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نمره

ترجمه لغات (مُدَّکِر – سَواء  -فَوز) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
1

الف)یکسان  -موفقیت  -بیم دهنده

ب) پند گیرنده – مساوی  -رستگاری

ج)پند دهنده – یکسان – مو

د) موفقیت – مساوی – هشدار دهنده

0/25

کدام کلمه درست ترجمه نشده است؟
2

الف) مُرسِل :فرستنده

ب) نُزِّلَ :نازل کرد

د) اَجَل :مدَّت

ج) اَسحار :سحرها

0/25

از میان کلمات داخل پرانتز معنی هر لغت را بیابید و در مقابل آن بنویسید.

3

الف) بَأس ...................................................... :

(راحتی – طوالنی – سختی  -ناامیدی)

ب) قُضِیَت ...................................................... :

(پراکنده شد  -تمام شد  -ندا داده شد  -موفق شد)

ج) حَسبُ ........................................................ :

(گمان کرد  -اندازه گرفت  -کافی است  -حساب کرد)

د) کُنّا نَسمَعُ .................................................... :

(می شنیدم  -شنیده بودیم  -می شنیدیم  -شنیده بودم)

1

در ترکیب های قرآنی زیر کدام کلمه اشتباه ترجمه شده است؟ آنرا بیابید و در مستطیل روبرو بنویسید.
الف) رَبِّ اِغفِرلی وَ لِوالِدَیَّ.
4

ب) سَبحاً طَویال.
ج) اَلَم نَجعَلِ اَالرضَ مَهداً.
د) کَیفَ سُطِحَت.

(پروردگارا مرا و پدرم را بیامرز)
(تسبیحی بسیار)

1

(آیا زمین را محل امتحان قرار ندادیم)
(چگونه برپا شد)

درستی یا نادرستی ترجمه هر عبارت قرآنی را مشخص کنید.

5

الف) ال تَتَفَرَّقوا فیهِ:

( در آن پراکنده نشدند)

ب) اِنّا کُنّا مُرسَلینَ:

( قطعاً ما فرستنده بودیم)

ج) اِتَّبَعواالحَقَّ:

( از حق پیروی کردند)

د) وَاَلنَّجمُ وَاَلشَّجَرُ یَسجُدانِ:

( و ستاره و درختان سجده کردند)

ص

غ

1

ترکیب های قرآنی زیر را ترجمه کنید.
6

الف) کَلّا سَیَعلَمونَ).......................................................................................( .

1

ب) لِکُلِّ شَیءِ قَدَراً)......................................................................................( .
1
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نمره

بهترین ترجمه را برای هر عبارت قرآنی زیر انتخاب کنید.
با دالیل روشن

با بصیرت و دانایی

الف) بِالبَیِّنتِ:

ب) هُمُ اَلفاﺋِزونَ :آنها رستگارند

همان رستگاران
1

7
ج) مِن یَومِ الجُمعَه:

از روز جمعه

در روز جمعه

د) وَ مَن یَتَوَکَّل عَلی اهلل :و کسی که بر خدا توکل می کند

و کسی که بر خدا توکل کند

ترکیب قرآنی (رَبُّ ءاباﺋِکُمُ اَلّاوَّلینَ) به چه معنا است.
8

الف) پروردگار پدران پیشین آنها

ب) پرورگار شما و پدرانتان

ج) پروردگار پدران پیشین شما

د) پروردگار اولین پدران آنها

0/5

ترجمه های ناقص را کامل کنید.
الف) جِنودُ السَّمواتِ وَ اَالَرضِ ..........................................( .آسمانها و زمین)
9

ب) فَاَخَذنهُم اَخذَ عزیزٍ مُقتَدِرٍ ..............................................( .را آن گونه که فردی عزتمند و مقتدر مجازات می کند)

1

ج) ال یَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ اَلجَنَّة ........................................................( .اهل آتش و اهل بهشت)
د) وَذَروا اَلبَیعَ( .و رها کنید )..............................................................
معنای آیات و عبارات قرآنی زیر را بنویسید.
الف) وَ اَفَال یَنظَرونَ اِلی االبِلِ کَیفَ خُلِقَت ().................................................................................................... .........
ب) رَبُّ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ ال اله اِلّا هو.
10

ج) ما کُنّا فی اَصحاب اَلسَّعیر.

0/75

(0/75 ).................................................................................................................

()............................................................................................................................

0/5

د) اَنّا لَمُغرَمونَ.

()..................................................................................

0/5

و) لِقومٍ یوقِنونَ.

()...............................................................................

0/5

موفق و پیروز باشید

2

