیصَفحوا ا  8 مفهوم عبارت شریفۀ 

گناهان توسط خداوند باید .................... 

گذشت. گناهان دیگران  B از  کرد.   A از نعمت های او شکرگزاری 

م به صفت .................... بودِن خداوند اشاره دارد.
ُ

ک
َ
ن َیغِفر اهلُل ل

َ
لا ُتحّبوَن ا

َ
َو لَیعفوا و ِلَیصَفحوا ا  9 

B دانا و توانا A آمرزنده و مهربان 

َو لَیعفوا َو لَیصَفحوا یعنی: »مؤمنان باید .................... «  10 

کنند و از یکدیگر درگذرند. گذشت پیشه  A عفو و 

کنند و از آن ها پشیمان شوند. گناهان خود توبه  B از 
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که  نمی دارید  دوست  »آیا  است:  صورت  م  به این 
ُ

ک
َ
ل اهلَل  َیغِفَر  ن 

َ
ا ُتحّبوَن  لا 

َ
ا قرآنی  عبارت  معنای   1 

خدا هم .................... «

A شما را بیامرزد؟

کند؟ B شما را مجازات 

 2 ....................�، انسان را از رحمت بیشتر الهی بهره مند می کند.

ج باال  A تحصیل در مدار

گذشت از خطای دیگران B عفو و 

که از خطای دیگران می گذرد، ....................  کسی   3 

A به شهرت دست می یابد. 

B میان مردم عزیز و سربلند می شود.

که هنگام خشم از خطاهای دیگران،  .................... ، به زیان خود عمل می کند. کسی   4 

A با انتقام و تنبیه خود را آرام می کند

B آنها را عفو می کند و می بخشد

کرم )ص( می فرماید :»بی تردید .................... ، بنده را عزیز و سرافراز می گرداند.«  5 پیامبر ا

A ادامه تحصیل 

گذشت B عفو و 

که به اشتباهش پی برده ....................  کسی  گذشت از خطای   6 

A موجب اصالح رفتار او می شود.

B رضایت والدین را به همراه دارد.

که .................... ، موجب جسارت او می شود. کسی   7 چشم پوشی از رفتار 

A اشتباهات خود را نمی پذیرد و تصمیمی بر ترک رفتار خود ندارد

کرده و یا از انجام آن پشیمان شده است B از روی جهالت و نادانی ظلمی به ما 

گرفت. گناهکار .................... ، نباید خطای او را نادیده   8 وقتی شخص 

A تصمیم برای ترک خطا ندارد 

کار خود شرمسار و سرافکنده شود B از 
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

که خودش انجام می دهد. گناهانی است  که برای انسان پیش می آید، نتیجۀ   1 تمام مشکالتی 

B نادرست A درست 

ار است، یعنی بسیار آمرزنده.
ّ

 2 یکی از نام های خداوند بلندمرتبه غف

B نادرست A درست 

کرده باشد، می آمرزد. که به مردم ظلم  کسی را  گناهان هر   3 خداوند تمامی 

B نادرست A درست 

لا َتقَنطوا ِمن َرحَمِة اهلِل : »از رحمت خداوند نومید نشوید.«   4 خداوند در قرآن می فرماید: 

B نادرست A درست 

لا َتقَنطوا ِمن َرحَمِة اهلِل آمرزندگی خداوند است.  5 مفهوم عبارت شریفۀ 

B نادرست A درست 

لا َتقَنطوا ِمن َرحَمِة اهلِل بندگان را از سرپیچی دستورات الهی منع می کند.   6 خداوند در عبارت شریفۀ 

B نادرست A درست 

نوَب َجِمیًعا مربوط به صفت رّزاق بودن خداوند است.
ُ

َه َیْغِفُر الّذ ِاّنَ الّلَ  7 عبارت شریفۀ 

B نادرست A درست 

که خود بسیار آمرزنده است، بندگانش را نیز دعوت به بخشش خطای دیگران می کند.  8 خداوند همان طور 

B نادرست A درست 

ایمان  و  می کند  توبه  که  را  کسی  خداوند  آَمَن  َو  تاَب  ِلَمن  َغّفاٌر 
َ
ل ِانّی  َو  شریفۀ  عبارت  به  توّجه  با   9 

می آورد، دوست دارد.

