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  بارم  سوال  ردیف
  »82اسراء/«: و آنچه شفا و رحمت براي مومنین است در قرآن نازل کردیم  ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمۀٌ

1  

  درستی یا نادرستی ترجمه واژه هاي قرآنی را مشخص کنید.

  □غ     □ص     بشِّر: بشارت دهنده - الف

  □غ     □ص     تعالی: برتر است - ب
5/0  

2  
  □پیامبر  - ب      □اخبار  - الف  ) کدام گزینه است؟ ترجمه لغت ( نَبأ

  25/0  □پیامبران  -د      □خبر  - ج          

3  
  □پدید آورد  - ب    □خلق کننده  - الف  فَطَرَ ) کدام گزینه است؟ترجمه کلمه ( 

  25/0  □پدید آورنده  -د      □آفرید  - ج          

4  

  ترجمه درست عبارت هاي زیر را مشخص کنید.

1فَی (لُّض: پس گمراه کرد تو را  - ب    □پس گمراه می کند تو را  - الف    ک□  

  □و صورت هایتان  - ب      □و شکل داد شما را  - الف    م:) و صورک2ُ
1  

5  

  »دو کلمه اضافی است«با استفاده از کلمات داده شده ، ترجمه کلمه هاي قرآنی را در جاي مناسب بنویسید:

  »یقین دارند -خشکی -روشنی بخش - خواب -دنبر پا میکن -آگاه -گفتار -شب«

  خَبیر:        نَوم:        برّ:  

  نیر:        قنون:ویقَول:        م  

5/1  

6  

  ترکیبات و عبارات قرآنی را بنویسید؟ معناي
        ) اَن یعبدوها:1

      ) نَجعلُهم الوارثین:2

3رت اهللا:ط) ف  

2  

               1صفحه 
  

  ادامه سواالت در صفحه بعد



7 

  ترجمه آیات و عبارات قرآنی زیر را کامل کنید.
  

  .و کسی که .................... پس .................... .................... براي خودش   :ومنْ جاهد فَإِنَّما یجاهد لنَفْسها) 

2( هِمبنْ رى مدلَى هع کهستند.....................از سوي  ....................بر  ....................  : أُولَئ ........  

  در زمین ....................آنچه  ....................    : یعلَم ما یلج فی الْأَرضِ) 3

4( نَهسونَ أَحتَّبِعرا .................... ....................پس     :فَی  

  .................... ....................(کننده)  ....................  ....................  :شَدید الْعقَابِ ذي الطَّولِ )5

    ....................براي شما زمین را   ....................    :جعلَ لَکُم الْأَرض قَرَارا) 6

  

  

  

  

5/4  

  10  جمع بارم                 موفق باشید             2صفحه 
  



 قرآن َطتم پاسخىامٍ سًاالت

1 
 الف : غ

 ب: ظ

 ج  2

 ب 3

 : الف2  : الف1 4

5 
 آگاٌ    خًاب    خطکی

 گفتار   ريضىی بخص   یقیه داروذ

6 

 : کٍ عبادت کىىذ آن را1

 ه: قرار می دَیم آوُا را جاوطی2

 : فطرت )رات( الُی3

7 

 کىذ فقط برای خًدش: ي کسی کٍ جُاد ي تالش می کىذ پس جُاد ي تالش می 1

 : آوُا بر َذایتی از سًی پريردگارضان َستىذ2

 : می داوذ آوچٍ فري می ريد در زمیه3

 : پس پیريی می کىىذ بُتریه آن را4

 : سخت کیفر )کىىذٌ( دارای وعمت فرايان5

 : قرارداد برای ضما زمیه را محل آرامص6

 


