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دیر سواالت بارم

   ف

 ولاتصحیح -1 تصحیح دوم-2 تجدیدنظرپس ازرسیدگی به اعتراضات
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1 
  

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید: 1

  غ                ص     به معنی نهان است.  غَیبکلمه قرآنی 

 غ             ص        به معنی رنگها می باشد.  ءاباء کلمه قرآنی

 غ                  ص   به معنی بر پاکننده نماز است.  الصَّالةمُقیمُ ترکیب قرآنی 

77/3 

 می باشد؟ غَفورٌکدام مورد ترجمه کلمه قرآنی  2

 مهربان-بسیارآمرزنده                        د-بخشنده                  ج-رحمت                  ب-الف

27/3 

 به چه معناست؟ کُمإلهُترکیب قرآنی  3

 خدای شما -نشانه ها                   د-ج                  مگر شما  -نها                  بآبه سوی -الف

7/3 

 به چه معناست؟ مِنَ الظُلُماتِترکیب قرآنی  4

 به سوی روشنایی-برای ستمگران              د-ازتاریکی ها            ج-ب      به سوی کوه ها     -الف

7/3 

 :ترجمه لغات زیر را بنویسید 5

 گوبقُل:   گانستارنُجوم:    مهربانرَحیم:    فرزند، نسل ة:یَّذُرِ    دردناک: اَلیم   دت کنعبااُعبُد: 

7/1 

 این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید: 6

 و ؛ بر آن:  عَلیهِ :  بر ا هِ                              

                                 + عَلی

 (رای شماب) ، برایتان:     معلَیکُ  کُم :                 

 آفرینندگان            خالِقونَ      : آفریننده  + ونَ   خالِق

 .نَظالِمو + ونَ           ستمگر: ظالِم

1 

 ترکیب قرآنی صحیح می باشد؟ترجمه کدام  7

 اَکثَر الناس: بیشتر مردم-ب       ماه                               هارِ: شب ون َالال َیلِ و-الف

 قین: قطعاً مومنانت َاِن  المُ-فِی الس َماءِ: در آسمان ها                                  د-ج

7/3 
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 ترجمه کنید: 8

 به سوی زنبور عسل: إلی النَّحلِ                    (لطف)  رحمتو    هدایت رَحمَةٌ:هدیً وَ 

1 

 ترجمه کدام عبارت قرآنی صحیح می باشد؟ 9

 وپروردگار همه چیز را می داند -الف                                          

       رَبَّکَ بِغافِلٍ عَمّا تَعمَلونَ. وَمَا

 و پروردگارت غافل نیست از آنچه انجام می دهید. -ب                                          

7/3 

 ترجمه عبارات زیر را کامل کنید: 11

 .  رَبَّنا وَ تَقَبَّل دُعاءِ

 مرا .   (درخواست) دعایبپذیر  وروردگارا پ

 واَلَ تُضیعُ أَجرَ المُحسِنینَ. 

 یکوکاران را .ن پاداش و از بین نمی بریم 

 القُلوبُ.   ئنُّأاَل بِذکرِ اللّهِ تَطمَ

 (دل ها)قلب هاآرام می گیرد  خدا بدانید فقط با یاد

 . خَلَقَ السَّماواتِ وَاالرضَ بِالحَقِّ

 (ستیدر)حق به  را زمینو   آسمان هاآفرید 

 وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٍ.

 ست .ااو بر همه چیز توانا و 

7/0 

 دانش آموزان عزیز در صورت تکمیل این پیام قرآنی نمره تشویقی دریافت خواهید کرد. 

 جز به یاری خدا نیست.مه کارها( موفقیت من )در ه ((إلّا بِاللّهِ.  وَ مَا تَوفیقی ))

1 
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