B نادرست A درست 

گذشت از خطاهای دیگران توسط ما بندگان افزایش روزی است.  10 از جمله فواید 

B نادرست A درست 
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گناه می کند. َو لَیعفوا و لَیصَفحوا مؤمنان را دعوت به توبه از   1 خداوند در قرآن با عبارت شریفۀ 

B نادرست A درست 

کنند و از یکدیگر درگذرند. گذشت پیشه  یصَفحوا یعنی مؤمنان باید عفو و 
َ
َو لیعفوا و ل  2 

B نادرست A درست 

گذشت از خطاهای دیگران انسان را از رحمت الهی، بیشتر بهره مند می کند.  3 عفو و 

B نادرست A درست 

گذشت از خطاهای دیگران است. که موجب می شود انسان میان مردم عزیز و سربلند شود،  کاری   4 

B نادرست A درست 

گذشت، بنده را عزیز و سرافراز می گرداند.« کرم )ص( می فرماید: »بی تردید عفو و   5 پیامبر ا

B نادرست A درست 

کرده، موجب جسارت او می شود. که از روی جهالت و نادانی به ما ظلمی  کسی  گذشت از خطاهای   6 

B نادرست A درست 

که اشتباه خود را نمی پذیرد، موجب اصالح رفتار او می شود. کسی   7 چشم پوشی از رفتار 

B نادرست A درست 

که تصمیمی بر ترک رفتار بد خود ندارد، موجب جسارت او می شود. گذشت از خطاهای فردی   8 

B نادرست A درست 

که به اشتباه خود پی برده است، موجب اصالح رفتار او می شود.  کسی  گذشت از خطاهای   9 

B نادرست A درست 

گذشت، خود را آرام می کند، به زیان خود عمل می کند. که هنگام خشم از خطاهای دیگران با عفو و  کسی   10 

B نادرست A درست 
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درس اول )سورۀ مومنون و نور(

َح به معنای .................... است. 
َ

فل
َ
 1 واژۀ ا

B رستگار شد A رستگار می شود  

 مؤمنان .................... .«
ً
َح الُمؤِمنون عبارت است از: »قطعا

َ
فل

َ
َقد ا  2 معنای صحیح عبارت قرآنی 

B سربلند می شوند A رستگار شدند  

 3 واژۀ خاشع به معنای .................... است. 

B اهل خشونت A فروتن، متواضع  

فِی َصلاتِهم خاِشعوَن وجود دارد، معنای درست آن  که در عبارت قرآنی  با توّجه به نکتۀ معنایی   4 

 .................... است.

B در نمازشان فروتن هستند A در نمازشان فروتنان هستند  

غو به معنای .................... است.
َ
 5 واژۀ ل

گناه  B A بیهوده  

 6 واژه ُمعِرض به معنای .................... است.

B وحشت زده A روی گردان  

غِو ُمعِرضوَن عبارت است از: .....................
َّ
ذیَن ُهم َعِن الل

َّ
َو ال  7 معنای صحیح عبارت شریفۀ 

گناه وحشت زده هستند. گروهی از شما از  A و 

کار بیهوده روی گردان هستند. که آن ها از  کسانی  B و 

کاة فاِعلوَن عبارت است از: » .................... زکات می دهند.« ذیَن ُهم ِللزݨݨݨݨَّ
َّ
َو ال  8 معنای صحیح عبارت قرآنی

B و افرادی از شما که آن ها   کسانی  A و 

کاة فاِعلوَن وجود دارد، صحیح ترین معنای آن .............................�  ِللزݨݨݨݨَّ که در عبارت   9 با توجه به نکتۀ معنایی 

است.

B برای زکات انجام دهنده هستند A زکات می دهند  

 10 واژۀ .................... به صورت صحیح معنا شده است. 

