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 اگر باور داشته باشی می توانی.

بارم سواالتردیف

1

مشخص کنید.را درستی یا نادرستی معنایی ترکیبات و عبارات  زیر 

□غلط                □صحیح   ومرگشان یکسان است.          زندگی آنها مَماتُهُم:  و الف(سَواءَ مَحیاهُم

□غلط□صحیح ما نیست.  پس ترسی برفاَل خَوفٌ عَلَیهِم: ب(

□غلط□صحیح  موفقیت بزرگ         :  فَوزً عَظیمًاج(

□غلط□صحیح        کنید.پس اگر شکر نمی تَشکَرونَ:فَلَوالد(

2

2

 زیر را بنوسید.معانی کلمات 

: عونَزرَتَد(                نَشاءُ:          ج(                   مَهد:        ب(                 سَاَلتَ:          (الف

اَوَّلینَ:     (ح                        کانوا:    ز(     مُدَّکِر:                   و(                               یَسَّرنا:  (ه

مُرسِل:          ی(             :            التَتَفَرَّقوا ط(

2 

3

زیر را معنا کنید.های ترکیب

:  وَلَقَدیسَّرنَاالقُرءانَب(   :         لِیُدخِلَ المُؤمِنین (الف

   اِنّاکُنّا مُنذِرینَ :د(           لَونَشاءُ : ج(

  اَضَلَّ اَعمالَهُم : و(  واَجَلٍ مُسَمًّی :          ه(

3

4

 عبارات قرآنی زیر را معنا کنید.

......................................................................... . لعَزیزُ العَلیمُ :ا لَیَقولُنَّ خَلَقَهُنَّ (الف

................................................................. . سَواءًمَحیاهُم ومَماتُهُم ساءَمایشحکُمونَ :ب( 

اهللُ عَلیمًاحَکیمًا : .................................................. .وکانَ ج( 

؟.........................هیچ  ......... ......... مُدَّکِر : مِنفَهَل د( 

....................................................... .وَ اَقیمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ :ه( 

می کارید؟ ......... .. ....... ........ بهتَحرُثونَ : .... مااَفَرَءَیتُم و( 

6

5

 گزینه صحیح را عالمت بزنید.

کدام گزینه از نظر معنایی صحیح است؟ (1

□مُدَّکِر: پند دهنده              □یُدخِلُ : وارد کرد                 □فَوز : رستگاری              □هااَسحار : شب

3
کُنتُم به چه معناست؟« اِن کُنتُم مُؤمِنینَ»درجمله (2

□باشید                              □بودیم                       □خواهید بود                            □بودید
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 به ترتیب کدام است؟« ،اَجَل،مُنذِرنَجم،جُنود»معنی کلمات  (3

 □ستاره،لشکر،مشخص،هشدار دهنده                            □،مدت،هشدارعلف،لشکریان

 □ستاره،لشکریان،فرشته مرگ،هشداردهنده              □علف،لشکریان،سرآمد،هشدار دهنده

 کدام عبارت جمع نیست؟( 4

   □سُبُل                                  □جُنود                                   □اَسحار                            □سائِل

 اَلَّذینَ به چه معناست؟« وَالَّذین اَوحَینا اِلَیکَ»درعبارت قرآنی (5

 □هرکس                                      □آنچه                                 □کسانی که                       □کسی که

 به به معنا سوگند است؟« و»در کدام یک عبارات  (6

  □وَال هُم یَحزنونَ                    □وَاَجَلٍ مُسَمًّی                         □وَمابَینَهُما             □وَ الکِتابِ المُبینِ

6 

 کلمه اضافی است(  )یکرا به معنی خود در ستون )ب(وصل کنید.عبارت درستون )الف( 

 

 ب

 سَحَرها

 خواهیممی

 نیازمند

 آموخت

  میخواهم

 الف

 سائِل

 اَسحار

 نَشاءُ

 عَلَّمَ

1 

7 

 سوره محمد را معنا کنید.«3»تا«1»آیات 

الر َّحِیمِ  الر َّحْمَّنِ الل َّهِ  بِسْمِ  

............................................................... 

