
 

 

 

 

 

 بارم تسؤاال ردیف

 .معنای کلمات زیر را بنویسید 1

 ..............................یُحِبُّ:  ..............................نَبَأَ:   ..............................اَشکُرُ:  ..............................سُبات: 

1 

 ترکیب های زیر را معنی کنید. 2

 ..............................: مِنْ ج: نَتلُو عَلَیکَ ..............................ب: یَهدیکُم:  ..............................الف: وَاتَّقوُنِ: 

2 

3 

 

 به ترتیب کدام است؟« اَطیعُوا ، تعالی ، نُریدُ»معنای کلمات 

 اطاعت کنید، برتر است، می خواهیمب :                            اطاعت کردند، واال است، می خواهیمالف :

 پیروی کنید، برتر است، می خوانیمد : اطاعت می کند، برتر است، تالوت می کنیم                     ج : 

5/0 

 معنی می شود؟« همانطور که، دوستان»کدام کلمات به ترتیب  4

 مُحسنون -کَـ د : اَولیاء                      -کَما ج :                یُحِبُّ –لَو ب :اَولیاء                   -کَـ الف :

5/0 

 در جمله زیر کدام است؟« ومٍ یُؤمِنونلِقَ»ترجمه صحیح  5

 برای گروهی که ایمان می آورند ب :برای گروهی که ایمان آوردند                             الف :

 برای قومی که ایمان آوردندد : برای قومی که ایمان دارند                                     ج : 

5/0 

 معنا می شود؟« تا بداند» کدام کلمه 6

                   لِیَعْلَمَد : لَیَعلَمَ                                  ج : لَتَعلَمَ                              ب :لِتَعلَمَ                           الف :

5/0 

 به چه معناست؟« یَقُولوُا« »اَن یَقولوا ءامَنّا»در عبارت  7

                   بگوئیدد :                                بگویندج :                            گفتند ب :                    می گویندالف :

5/0 

 معنی عبارات قرآنی زیر را کامل کنید. 8

   ......................لَعَلَّهُم یَشکُرون: تا آنها  ب :آزمایش نمی شوند         ....................و هُم ال یُفتَنون:  الف :

 بیشتر آنها  ....................وَ ما کانَ اَکثَرَهُم: ج : 

5/1 

 آیات زیر را معنی کنید. 9

            ..................................................................................غوِ مُعرِضون: لَّوَالَّذینَ هُمْ عَنِ ال الف :

  ......................................................اَءِ لهٌ مَعَ اهلل:  ب :

 ...........................................................فَاتَّقُواهللَ وَ اَطیعُونِ: ج : 
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 : )ص(پیامبر اکرم                  

 .اتفاقات ناگوار نگه دارد ا را از، تا بدین سبب خداوند شماز لغزش های خطاکاران درگذرید
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