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 کلمات داده شده را در جای مناسبی از جدول قرار دهید. )یک کلمه اضافی است( 1

 ها(گرگ -هالکت -کار و تالش -درخواست کننده -راه نجات -سفارش کرد -)گناهان
 

 بارتَ سَبح مَخرج نوبذُ سائل وَصی کلمه

 ................. ................. ................. ................. ................. ................. معنا
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 صحیح یا غلط بودن ترجمه عبارات زیر را مشخص کنید. 2

  درستنا         درست  : مقرر کرد برایتانَشَرَع لَُكم  ( 1

 درستنا         درست  گویند آفرید شما را.: حتماً میَخلَقَهُنَّ لَيَقُولُنَّ ( 2

5/0 

 ای را که زیر آن خط کشیده غلط است. صحیح آن را بنویسید.معنای کلمه 3

ِم إِنِّي لَُكم  نَِذيٌر   ای مورد اعتماد هستم.دهنده گفت ای قوم من، قطعاً من برای شما هشدار  ُمبِينٌ قَاَل يَا قَو 
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 شماره هر ترکیب را مقابل ترجمه فارسی آن بنویسید. یک مورد ترجمه اضافی است. 4
ن  ِعنِدنَا( 1 ًرا مِّ  پیروی کنید حقّ را أَم 

لَِّذينَ ( 2  فرمانی از نزد ما أَم  َحِسَب اَ

 آیا گمان کردند کسانی که َحقَّ اتَّبَُعوا ال  ( 3

4 ) ً زا َعِظيما  پیروی کردند حقیقت را  فَو 

 موفقیتی بزرگ  

1 

 پاسخ صحیح جای خالی را با عالمت ضربدر مشخص کنید. 5

ِميعُ ال َعلِيمُ ( 1  قطعاً او ...................... و داناست.  إِنَّهُ هَُو السَّ

  الف( بینا  ب( آگاه  ج( توانا  د( شنوا 

 ها چگونه بر پا شدند.کوهو  ...............................  ِجبَاِل َكي فَ إِلَى ال  ( 2

  )لِقتخُ الف   )َحتطِ سُ ب   )بَتنَصِ ج   )ُرفَِعتد 
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 در ترجمه زیر کدام کلمه معنا نشده است؟ 6

 پروردگارا، پدر و مادر مرا بیامرز  َرّب اغفِر لِی َو لِوادلِدیَّ 

  )َربَّ الف   )اِغفِرب   )لِیج   )َوالِدید 
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 های زیر را مشخص کنید.عبارتترجمه  7

لَُمونَ ( 1  دانستیدب( اگر می  دانیدالف( اگر شما می  إِن  ُكن تُم  تَع 

 کندب( زراعت می  رویانیدالف( می  تَزرعونَ ( 2

 ها را فراموش کردب( خدا آن  الف( فراموش کردند خدا را  هللا نُسوا( 3
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 کنید. های زیر را ترجمهآیات و عبارت 8

َم َربَِّك َو َو ( 1  ُكرِ اس  لَي هِ تَب تِيًل اذ   ............................................... و تنها به او دل ببند. تَبَتَّل  إِ

ُكم  إِلَى   وَ ( 2  ر   ....................................................................................... ُمَسًمّى أََجل   يَُؤخِّ
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 ....................................................................................... تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدهِ ال ُمل كُ ( 3 

لةِ ( 4  ِم ال  ِمن  إَِذا نُوِدَي لِلصَّ  ............................................................. در روز جمعه. ُجُمَعةِ يَو 

لَُمونَ  ُكنتُم   إِن لَُّكم   َخي رٌ  لُِكم  َذ  ( 5   این ............................................................................... تَع 

 10 جمع بارم 
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