
    
 

 

 بارم متن سوال

 با استفاده از کلمات داده شده معنای صحیح لغات زیر را بنویسید.الف( 

 :نسَحَـ2   :اللضَـ1

 :هینمُ-4   :آتِـ 3

 :وحیاَـ6   :یونعُ ـ5
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 با توجه به افعال داده شده جای خالی را پر کنید.( ب

 

 و نیست پروردگارت غافل به آنچه عمل می کنید. :.................. ... مالٍ عَغافِبِ کَبَّرَ وَماـ 1

 قطعاً این قرآن هدایت می کند. :....................  اِنَّ هذا القرآنُ-2

 : هنگامی که به فرشتگان گفتیم.کهِالئِلمَلِ..........................ذ اِ وَ-3

 نا: و نشانه های ما را تکذیب کردند.یاتِابِ....................  وَ-4
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 کدام گزینه معنای صحیح ترکیب های زیر است؟( پ

         تاشما عمل کنید.                           شاید شما اندیشه کنید  :                لون عقِم تَکُلَّعَلَـ 1

     هدایت و رحمتی است برای مومنان                        هدایت می کند مومنان را    :  لمومنینلِ رَحمةً وَهُدیً -2

         اً قرار دادیمعطق                                    قرار گرفتقطعاً لنا :                         عَاِنّا جَ-3

   دادیم به ابراهیم قطعاً                    به راستی ابراهیم پیامبر است                : براهیماِ یناءاتَ قدلَ-4
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 کنید.ستون مقابل وصل صحیح هر عبارت را به  معنای ( ت

 کارخوب                              اهلل اُعبدُـ 1

 بهترین مهربانان  فاءٌ            یه شِـ ف2ِ

 خدا را عبادت کنید   حاً         الً صالِمَـ ع3َ

 در آن درمانی  مینَ     احِیرُ الرّـ خ4َ
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 در جای خالی کلمه مناسب بگذارید.(ث

 دعا است. ..................... قطعا پروردگارمعاء : ی لَسمیعُ الدُّبّاِنَّ رَ-1

 است. چه خوب.................صیر : النَ نِعمَ-2

 آرام می گیرد. .یاد خدا..................... آگاه باشید فقط با  : لوبِالقُ نُئِطمَکر اهلل تَذِااَل بِ-3

 گیریم.پس ..............که ما بر او سخت می  :لیهِرَ عَقدِاَن لَن نَ نَفَظَّ-4
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 .درست و نادرست را مشخص کنیدگزینه (ج

 نادرست            درست                  .:بر خدا ( است معنای ترکیب )الی اهللِـ 1
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 ببخش به

    نیکو            گمراهی

 وحی کرد

 چشمه ها     خوارکننده

 

یَهدی-کَذَّبوا-تَعمَلون-قُلنا  



    
 

 

 
 

 نادرست            درست                   : بود( است.           معنای کلمه )کانَ -2

 نادرست            درست            است.        معنای کلمه )عَمِلوا :عمل کردند(-3

 نادرست             درست     بیناً: دشمنی آشکار ( است.مُ اًوّدُمعنای ترکیب )عَ-4

 کدام گزینه معنای عبارات زیر است؟( چ

   زقٌ کریمٌرِ وَ  ةٌرَغفِمَم هُلَ -1

 برای آن ها آمرزش و روزی ارزشمند است                       برای آن ها پاداش ارزشمند است 

 دٌواحِ لهٌم اِکُلهُما اِنَّاِ -2

   قطعا به سوی شما خدای یگانه است.                   پروردگار شما فقط خدای یگانه است

 قولونیَلی مارا عَصبِفَا -3

 پس صبر کن به آنچه می گویند                   پس صبر کن آن ها انجام می دهند 

 نینَحسِالمُ اِنَّ اهلل الیضیعُ اَجرَ -4

 خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند قطعاً           خدا پاداش رستگاران را تباه نمی کند قطعاً
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 آیات قرآنی زیر را ترجمه کنید. ( ح

  :رضِاالَ وَ ماواتِولِلّه غیبُ السَّ -1

 :ماءً ماءِواَنزلَ مِنَ السَّ -2

 :جراً کبیراًاَ هماَنَّ لَ-3

 :کاِةالزَّا واُتء َو الِةالصَّ قیموااَ-4

 :ها روبِغُ بلَقَ وَ مسِالشَّ لوعِطُ بلَقَ-5

 

 

 موفق باشید
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