
    
 

 

 بارم متن سوال

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

 :ذَهَبَ  ـ2   :مولی ـ1

 :ویل-4   :بیوت ـ 3
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 صحیح عبارات زیر است؟ب( کدام گزینه معنای 

    پس صبر کن بر آنچه می گویند.                پس توکل کن بر آنچه می گویند.  ـ فَاَصبِر علی مایَقولون :                1

   ببخش به ما از نزد خودت                                 می بخشد از نزدش   :                     ءاتِنا مِن لَدُنکَ  -2

 اِنّ اهللَ یُدافِع عن الذین ءامَنوا :                         -3

 قطعا خدا دفاع می کند از کسانی که نیکوکارند                                         قطعا خدا دفاع می کند از کسانی که ایمان آوردند   

                : هلل غیب السماوات و االرض-4

 زیبایی آسمان ها و زمین برای خداست                                                      نهان آسمان ها و زمین برای خداست     
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 (  معنای صحیح هر عبارت را به ستون مقابل وصل کنید.ج

 مردمبیشتر                                اِفعَلو الخیرات ـ 1

 کارهای نیک انجام دهید     ـ سبحانَکَ                        2

 تو پاک و منزه هستی        ـ یوحی اِلَیَّ                       3

 وحی می شود به سویم                       ـ اکثرُ النّاس     4
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 .کلمه مناسب بگذاریدجای خالی  در( د

 هستی......................  تو بهتریناَنتَ خیرُ الرّاحمین :                         -11

 . .................قبل از طلوع خورشید پروردگارت را سَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ قبل طلوعِ الشَّمس :    -2

 .حاضر ..............یافتند آنچه ........وَجَدو ماعَمِلوا حاضراً :                      -3

 .دعا است ................... قطعا پروردگارم:                    ء اِنَّ ربّی لَسمیع الدعا-4
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 .درست و نادرست را مشخص کنیدگزینه (هـ

 نادرست            درست                          رَبِّ اِغفر :               پروردگارا بیامرز.ـ 1

 نادرست            درست                       فی جناتِ النّعیم :     در بهشت های زیبا  -2

 نادرست            درست                              أنتم و ءاباؤکُم :         شما و پدرانتان-3

 نادرست             درست                    جَعَلَ لَهُم :             قطعاً آن ها را قرار داد.-4
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 سرپرست

    خانه ها            رفت

 وای بر

 



    
 

 

 
 

 آیات قرآنی زیر را ترجمه کنید. ( ی

  :هو الذّی خَلَقَ الّیلِ والنّهار -1

 وَ مِن کُلِّ الثَمرات : -2

 :ماءً ماءِواَنزلَ مِنَ السَّ -3

 :کاةِالزَّا واتُء وَ الةِالصَّ قیموااَ-4

 : فَاعبدهُ وَ توکَّل علیه-5

 

 

 موفق باشید
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