ُح: تسبیح می کند B ُیَسَبّ A َیفَعلون: انجام دادیم  
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ُه عبارت است از: »تسبیح می کند ...................�.« است. 
َ
ُح ل ُیَسَبّ  1 معنای صحیح عبارت قرآنی 

B او را A شما را  

 2 واژۀ .................... به صورت صحیح معنا شده است. 

B َعِلَم: دانش A َطیر: پرنده  

یر وجود دارد، بهترین معنای آن ......................... است. رَبَعًة ِمَن الّطَ
َ
ا که در عبارت   3 با توجه به نکتۀ معنایی 

B چهار تا از پرندگان A چهار پرنده  

 4 معنای صحیح واژۀ َعلیم .................... است. 

B دانا A توانا    

َو اهلُل َعلیٌم به صورت .................... معنا می شود.  5 عبارت قرآنی 

B و خداوند دانا است A پروردگار من توانا است  

 6 واژۀ َیفَعلوَن به معنای .................... است.

B انجام دادی A انجام می دهند  

َو اهلُل َعلیٌم ِبما َیفَعلوَن است.  7 جملۀ ....................�معنای صحیح عبارت قرآنی 

A و پروردگار من توانا است بر آنچه انجام دادی

B و خداوند دانا است به آنچه انجام می دهند

 8 معنای صحیح واژۀ َمصیر، .................... است. 

B راه A بازگشت     

ماواِت َو الَارِض و ِالَی اهلِل الَمصیُر عبارت است از: »و برای خداوند ....................  ِه ُملُك الّسَ ِلّلٰ َو   9 معنای 

آسمان ها و زمین است و .................... به سوی خدا است.«

B درون - راه A فرمانروایی - بازگشت 

آسمان  در  درحالی که   .................... نیز  »و  از:  است  عبارت  صاّفاٍت  یُر  الّطَ َو  عبارت  صحیح  معنای   10 

». ....................

B پرندگان - پرواز می کنند A طاووس - پرواز می کند 
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 مومنان سربلند می شوند.«
ً
ُمؤِمنوَن عبارت است از: »قطعا

ْ
َح ال

َ
ْفل

َ
َقْد ا  1 معنای صحیح عبارت قرآنی

B نادرست A درست 

»در  از:  است  عبارت  آن  صحیح  معنای  خاِشعوَن  َصلاتِهم  فی  عبارت  معنایی  نکتۀ  به  توّجه  با   2 

نمازشان فروتن هستند.«

B نادرست A درست 

گروهی از شما وحشت زده  ْغِو ُمعِرُضوَن عبارت است از: » و 
َّ
ذیَن ُهم َعِن الل

َّ
َو ال  3 معنای صحیح عبارت 

هستند .«

B نادرست A درست 

وَن عبارت است از: »و افرادی از شما زکات می دهند.«
ُ
کاة فاِعل ذیَن ُهم ِللزݨݨݦݨَّ

َّ
َو ال  4 معنای صحیح عبارت 

B نادرست A درست 

ُح به معنای »تسبیح می کند« است.  5 واژۀ ُیَسَبّ

B نادرست A درست 

ُه »تسبیح می کند شما را« است.
َ
ُح ل ُیَسَبّ  6 معنای صحیح عبارت قرآنی 

B نادرست A درست 

ْیِر بهترین معنای آن »چهار پرنده« است. ْرَبَعًة ِمَن الّطَ
َ
ا  7 با توجه به نکتۀ معنایی عبارت 

B نادرست A درست 

َو الّلُه َعِلیٌم به صورت »و خداوند دانا است« معنا می شود.  8 عبارت قرآنی 

B نادرست A درست 

گشت به سوی خداست« معنا می شود. به صورت »و باز َمصیُر
ْ
ی اهلِل ال

َ
َو ِال  9 عبارت قرآنی 

B نادرست A درست 

ْیُر صاّفاٍت به معنای »و پرندۀ روی درخت« است. َو الّطَ  10 

B نادرست A درست 
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درس دوم )سورۀ  فرقان(

 الُفرقاَن به صورت .................... معنا می شود. 
َ

ل َنّزَ  1 عبارت قرآنی 

کرد )قرآن( را وسیلۀ تشخیص حق از باطل B نازل  A میان نازل کنندگان فرق می گذارند  

ـِ  یعنی .................... و هرگاه این حرف قبل از فعل .................... بیاید، به صورت »تا« معنا می شود.  2 حرف ل

ع B برای - مضار A از - ماضی  

 3 معنای فعل َیکوُن .................... است. 

