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8پیام قرآنی : هرگز خداوند مومنان را تحت سلطه کافران قرار نمی دهد.  منافقون /   
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 .معنای کلمات داده شده را بنویسید 

 : اُذکُر   حَدید :                       اَوحَینا :                          مَعاش :               
1 
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 (کلمه اضافی است. 2) معنای لغات قرآنی را از میان کلمات داده شده انتخاب و در جای مناسب بنویسید.

 )مرگ، آمد، پند گیرنده، می آید، مرده، برافراشته شد( 

                           تی :                     مَمات :                           مَدَّکِر :                        رُفِعَت :یَأ
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 مشخص کنید.)×( صحیح یا غلط بودن معنای کلمات زیر را با عالمت 

 الف ( عَدن : جاودان 

 ب ( اِبتَغوا : می جویند
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 مشخص کنید.)×( عالمت با را ترکیب های قرآنی ترجمه صحیح 

  :  کانو یَعمَلونَ  الف ( 

 انجام می دادید         انجام می دادند              انجام می دهند         انجام دادند  

  : اَلّا تَطغَوا ب ( 

 اینکه از حد بگذرید     از حد نگذرید      اینکه طغیان کنید     اینکه طغیان نکنید   
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 ترجمه فارسی کلمات مشخص شده ترکیبات زیر را بنویسید.

 .............................................  هالسَّکینَاَنزَلَ الف (  

 .....................................  تَباراًلِمینَ اِلّا تَرِدِالظّوال ب ( 
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 معنای ترکیبات و عبارات قرآنی را کامل کنید

 خدا را.  -----------مانند کسانی که   -------------و     ذینَ نَسُوا اهللَ     کَالَّ اوال تَکونوالف (

 آسانی را.  -------------خداوند بعد از    -----------       یُسراً    عُسرٍ سَیَجعَلُ اهللُ بَعدَب ( 

 با حساب و اندازه در نظم هستند.  --------و  --------بِحُسبانٍ              لشَّمسُ و القَمَرُاَج ( 

 -----------بر خدا پس او برایش   ---------و هر کس    حَسبُه ی اهللِ فَهُوَعَلَ لد ( و مَن یَتَوَکَّ
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 بِاسمه تعالی 

@nohomi9                                                       ghadam.com



 
 

 

5/0 

 ترجمه آیات را انتخاب کنید.

  از جایی که گمان نمی کند      از جایی که گمان نمی کنی    مِن حَیثُ ال یَحتَسِبُ الف ( 

  داده شد ز نداپس وقتی که برای نما  س وقتی که نماز تمام شد پ  فَاِذا قُضِیَتِ الصَّلوه  ب ( 
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 (کلمه اضافی است 2) با توجه به معنی آیات، کلمات داده شده را در جای خالی مناسب قرار دهید.

 لَ ، نُصِبَت ، یَبلُوَ ، سُطِحَت ، تَشربونَ ، نَعقِلُ()نُزِِّ

 نوشید؟ آیا پس دقت کردید به آبی که می         -------------آءَ الَّذی الم رَءَ یتُمُاَفَالف ( 

 ند به آنچه بر محمد)ص( نازل شد.دایمان آور   عَلی مُحَمَّدٍ       -------------ءامَنُوا بِما ب ( 

 ؟و به سوی زمین که چگونه گسترده شد        -----------------رضِ کَیفَ واِلیَ االَج ( 

 تا بیازماید شما را که کدام یک عمل بهتری دارد.    کُم اَحسَنُ عَمَالً    م اَیُّکُ                     د ( لِـ
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 آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.

 ------------------------------------------------                        الف ( فَوزاً عَظیماً 

 ------------------------------------------------             مِن تَحتِها االَنهرُب ( تَجری 

 ------------------------------------------------  لَ لِباساً                 ج ( وَ جَعَلنا الَّی

 ---------------------------و مهلت می دهند به شما     اِلی اَجَلٍ مُسَمّیً       ؤَخِّرکُمد ( و یُ
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 موفق و پیروز باشید                                                                                          
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