
 

 

 
  

 بارم                                                                                                                                                                                                     

 در هر عبارت واژه ی مشخص شده را معنی کنید: -الف

 52/1 ...................... عَن سَبیلِ اللّهِ اوَصَدّو-4                      ..........               ......فیه ... قواال تَتَفَرَّوَ-1

 .......جُنُودُ السَّماواتِ و االَرضِ...........-2          ......                           .............. عِندِناامراً مِن -5

 ................اِنّا کُنّا مُنذِرینَ..-3 

 ب:ترجمه عبارت قرآنی زیر را کامل کنید:

 آن چه عمل می کردند. ...................پاداشی ....    جَزاءً بِما کانوا یَعمَلون                      -1

 ....کتاب روشنگر..........المُبین                                 .........وَالکِتابِ -5

 بر محمد)ص( .....................و ایمان آوردند به آن چه .....     حمّدٍ               وَآمَنوا بِما نُزِّلَ عَلی مُ-3

 بین شما روز قیامت ..................ند ....خداو                  ِةالقیَمومَ اَللّهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَ-4

 زندگی و مرگشان........... ............       سَواءً مَحیا هُم وَهَماَ تُهُم              -2

 1 .اصالح نماییدج:خطاهای ترجمه زیر را پیدا کنید و 

 :  مقرّر کردیم برای شما از دین       شَرَعَ لَکُم مِنَ الدّینِ                 -1

 : مرده ها را پس زنده کردیم به وسیله ی آن ،   هَیتاً                      َبلَدًة فَاَنشَرنا به-5

 : پروردگار شما و پروردگار پدرانتان      ئِکُم الَاوَّلینَ           رَبُّکُم وَرَبُّ آبا-3

 :  و بود خداوند دانا و حکیم             وَکانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً      -4

 4 ه کنید:آیات شریفه زیر را با دقت ترجم د:

 ..................................................................................................................................        سَاَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّمواتِ وَالَاَرضَ           وَلَئِن -1

 ..................................................................................................................................                                 السَّیَِّئُة وَ ال  لَحَسَنةی استَوِوَالتَ-5

 .................................................................................................................................. فَالخَوفٌ عَلَیهِم                       اِنَّ الذّینَ قالوا رَبُّناَ اللّهُ-3

 .................................................................................................................................. ینَ               نمفی قُلوبِ المُو السَّکیَنَة الذَّی اَنزَلَ هُوَ -4

 2/1 هـ : عبارت زیر را کامل کنید:

 می باشد. آن می آید و جای بسیار مناسبی برای ............ .............شماره هر آیه معموالً در -1

 می شوند.از این داروی الهی بهتر بهره مند  می داند اما می فرماید ............ قرآن درمان و شفای خود را برای ..........-5

 طلبید. همین دلیل قرآن آن ها را به .............. اعراب جاهلی در شعر و شاعری بسیار توانا بودند،به در عصر.......... -3

 1         و:گزینه صحیح را انتخاب نمایید:



 

 

 :نمی باشدکدام عبارت درباره ی پیامبر اسالم -1

 ب:وَ اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ                                 الف:بِالمومِنینَ رَئوفٌ رَحیم                   

 لَیکُم جَمیعاً                            د:وَهُوَ الغَفورُ الوَدودا النّاسُ اِنّی رَسولُ اللّهِ اِج:قُل یا ایُّه

 کدام یک از آیات زیر در زمان اضطراب و نگرانی می تواند به ما آرامش ببخشد؟-5 

 َوَرحَمٌة ب:وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرانِ ما هُوَ شِفاءٌ          الف:وَتَوَکَّل عَلیَ اللّهِ کَفی باللّهِ وَکیالً             

 ِااّل ِبا الّلِه د:َوما َتوفیقی    ج(َاال ِبِذکِرالّلهِ  َتطَمِئنُّ الُقلوب                        

 دارد؟ ارتباط معنایی وَمَن اَساءَ فَعَلَیها ........... هِسِمَن عَمِلَ صالِحاً فَلِنَف"کدام بیت با آیه -3

 نگار من که به مکتب نرفت خط ننوشت          به غمزه مسئله آموز صد مدرّس شدالف(

 دل از تیرگی ها بدین آب جوی                  به گفتار پیغمبرت راه جوی     ب(

 گر همه نیک و بد کنی                  هر چه کنی به خود کنی         ج(

 ار              هر ورقش دفتری است،معرفت کردگارهوشیبرگ در ختان سبز در نظر د(

 کدام گزینه نشان دهنده ی این است که خداوند،برترین قدرت در جهان هستی می باشد؟-4

 ب:وَهُوَ السّمیعُ البَصیر              لکُ السّماواتِ و االرضِِ                         الف(وَ لِلّهِ مُ

 وزًا َعظیمًاد:َوکاَن ذِلَک ِعنَدالّلِه َف    ِمنیَن                    لسَّکینةَ فی قُلوبِ الموج(هُوَ الّذی اَنزَلَ ا
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