﴾۱﴿ أَّعْمَّالَّهُمْ أَّضَّل َّ الل َّهِ  سَّبِیلِ  عَّنْ وَّصَّد ُوا کَّفَّرُوا ال َّذِینَّ  

..........................................................................................................................................................................  

 وَّأَّصْلَّحَّ سَّی ِئَّاتِهِمْ عَّنْهُمْ کَّف َّرَّ  رَّب ِهِمْ مِنْ الْحَّق ُ  وَّهُوَّ مُحَّم َّدٍ عَّلَّى نُز ِلَّ بِمَّا وَّآمَّنُوا الص َّالِحَّاتِ  وَّعَّمِلُوا آمَّنُوا وَّال َّذِینَّ

 ﴾۲﴿ بَّالَّهُمْ

........................................................................................................................................................................................... 

 . بخشید بهبود را زشانرو و حال و پوشاند ..................................................

ذَّلِكَّ بِأَّن َّ ال َّذِینَّ کَّفَّرُوا ات َّبَّعُوا الْبَّاطِلَّ وَّأَّن َّ ال َّذِینَّ آمَّنُوا ات َّبَّعُوا الْحَّق َّ مِنْ  رَّب ِهِمْ کَّذَّلِكَّ  یَّضْرِبُ  الل َّهُ لِلن َّاسِ 

﴾۳﴿ أَّمْثَّالَّهُمْ  

  ........................................................................................................................................................................... زیرا

 (۳) حال و وضعشان رارا بیان می کند ........................... خدا..............

 سوره مبارکه محمد)ص(3تا1ت آیا

3 
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مونپاسخ نامه آز  

 2 نادرست            ج(درست              د(درستب(         الف( درست  1

 می رویانید د(میخواهیم      ج(محل آرامش       ب(پرسید از         الف( 2

 پیشینیان     ح(     بودند       ز(      پندگیرنده      و(     آسان کردیم   ه( 

 ارسال کننده ی(                                       متفرق نشوید ط( 

2 

        تاوارد کند مردان مومن را الف( 3

 وقطعاًقرآن را آسان کردیمب( 

 اگربخوهیم ج( 

 قطعاًمابودیم هشدار دهندهد( 

 ومدتی معینه( 

 کارهایشان را محو ونابود کردو( 

3 

 ریدقطعاًمیگویند آن ها را عزتمندی دانا آفالف(  4

 زندگی ومرگشان یکسان است چه بد است آنجه حکم می کنند.ب( 

 وخداوند دانای حکیم است( ج

 پندگیرنده ای است؟ هیچپس آیا د( 

 وبه پادارید معیار را به عدله( 

 پس آیا دقت کرید به آنچه می کارید؟و( 

6 

 3 الف (6          ج   (5           الف (4           ج  (3        الف    (2        ب     ( 1 5

 1 عَل َمَ......آموخت    نشاء ...... میخواهیم        اَسحار ......سَحَرها       . نیازمند  ....سائِل . 6

 به نام خداوند بخشنده مهربان 7

 خواهد تباه را آنان اعمال[ خدا] داشتند باز خدا راه از[ را مردم] و ورزیدند کفر که کسانى

 (1) کرد

 آمده نازل[ ص] محمد بر آنچه به و اند کرده شایسته کارهاى و آورده ایمان که آنان و

 و زدود را بدیهایشان[ نیز خدا] است پروردگارشان جانب از[ و] حق خود آن[ که] اند گرویده

 (2) بخشید بهبود را شان[روز و] حال

 ایمان که کسانى و کردند پیروى باطل از ورزیدند کفر که آنان که است سبب بدان نای

 براى خدا گونه این کردند پیروى است پروردگارشان جانب از که حق همان از آوردند

 (3) زند مى را مثالهایشان مردم[ بیدارى]
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