
    
 

 

 بارم متن سوال

 )یک مورد اضافی است(الف( با استفاده از کلمات داده شده معنای صحیح لغات زیر را بنویسید.

 : صیوَ ـ2  : سیعَ ـ1

 : نودجُ -4   : خوفـ 3
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 ترجمه صحیح هر عبارت قرآنی را مشخص کنید .ب(

 کذبوا بایاتنا کلها-1

 همه نشانه های ما را تکذیب می کنند(2                                                  همه نشانه های ما را تکذیب کردند (1   

 اِنَّ الذین قالوا رَبُنَا اهلل-2

 قطعاً کسانی که گفتند پروردگار ما خداست (2            آن ها کسانی هستند که می گویند پروردگار ما اهلل است      (1   

 النَّجم و شجَرَ یسجدان-3

 ستاره ها و درختان ساجد هستند(2                                                 ستاره و درخت سجده می کنند        (1   

  فی اموالهم حقٌ لِلسائِلِ-4

  دراموالشان حقی برای نیازمندان است (2                                            دراموالشان حقی برای ثروتمندان است (1   
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 با توجه به کلمات داده شده ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید.( پ

 یقین دارند( –)ایمان دارند ................... گروهی که برای  :  لِقومٍ یوقنونـ 1

   مجازات می کنیم( –آن ها را )مجازات کردیم ...................  پس:  فَاَخَذناهم-2

 نه ( –دیدید) پس آیا :...................  اَفَرَاَیتُم-3

 خارج شدند( -)مانع شدند ...................   از راه خدا:  صَدُّوا عَن سبیل اهلل -4
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 درست و نادرست را مشخص کنید . جمالت(ت

 درست                  نادرست                                             واگر بپرسی از آن ها :  ـ وَ لَئن ساَلتهم1

 درست                  نادرست                                                  آمرزش خواستند:  هم یستغفرونـ 2
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معنا شود. با توجه به نکته فوق عبارت   فعلدر جمله به صورت « اسم مفعول»یا « اسم فاعل»نکته: گاهی بهتر است ( ث

 قرآنی زیر را ترجمه کنید:

 ن الزارعون :م نحءَانتم تزرعونه اَ
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 هشدار

   ترس          وصیت کرد

 شاید            لشکریان

 



    
 

 

 
 

 (گزینه صحیح را مشخص کنید .ج

 در روز قیامت ، جایگاه افراد ............. در ................ است .« اِنَّ المتقین فی جناتٍ و عیون»با توجه به آیه ـ 1

 بهشت ها و کنار چشمه ها –ج(باتقوا      بهشت ها و کنار چشمه ها        –ب(نیکوکار     قصرها و کنار پیامبران        –الف(باتقوا    

 خداوند در روز قیامت چه کاری می کند ؟« وم القیامةاهلل یحکم بینکم ی»در آیه  -2

 ج(قضاوت می کند                             الف(مجازات می کند                               ب(محاسبه می کند                 

 فرستند ؟خداوند چه چیز را به قلب مومنان می « هوالّذی انزل السکینة فی قلوب المومنین»در آیه -3

 الف(آرامش                                            ب(ایمان                                                        ج(نور   

 را از آنِ خدا می داند .« ................... هلل مُلکُ السماوات و االرض»آیه شریفه -4

 ب(هدفمندی جهان آفرینش                           ج(فرمانروایی آسمان ها و زمین     الف(آفرینش آسمان ها و زمین           
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 (ترجمه جمالت ستون چپ را به عبارات سمت راست متصل کنید . چ

 چه کسی خلق کرد                                      ما وصینا بهـ 1

 آن چه به آن سفارش کردیم                            مَن خَلَقَ   ـ 2

   سخن به او آموخت             عَلَمَهُ البیان     ـ 3

 در آن جاودانند                       خالدین فیهاـ 4

1 

 آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید .( ح

   کَالَّذینَ ءامَنوا و عَمِلوا الصالِحات : -1

 وَ لَقَدَ یَسَّرنا القرآن لِلذِکر : -2

 اَن اَقیموا الدین و ال تَتَفرقوا فیه : -3

5/3 

 موفق باشید
 


