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 نمره (52/5سواالت بخش معنای کلمات قرآنی ) 

 

 

5/1 

 مشخص کىیذ. ي معىی وادرست َز کلمٍ را با   عالمت با را درست َزکلمٍ  معىی

             ( قزارمی دَذ: عٓلَجٓ                   ( آسمان:سٓماء                  ( بیشتز: اَکثَزالف(

 ( می گًیم: قُل                       ( بشرگ  صٓغیز: (ب(رٔسٔل: پیامبز

 

1

 فقط معنی کلمات مشخص شذه را بنویسیذ. 1

 هُوداً ).......(اَخاهُم  -د)........(  جاَءُكمقد   ج   ( )........ الکَُفِاِلَی ب(      (   ..... ). رٓبُّكٓ يٓأَيحى الف(

2

  نمره (3)  وانس با قرآن سواالت بخش معنای ترکیبات قرآنی 

 غلط را مشخص کنیذ. صحیح و /5

 غلط         صحیح                                آشکار :دشمىی    ا مٔبِیىًا:عٓذٔيِّ-1

 غلط        صحیح                         سٓمیعٔ الذُّعاءِ : شىًاي دعا           -2

3 

 برای جاهای خالی ترکیبات داده شذه کلمه درست را انتخاب کنیذ. /5

 (خیزيبزکت– مًعظٍ)                               اسپزيردگارشما:............... مًٕٓعِظَةٌ مِهْ رٓبِّکُمٕ (1

 (دردواک -خًارکىىذٌ)              ...                               ...............عذابی :ٌ  مُٔیه عذابٌ (2

4

آیٍ اي اس قزآن را بىًیسیذ کٍ در آن اس خذايوذ می خًاَیم کٍ مارا بیامزسد يمًرد لطف ي رحمت خًیش  2

 .........................  رٓبَّىاقزار دَذ

 تزجمٍ......................

5

  نمره(5/3یات )آ معنای جمالت و 

 وَرِزقُ رَبِّكَ خَیرٌ واَبقی                ترجمه درست را انتخاب کنیذ. 25/0

        است. تز ىذٌیبُتز ي پا اریتً بس يرسق خذا :تزجمٍ الف(

  است. تز ىذٌیبُتز ي پا اریتً بس يخذا علمتزجمٍ:  ب(          

6

 را کامل کنیذ. زیر ترجمه  ناقص آیات /5

 .........ن بٍ آ :تزجمٍ             میه  عالِ ٍِا بِىّکُ      : آیٍ ( 1

 ..............    چٍ خًبتزجمٍ: عمٓ المًٓلی                   فَىِ آیه    :   (2

7 

 آیات قرآنی زیر را معنا کنیذ. 55/2

1 :)َّ(/75)                          ..................................................................... ۖ   لًنَکُم تَعقِّلَعٓل 

2 ).َ1.               .........................................................حاتِالِالصّا لًٔمِيٓعٓ اًامٓىُءٓ ذیهَالَّف) 

3) ٔ(1)                   ...................................................َمیهالِالضّ هَمِ ىتٔی کُوّإِ كٓبحاوَس 

8 

در پىاٌ عمل بٍ تعالیم قزآن مًفق ي پیزيس باشیذ 10
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1/3/1441بسمه تعالي                                                      تاريخ :                                                                  
اداره آموزش وپرورش شهرستان گناباد                                              
  8دبيرستان متوسطه اول شهيد هاشمي نژاد                                     تعداد سواالت :                                          

معني درست و اشتباه هر كلمه را مشخص كنيد -1  
(ست )قرار داددرالف.اكثر  درست                       َسماء: درست                     َجَعل : نا   

 ب( ُرُسل نادرست )پيامبران(      صغير :نادرست  )كوچك(        قُل : نادرست  )بگو 
 

معني كلمات مشخص شده را بنويسيد -2  
  برادر شان  ب(غار                ج( آمد براي شما        د(          الف: وحي كرد

 
صحيح وغلط را مشخص كنيد -3  
غلط( 2                    صحيح(1  
 

براي جاهاي خالي تركيبات داده شده معني  درست را انتخاب كنيد -4  
 الف ( موعظه اي              ب(خوار كننده 

 
آيه اي از قرآن كه از خدا مي خواهيم مارا بيامرزد -5  

نا ءاَمّنا َفاغفِرلَنا َواَرَحمنا َوانَت َخيُر الّراحمين        پروردگارا     ايمان آورديم ما.پس بيامرز مارا ورحم كن بر ما تو بهترين رحم َرّبًّ
 كنند گان هستي 

 
ترجمه درست را انتخاب كنيد -6  
_ گزينه الف 1  
 

_ترجمه ناقص آيات زير را كامل كنيد 7  
(چه خوب سرپرستي 2(به آن بوديم از دانايان              1   
 

آيات قرآني را ترجمه كنيد-8  
 

(شايد شما انديشه كنيد  1  
(پس كساني كه ايمان آوردند وعمل صالح انجام دادند 2  
  (پاك وبي عيبي تو .قطعا من بودم از ستمكاران 3
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