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 مشخص کنید. × پاسخ درست را با عالمت 

 صحیح                 غلط            ( می باشد .    محل آرامشبه معنی ) «  هادمِ» معنای کلمة 

 غلط      می باشد .     صحیح              خدا را ستایش کردند(به معنای ) «  نَسُواهللَ» ترکیب 

 یعنی ............ .    « تُجاهِدونَ » کلمة 

 جهاد کردید  د (   الف ( جهاد می کنند             ب ( جهاد کردند             ج ( جهاد می کنید         

 ؟ معنای کدام کلمه درست می باشد 

  تُفلِحوَن : رستگار شدند د (         نُودِیَ : ندا داده شد: شاید            ج (  لَوب (     : بجوئید        َرفَعَ الف ( 
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 معنی کلمات زیر را  بنویسید.   -5

 ذُنُوبٌ       ) ...................... (    ) .................... (         نُصِبَت  ) ..................... (         ثَقیل  ) .................... (         سآءَ       

1 

 هر عبارت قرآنی را به ترجمة آن وصل کنید .) یک ترجمه اضافی است (    -6

 شما آمرزش می خواهید .     الف ( عَسی أَن یَکُونُوا                      

 . ب ( لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ                       شاید که باشند

 و لطف خدا را بجویید .                       اهللِ ضلِن فَوا مِغُابتَ ج ( وَ

 تا مردم عدل را به پا دارند .                                                      
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 معنای ترکیب های زیر را بنویسید .   -5

  1........................................................( الف ( وَ یُؤَخِّرکُم اِلی اَجَلٍ مُسَمًّی .) ..

 5/0( ............ )........................ ذینَالَّتَکونُوا کَب ( ال 

 5/0ج ( لَعَلَّکُم تُرحَمونَ. )...................................(

 5/0.....(.   )............................... ا سَیَعلمُونَکلّد ( 
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 ترجمة آیات و عبارات قرآنی زیر را بنویسید.   -8

 55/0. ) ........................................................................... ( جاًخرَمَ هُل لَجعَیَالف (

 1......................................( اِنَّ اهلَل خَبیٌر بِما تَعمَلونَ .   ) ...................................... ب (

 1.     ) ........................................................................... ( میکُلَإِ لَنزِا أَُو مَإِتَّبِعُج ( 

 1............................. ( ) ..............................................   الحیاةَ .د ( اَلَّذی خَلَقَ المَوتَ وَ 

 1 .       )............................................................................ (أفاَل یَنظُرونَ إِلَی االِبِلِو ( 
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  نمره 10جمع بارم                                      . در پناه قرآن پیروز و سربلند باشید                                                           
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صحيح ومنطقي به غير پاسخ سواالت به شرح ذيل تقديم شما همكارمحترم مي گردد. ممكن است درتصحيح ورقه ها به پاسخ هايي 

 از آنچه كه دراين راهنما آمده است برخورد نماييد. شما همكارمحترم مي توانيد به صالحديد، نمره الزم را درنظر بگيريد.

 

 صحیح  -1

 غلط -2

 ج -3

 ج -4

 بر پا شد                       سنگین                    گناهان              -چه بد است  -5

 الف ( عَسی أَن یَکُونُوا                          شاید که باشند.    -6

 ب ( لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ                      تا مردم عدل را به پا دارند .       

 ج ( وَ ابتَغُوا مِن فَضلِ اهللِ                      و لطف خدا را بجویید .        

 ی معین به شما مهلت می دهدالف (  تا زمان -7

 ب( نباشید مانند کسانی که

 ج( شاید که شما مورد رحمت قرار گیرید

 د( هرگز چنین نیست، بزودی خواهند دانست

 الف( برای او راه نجات) محل خروج( قرار می دهد    -8

 ب ( قطعا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است        

 ما نازل شده پیروی کنیدج( از آنچه به سوی ش         

 د( کسی که مرگ و زندگی را آفرید         

 و( پس آیا به شتر نگاه نمی کنند           
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