
                  

 

 

 

 بارم سوال ردیف
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   معنای هریک از کلمات زیر را از ترجمه های مربوطه یافته ودر مقابل آن ها بنویسید .
 کسانی که آن ها در نمازشان فروتن هستند وکسانی که آن ها از سخن بیهوده روی گردان هستند. -الف

 سخن بیهوده :  لَغو -2                  نمازشان       : صالتِهم -1
 فرمانروایی : ُملک -2           نیست    :لَم یَُکن -1             ونیست برای او شریکی در فرمانروایی                -ب
 گونه :َزوج  -2       رویاندیم:      أنبَتنا  -1          چه بسیار رویاندیم در آن از هرگونه ی ارزشمندی       -ج
نّا -2  شوند   رها می :   یُتَرکوا -1؟  دهمین که بگویند ایمان آوردیمکه رها می شون آیا گمان کردند مردم -د  ایمان آوردیم:ءامَّ
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 با استفاده از ترجمه هرعبارت از کلمات زیر در جاهای خالی مناسب انتخاب کرده و بنویسید .)یک کلمه اضافی است ( 
ل َ –َعلَینا  )                                       (َعلَیَّ  -اَحِسن  –ِلنَفِسه  -نَزَّ

 
 وکسی که جهاد کند پس قطعا تالش می کند برای خودش                 ......... ِلنَفِسه َوَمن جاَهَد فَإنَّما یُجاِهُد   ..... -الف
 ونیکی کن همان طور که نیکی کرد خدا به تو                    أحَسَن ّللّا إلَیک.....  َکما اَحِسن َو ........ -ب
 که بخشیدی بر من ...                                 یَّ لَ ع...ألَّتی أنعَمَت  .. -ج
ل َ تَباَرَک الَّذی  .... -د  پرخیر است کسی که فرو فرستاد قرآن را بر بنده اش ....... الفُرقان َعلی َعبِده             نَزَّ
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 دور گزینه درست خط بکشید .
 
 " کدام صفت خداوند، اَم َحِسب َ الَّذین اجتَرحواالسَّیِئاِت اَن نَجعَلَُهم َکالَّذیَن ءاَمنوا و َعِملواالصالحاتآیه شریفه ی " در  -ا

 اشاره شده است ؟
 بصیر بودن  -بزرگ بودن                   د -ج             عادل بودن -قدیر بودن             ب -الف

  با کدام گزینه کامل می شود ؟ زیرعبارت  ترکیب -2
  ..........   تا بیندیشید .       ).......(  ِل + تَعِقلونَ  

 می اندیشند، ِلتُعِقلوا -د           می اندیشند،ِلیَعِقلوا -جمی اندیشید،ِلتَعِقلوا               -بمی اندیشید،ِلیَعِقلوا           -الف
 
 ........... را پیشه کنید و پیروی کنید .......  "  فَاتَّقوّللّا   َو   اَطیعونِ  " عبارت با کدام گزینه کامل می شود؟  -3

 پس ،تقوای خدا ، مرا     -باید، تقوای خدا ، مرا           د -باید، تقوا ، اورا        ج -پس، تقوا، اورا        ب –الف 
 
  " می شود : َعّما یُشِرکونترکیب  قرانی "معنی  -4

         از آنچه شریک قرار می دهند -ب                                                برانچه شرک می ورزند –الف 
 به آنچه شرک می ورزید -د                                             از آنچه شریک قرار می دهید -ج 
 
ة" ترجمه ی  -5  کدام گزینه است ؟   "  نَجعَلَهم أئمَّ

     رار دادیم آن ها را امامان ق -ب                                قرار می دهیم آن ها را پیشوایان -الف
     قرار دادیم شما را امامان  -د                                   قرار می دهیم شما را امامان   -ج  
 "  کدام گزینه است ؟ إن"  و  "  أنترجمه ی حروف "  -6

            این که ، همچنین  -ب                                            این که ، اگر –الف 
   چنانچه ، اینکه -د                                               چنانچه ، اگر -ج 
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 اشتباه هریک از ترجمه ها را پیدا کنید ومعنای صحیح آن کلمه را بنویسید ؟ 
 اگر می دانستند     اگر بدانید                  لَو کانوا یَعلَمون  -الف
 و مادرموبر پدر    وبه پدر ومادر                     واِلَدیَّ َو َعلی  -ب
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 معادل قرآنی هرکلمه را انتخاب و جلوی آن بنویسید .

 .) پاداش ، خبر ، سخن(....خبر ......نَبأ             شکر می کنم ، متشکرم (   ،  )شکر کنم . .. کنم یشکر م ....   شُکُر أ
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