B بودن A می باشد  

 4 معنای فعل لیکوَن .................... است. 

B تا باشد A از بودن  

میَن َنذیًرا وجود دارد، بهترین معنای آن عبارت است 
َ
لیکوَن ِللعال  5 با توجه به نکتۀ معنایی که در عبارت 

از: .....................

B همانند دانشمندان می باشد. A تا باشد برای جهانیان هشداردهنده.    

 6 معنای فعل ُتؤِمنوَن .................... است.

B ایمان آوردند A ایمان می آورید 

 7 معنای فعل ِلُتؤِمنوا .................... است.

B تا ایمان بیاورید A برای این که ایمان بیاورند 

 8 فعل .................... به صورت درست معنا شده است.

B ِلـَیعَلموا: برای دانستن کنید  A ِلَتعِقلوا: تا اندیشه 

به صورت .................... معنا می شود. َره ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݦُ
َ

ّد
َ

ق
َ
 9 عبارت قرآنی ف

B پس آن ها اندازه گیری می کنند کرد آن را   A پس اندازه گیری 

کسی   الُفرقاَن َعلی َعبِدِه عبارت است از: »ُپرخیر است 
َ

ل ذی َنّزَ
َّ
تبارك ال  10 معنای صحیح عبارت قرآنی 

که .................... )قرآن( را، وسیلۀ تشخیص حق از باطل، بر ....................�.«

B نازل می کند - بندگان کرد - بنده اش   A نازل 
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 1 جملۀ »و خداوند فرزندی ندارد« معنای عبارت شریفۀ .................... است.

ًدا
َ
ِخذ َول م َیّتَ

َ
B َو ل فی الُملِك   ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦٌ َشریك ݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨ ݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦُ ه ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ

َ
م َیکن ل

َ
A َو ل

 .................... از: »و نیست  الُملِك عبارت است  فی  َشریٌك  ه ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݦݦُ
َ
ل ن 

ُ
َیک م 

َ
ل َو  قرآنی   2 معنای صحیح عبارت 

شریکی در .................... .«

B برای او - فرمانروایی کسی - آفرینش    A

م به معنای .................... است.  
ُ

ک
َ
َجَعَل ل  3 عبارت قرآنی 

B قرارداد برای شما A قرار می دهند برای آن ها  

 4 »پوشش« معنای صحیح واژۀ .................... است.  

B ُسبات A ِلـباس  

ْیَل ِلباًسا عبارت است از: » ........................ برای شما ........................ .«
َّ
ُم ال

ُ
ک

َ
َجَعَل ل  5 معنای صحیح عبارت قرآنی 

B قرار داد - شب را پوششی A قرار می دهند - روز را برای تالش  

وَم ُسباًتا به معنای .................... است.  َو الّنَ  6 عبارت قرآنی 

B و شب را پوشش و لباسی A و خواب را )برای( آرامش و راحتی  

 به معنای .................... است.
َ

رَسل
َ
 7 معنای واژۀ ا

B فرستاد A می فرستند 

 8 معنای واژۀ ُبشری به معنای .................... است.

B بشارت دهنده A هدایت کننده  

 9 مفرد واژۀ ریاح .................... و به معنای .................... است. 

B راح - ابرها A ریح - بادها  

 10 جملۀ »فرستاد بادها را بشارت دهنده« معنای عبارت شریفۀ .................... است.

یاَح ُبْشًرا ْرَسَل الّرِ
َ
B ا هاَر ُنشوًرا  A َجَعَل الّنَ
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 1 صفت َطهور برای واژۀ .................... مناسب است. 

