
 بارم سواالت ردیف

 ها بنویسید.از ترجمه های مربوطه بیابید و در مقابل آنمعنای هر یک از کلمات زیر را  0

 

 هایی برای مردم است(آهن را نازل کردیم در آن سختی بسیار و فایده)

 : ................................. اسبَ ب(                                        ..................: ............. دیدحَ الف(

 دهد(تقوای خدا را داشته باشد خداوند برای او راه نجاتی قرار میهرکس )

 : ..............................مَخرَج ب(                                           : ................................ یَتَّقِالف( 

 نوشید(پس آیا دقت کردید به آبی که می)

 ب( تَشرَبونَ : .............................  .......                                        ...............الف( رَاَیتُم : ........
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 . نی مناسب را در جاهای خالی قرار دهیدقرآ ، معادلبا توجه به ترجمه 2

 

 (سَاَلتَ  –زارِع  –بَلدَةً )                                        فَانشَرنا بِه ......................... مَیتًا. الف(

 بَیان (       –السَکینَة  - مَحروم)                   هُوَ الَّذی اَنزَلَ ......................... فی قُلوبُ المُومِنین. ب(

 نودِیَ ( –تَجری  –) اَموال                          مُعةِ.اِذا .............................. الصَّلوةُ مِن یَومِ الجُج( 

 نار ( –نَعقِلُ  –) غَد                                وَ قالوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو .............................. (د

0 

 عنای ترکیبات زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی م 3

 ص/ غ                                                                                                                                           

       ...............................                                   کَفَّرَ عَنهُم سَیّئاتِهِم                                 پوشاند از آنها بدیهایشان را   الف( 

 .................................                    که کدامیک عمل بهتری دارد اییمزمتا بیا    ب( لَیَبلُوَکُم اَیُّکُم اَحسَنُ عَمَالً                      

 ...و نباشید مانند کسانی که خدا را نافرمانی کردند             .............................                  ج( وَالتَکونوا کَالَّذینَ نَسوا اهلل        

 ..کنند                                 ..............................د( ساءَ ما یَحکَمونَ                                      چه بد است آنچه حکم می

0 

 ) یک کلمه غلط است( خطاهای هر یک از ترجمه ها را مشخص کنید و معنای صحیح آن را بنویسید. 4

 

 از لطف و رحمت خدا بهره ببرید و خدا را بسیار یاد کنید.ابتَغوا مِن فَضلِ اهلل وَ اذکروا اهللَ کثیرًا :  الف(

 ............................................................ ترجمه صحیح :                                                               

 

 هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدًی وَ رًحمَةٌ : این پندها برای مردم و هدایت و رحمت است.ب( 

 ...........................................................ترجمه صحیح : .......                                                             

 

 کند او را.خدا توکل کند پس او )خدا( کمک می هو هر کس بج( وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اهللِ فَهُوَ حَسبَه : 

 ................................................................ترجمه صحیح :                                                              

      

 قرار داد. قطعا خداوند برای هر چیزی نعمت فراوان د( قَد جَعَلَ اهللُ لِکُلِّ شَیءٍ قَدرا :

 ............................................ترجمه صحیح : ......................                                                             
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 2صفحه 

 .دیرا کامل کن ریز یترجمه ناقص عبارات قرآن 3

 

 .            ..............................ا جَعَلَ لَکُم فیها سُبُلًا لَعَلَّکُم تَهتَدون                        قرار داد برای شما در آن ........................ شاید شمالف( 

 ............. است.تَبارکَ اَلَّذی بُیَدِهِ المُلکُ                                      ....................... کسی که به دست او .............. ب(

 ................................... .دهد شما را از ..........................نجات می          تُنجیکُم مِن عَذابٍ اَلیم                               ج(

 نازل کردیم ................. آنها کتاب و ........................... .                              ( اَنزَلنا مَعَهُم الکتابَ وَ المیزانَ     د

 ................................... ......................................................   ( اولئِکَ هُمُ الفاسِقون                                           ه
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  (9تا  0سواالت اختیاری )درس 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 6

 کند؟را تکمیل می ( ................... االَرضِ آیاتٌ لِلموقِنین ) ی کدام گزینه آیه -

 ج( اِلی                ب( فی                                        مِن                                     (الف

 ت؟چیس ( اِنَّ اهللَ خَبیرٌ بِما تَعمَلون )ی یهپیام اصلی آ -

  ج( آگاه بودن خدا  ب( صبور بودن خدا                                    ا                         الف( قادر بودن خد

 ( چرا نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کند؟ الیَسخَر قَومُ مِن قَومیا اَیها الذینَ آمَنوا  با توجه به آیه ) -

 ج( لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط                        الف( عَسی اَن یَکونوا خَیراً مِنهُم                 ب( فَال خَوفٌ عَلَیهُم                             
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         ترکیبات زیر را معنی کنید. 5

                          ................................... قیموا الدینَ :اَن اَج(            ............................ ب( اِنتَشِروا فی االَرضِ :        ..................................الف( هُمُ الفائزونَ : 

2 

  (00تا  01سواالت اختیاری )درس  

د.یرا انتخاب کن حیصح نهیگز 8  

کند؟را تکمیل می ( ) .................. الجُبالِ کَیفَ نٌصِبَت یکدام گزینه آیه -  

( اِلیج     ب( فی                                                 الف( مِن                                   

عبارت قرآنی هماهنگی دارد؟( با کدام  پرهیزگار باش که دادار آسمان/ فردوس جای مردم پرهیزگار کرد این بیت سعدی ) -  

یظیم   الف( جَعَلنا نَومَکُم سُباتًا                        ب( فَانَّ الجَنَّة هیَ المَاوَی                       ج( عَنِ النَبا العَ  

ن است؟داب تالوت قرآیانگر یکی از آکدام عبارت قرآنی ب -          

ج( رَ                          سَبحاً طویلًاب(         تـِّلِ القرآنَ تَرتیلَا                                         الف( تَبَتَّل اِلَیهِ تَبتیلًا                     
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 کنید.ترکیبات زیر را معنی  9

 ....................................... ج( اَفَال یَنیظُرون :           ............................... ب( اِتَّخِذهُ وَکیلًا :               ............................:  الف( اِلَی االِبِل

2 

 . دیباش دیموفق و مو                                                                                                                                                              


