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 صحیح یا غلط بودن معنای کلمات قرآنی زیر را مشخص کنید.

 غلط                      صحیح                                                                                     قُل : بگو الف(

 غلط                    صحیح                                                                                اِغفِر : رحم کن ب(

   غلط                          صحیح                                                                                       اَنا : من ج(

 غلط                        صحیح                                                                  اَعناب : درختان خرما د(

1 
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 معادل واژه های قرآنی زیر را بین کلمات داده شده انتخاب کنید و مقابل آن بنویسید.

 (مهربان -ارزشمند  –بخشنده )....................کَریم :  الف( 

 (روزها -آن روز  -روز.....................): یومَئِذٍ  ب(

 (راه ها – جاودان –پرنعمت )..................... :  نَعیم ج(

 (دیوارها -خانه ها  –خانه .....................) : بُیوت د(

 

 

 

1 

3 

 فقط کلمات قرآنی مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید.

 )................(   مُهینعذابٌ  الف(

 (…………   مِن لَدُنکَ  ءاتِنا ب(

 (..……………)    اَلیماًعذاباً  ج(

  (………………)    النَّحلاِلیَ  د( 

 

 

1 

4 

 مورد اضافه است(1شماره ترجمه هر عبارت قرآنی را مقابل آن بنویسید.)در ترجمه 

 از نسل من -1                                     ومِقَٰ قالَ ی الف(

 در بهشت های پرنعمت -2                                      ن ذرّیَّتیمِ ب(

 گفت ای قوم من-3                                اِلَیَّ        ٰ یوحی ج(

 راه خدادر  -4                             عیمنَّفی جَنّاتِ الَ د(

 1 وحی می شود به من -5                                                                  
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 ح را عالمت بزنیدیترجمه صح

 دیدار پروردگارت -2     مالقات پروردگارش             -1                      ءَ رَبِّهِقاالف( لِ

  پس صبور و شکیبا هستند برآنچه می گویند -1       ما یَقولونَ ٰ فَاصبِر عَلی ب(

 پس صبور و شکیبا باش بر آنچه می گویند -2                                        

 خلق کرد شما را -2      خلق کردیم شما را                -1                                                 خَلَقناکم ج(

  پس صدا زد در تاریکی ها - 2              زد در تاریکی پس صدا  -1              ماتلُفِی الظُّ ٰ فَنادی د(

1 

6 

 ترجمه عبارت های قرآنی داده شده را کامل کنید.

 .............در آن ..............است              لَاَیَهً لِکَٰ اِنَّ فی ذالف( 

 نازل کرد بر............کتاب را       الکِتابَ عَبدِهِ ٰ ب( اَنزلَ عَلی

 بهترین .........................                    خَیرُ الرَّازِقینَ ج(

1 

7 

 ترکیب های قرآنی داده شده را ترجمه کنید.

 : ...................... المَلِکُ الَحقُّالف( 

 :.................... سُبحانَ اللّهِ ب( 

1 

8 

 عبارت های قرآنی داده شده را ترجمه کنید.

 عَمالً صالِحاً الف(

 قومٍ یَتَفَکَّرونَلِ ب(

 اَکثَرَالنّاسِ ج(

 

3 

  در پناه قرآن باشید 
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 :قرآن راهنمای تصحیح

 

 الف(صحیح         ب( غلط        ج(صحیح        د(غلط   1

 

 /.52هرمورد

 الف(ارزشمند       ب(آن روز     ج(پرنعمت       د(خانه ها 5

 

هر 

 /.52مورد

هر  الف( خوارکننده     ب(ببخش به ما   ج(دردناک     د(زنبورعسل 3

 /.52مورد

هر  5د(            2ج(               1ب(              3الف( 4

 /.52مورد

هر  5د(                1ج(                 5ب(           1الف(  2

 /.52مورد

 نشانه ای     ب(بنده اش  ج(روزی دهندگان –الف(قطعا  6

 

 /.52هرمورد

 الف(فرمانروایی حق      ب(پاک و بی عیب است خداوند 7

 

 /.2هرمورد 

هرمورد  الف( عملی نیکو)شایسته( ب( برای قومی که فکر می کنند     ج(بیشتر مردم 8

 نمره1
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