B ماء A ریاح  

کلمۀ مناسب برای همراهی با واژۀ َنوم، .................... است.   2 

B َطهور A ُسبات    

َو َجَعَل الّنهاَر ُنشوًرا عبارت است از: »و .................... روز را )برای( .................... .«  3 معنای صحیح عبارت قرآنی 

B قرار داد - تالش و زندگی A قرار می دهد - خواب و استراحت    

ِء  یعنی: .................... 
ٓ
ما نَزلنا ِمَن الّسَ

َ
َو ا  4 عبارت شریفۀ 

کردیم به سوی زمین. B و نازل  کردیم از آسمان.  A و نازل   
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

کنندگان فرق می گذارند« معنا می شود.  الُفرقاَن به صورت »میان نازل 
َ

ل َنّزَ  1 عبارت قرآنی 

B نادرست A درست 

ع بیاید، به صورت »تا« معنا می شود. ـِ  یعنی »برای« و هرگاه این حرف قبل از فعل مضار  2 حرف ل

B نادرست A درست 

 3 معنای واژۀ َیکوُن »می باشد« و معنای واژۀ ِلَتکوَن »تا باشد« است.

B نادرست A درست 

»تا  آن  بهترین معنای   وجود دارد، 
ً
َنذیرا میَن 

َ
ِللعال یکوَن  لݭݭݭݭِ که در عبارت  نکتۀ معنایی  به  توجه  با   4 

باشد برای جهانیان هشداردهنده« است.

B نادرست A درست 

 5 معنای واژۀ ُتؤِمنوَن »ایمان می آورید« و معنای ِلُتؤِمنوا »تا ایمان بیاورید« است.

B نادرست A درست 

کردن« معنا می شوند. موا و ِلَتعِقلوا به ترتیب به صورت »برای دانستن - برای اندیشه 
َ

 6 ِلـَیعل

B نادرست A درست 

به صورت »پس آن ها اندازه گیری می کنند« معنا می شود.
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݩ

ݦݦݦݦݩݩ َره ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݦُ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ
َ

ّد
َ

ق
َ
 7 عبارت قرآنی ف

B نادرست A درست 

ًدا است.
َ
ِخْذ َول ْم َیّتَ

َ
ل  8 جملۀ »و خداوند فرزندی ندارد« معنای عبارت 

B نادرست A درست 

کسی شریک در آفرینش.« ِك یعنی: »و نیست 
ْ
ُمل

ْ
ُه َشِریٌك فی ال

َ
ْن ل

ُ
ْم َیک

َ
َول  9 

B نادرست A درست 

م به معنای »قرار می دهند برای آن ها« است.
ُ

ک
َ
َجَعَل ل  10 عبارت قرآنی 

B نادرست A درست 
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Q
ui

z.
 درا دوم

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 »پوشش« معنای صحیح واژۀ ُسبات است.

B نادرست A درست 

ْیَل ِلباًسا عبارت است از: »و قرار داد برای شما شب را 
َّ
ُم الل

ُ
ک

َ
و َجَعَل ل  2 معنای صحیح عبارت قرآنی

پوششی.«

B نادرست A درست 

گان َنوم و ُسبات به ترتیب »خواب - آرامش و استراحت« است.  3 معنای واژ

B نادرست A درست 

ْوَم ُسباًتا به معنای »و خواب را )برای(آرامش و راحتی« است. َو الّنَ  4 عبارت قرآنی 

B نادرست A درست 

 و ُبشری به ترتیب »می فرستد - هدایت کننده« است.
َ

رَسل
َ
گان ا  5 معنای واژ

B نادرست A درست 

 6 مفرد واژۀ ریاح، ریح و به معنای »بادها« است.

B نادرست A درست 

یاَح ُبْشًرا است. ْرَسَل الَرّ
َ
ا  7 جملۀ »فرستاد بادها را بشارت دهنده« معنای عبارت 

B نادرست A درست 

 8 صفت طهور برای واژۀ ریاح مناسب است.

B نادرست A درست 

ک کننده« است. ًء َطهوًرا، »آب پا
ٓ
 9 معنای عبارت ما

B نادرست A درست 

کلمۀ مناسب برای همراهی با واژۀ َنوم است.  10 ُسبات 

B نادرست A درست 
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