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 .)یک کلمه اضافه است(ه های زیر را پیدا کنید و بنویسید وجّه به کلمات داده شده معنای واژبا ت

 

 

 تَهتَدونَ :                             خالِدینَ :                          صَدّوا :                         جَزاء : 
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5/1  

 ترکیبات زیر را ترجمه کنید. 

  

 :ج( اَجَلٍ مُسَمًّی                    :        ب( فَوزًا عَظیمًا                            وَضَعَ المیزانَ : الف( 
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 بزنید. گزینه مناسب را عالمت

 الف( معنای کدام کلمه غلط است؟

  َحیا : زندگیم                 یَسَّرنا : آسان کرد          جُنود : لشکریان             عِندَ : نزد 

 کدام گزینه است؟ « نـِساء» ب( معنای واژه ِ 

  آسان                           فراموشی                         زنان                            شاید 

 ج( معنای کدام کلمه درست است؟

  بَیان : سخن                    الیَسخَر : نمی خورند         وَصّی : رسید                  خَوف : یاران 

 کدام گزینه است؟« وا یَعـمَـلونَـکان »د( معنای ترکیب 

  می دانستند                    بدانید                             انجام دهید                     انجام می دادند 
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55/0  

 ترجمه صحیح را عالمت بزنید.

 به سویت وحی کردیم                 به سویت زنده کردیم   :          اَوحَینا إلَیکَ الف( 

 گمراه کرد کارهایشان را    نابود کرد کارهایتان را                          : اَضَلَّ اَعمالَکُمب( 

 به آنچه نازل کردیم                      به آنچه نازل شد                  :بِما نُـزِّلَ ج( 
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 «باسمه تعالی » 

    عفاف آموزشگاه                          مـنهـ پایه              قرآن  آزمون درس 

       11/10/94 تاریخ امتحان             49ماه دی  اّول  نوبت                    رـتـوشـش   شهرستان 

                سبـن یانـمـاسـق نام دبیر:                 هـقـیـدق04مدّت آزمون:             ظهر1: ساعت آزمون 

 ............شماره :        نام پدر : ...................                         نام و نام خانوادگی : ........................      

 مانع شدند  -نازل شد    -پاداش    -هدایت می شوید    -جاودان  

اپلیکیشن پادرس 



 

 

55/0  

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 

 غلط          صحیح                                   محل آرامشیعنی « اَلسَّکینَة » الف( 

 غلط          صحیح                         است اصالح کنندهبه معنای « أصلِحوا » ب( 
   غلط         صحیح       برای گروهی که اندیشه می کنندیعنی « لِقَومٍ یو قِنونَ » ج( 
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 آن وصل کنید.)یک ترجمه اضافه است( هر عبارت را به معنای فارسی

 

  از حق پیروی کنید                               اَلسَّمیعُ العَلیمُ                        

 شنوای دانا                               وَلَئِن سَاَلتَهُم                         

 آنها آمرزش می خواهند                                 اِتَّبَعوا الحَقَّ                        

 و اگر از آنها پرسیدی                             هُم یَستَغفِرونَ                        

 از حق پیروی کردند                                                                     
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 قرآنی زیر را کامل کنید.ترجمه آیات و عبارات 

 الف( اَلَّذی جَعَلَ لَکُمُ األرضَ مَهـدًا

 . ... ..........را  ............ ..............  ...................... برای  ........ ............ کسی که 

 اِنَّ المُتَّقینَ فـی جَنّاتٍ وَ عُـیونٍ  ب(

 ..............  هستند.....و ..............  ............  .........  در...................   ..........

 ج( اَفَرَأیتُمُ المـاءَ الَّذی تَشَرَبونَ

 ................  . کهرا .............  ................  ...............   پس 

 د( اَم حَسِبَ الَّذینَ اجتَرَحُوا السَّیِّئاتِ 

 را. ..................... انجام دادند  ............. ........  .......................  ...........   
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                                                                           قاسمیان نسب                              موفق باشید.                                                                         

  نمره مفاهیم : ......................

 نمره قرائت : ........................... 

 مصحح دوم : مصحح اول :                                                          نمره کل : .......................

 تاریخ و امضا                             تاریخ و امضا             نمره به حروف : .............................. 
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