
    
 

 

 زیر را بنویسید. کلماتبا توجه به کلمات داده شده معنای الف( 

 ـ قَدَّرَ:4   :فَطَرـ 1

 ـ صَوَّرَ:5   :مفلحونـ 2

 :بیرـ خ6   :یولِجـ 3

 

 بارم
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 با توجه به افعال داده شده جای خالی را پر کنید. ( ب

 

 

 قُل اهلل ............................ : بگو خدا را عبادت می کنم. .ـ 1

 ـ وال ....................... الکافرینَ و المنافقینَ :  و از کافران و منافقان اطاعت نکن. 2

 ل می شود.: و آنچه از آسمان نازء : ـ وَما ............................ مِنَ السَّما3

 ـ قَد ........................... المومنون :  قطعاً مومنان رستگار شدند.4
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 کدام گزینه معنای صحیح ترکیب های زیر است؟( پ

 هر کس جهاد می کند                              جهاد کردن  از           :مَن جاهَدَـ 1

 و آن ها هدایت شدگانند    و آن ها هدایت می شوند                          وَ هُم مُهتَدون:-2

 ار اسرافکاراندوست ندارد                    دوست ندارد خرابکاران را    ال یُحِبُّ المُفسِدین :-3

 ستو خدا غافل نی                            و خدا غافل است : و ما اهلل بِغافلٍ-4

2 

 کنید. ستون مقابل وصلصحیح هر عبارت را به  معنای (ت

 چراغ روشنی بخش *                           قاب العِ دیدُشَـ 1

 زکات را می پردازند*                                    لو علیک          نت-2

 مجازات سخت *                            الزکاة یوءتون -3

 بر تو می خوانیم  *                          نیراً                  اً مُسراج-4 
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 درجای خالی کلمه مناسب بگذارید.( ث

 مگر بر پروردگار جهانیان نیست......................   العالمین :  ربِّ ال علیجری اِاَ اِنَّـ 1

 شمارا . بخوانید مرا تا .........................                م: کُب لَجِستَدعونی اِاُ-2

 هدایت و .........................برای نیکوکاران است        حسنین :لمُلِ ًةحَمَر َودیً هُ-3

 و خدا داناست به آنچه ........................              ونَ : فعلیَعلیمٌ بما  اهللُوَ-4
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 اندازه گیری کرد

 کند       رستگارانداخل می 

 آگاه       پدید آورد

 شکل داد

 اَفلَحَ -اَعبُد  –یَنزل  –طع ت
 



    
 

 

 

 را مشخص کنید. ترجمه درست و نادرست(ج

 نادرست          درست                       است                     معنای کلمه )نذیر:هشدار ده(ـ1

  نادرست          درست                       برتر است خداوند( است.  : اهلل معنای عبارت )تعالی-2

 نادرست          درست                       است.                 ا: برکت دادیم(معنای کلمه )بارَکن-3

 نادرست          درست  .خداوند را بهترین مدافع معرفی کرده است "کیالً الّله وَفی بِکَ وَ "آیه -4
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 کدام گزینه معنای عبارت زیر است؟ (چ

 علی والدی وَ یَّالتی انعمت عَلَـ 1

 م بر سرپرستانمیکه نعمت فراوان قرار می ده                   که نعمت دادی بر من و پدر و مادرم 

 عونرجَم تُکُبِّالی رَ ثُمَّ-2

 پس به سوی پروردگارتان باز گردانده می شوید.                پس به سوی پروردگارتان وارد می شوید

 ضون رِالذّین هُم عنِ اللغو المُع-3

 کسانی که کار بیهوده می کنند.              کسانی که از کار بیهوده روی گردان هستند. 

 ضیعلم ما یَلِج فی االَر-4

 می داند آنچه در زمین فرو می رود.                                می داند آنچه در زمین است   
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 کنید. معنا ز(  آیات قرآنی زیر را

 مین:رسولٌ اَم کُی لَانِّ -1

 شاهداً: لناکَرسَا اَنّها نبی اِیُّیا اَ-2

 االرض: وَ ماءِقکم مِنَ السَّرزِیَ-3

 رسلین:عوا المُاِتبِ قال یا قومِ-4

 الحق:بِ اسِالنّ م بینَاحکُفَ-5

  

 موفق باشید
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