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 .مشخص کنید)×( صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت * 

            غلط                                                                            صحیح                                   «.  بیم دهنده »  یعنی« مُنذِر »کلمه الف(    

 غلط   صحیح             . «وحی کردیم بسویش» یعنی «  لَیکَ اَوحَینا اِ» ب( عبارت    

 

5/. 
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 مشخص کنید.(  )×با عالمت پاسخ صحیح را * 

 ست؟      به چه معنا« بَلدَة » کلمۀ -1

                رستگارید(        محل آرامشج(            سرزمینب(            مردهالف( 

             ؟  ست به چه معنا« جَزاءً بِما کانوا یَعمَلونَ » در عبارت «  کانوا یَعمَلون»  -2   

 عمل می کنید  د(      انجام می دهند ج(           عمل کردندب(              انجام می د ادند( الف   

 به چه معناست؟ « فَاَصلِحوا بَینَ أَخَوَیکُم » در عبارت  «  اَصلِحوا» -3   

 اصالح شد( ب               اصالح کردند الف(    

   اصالح می کنند ( د                 اصالح کنید ج(      

      ؟نشده استکدام کلمه درست معنا  -4  

        إِتَّبَعوا : پیروی کنید د(        نُزِّلَ : نازل شدج(         فَوز: موفقیت( ب        نیازمند:  سائِل ف(ال     
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ط یا حرف مربو  وصل کنید هم )ب( پیدا کنید و با یک خط به  مناسبی از ستون ترجمهستون )الف( برای * 

 )یک مورد اضافی است.(( بنویسید.........به آن را داخل کمانک )

 )ب(                                                     )الف(                            

 که درسنجش از حد نگذرید  الف(                              لَعَلَّکُم تُرحَمونَ  -1(.............. )      

                                     تکذیب کردند نشانه هایمان را  ب(                                  کَذَّبوا بِایَتِنا -2( .............. )      

                                                                            بلکه مانیازمندیم  ج(                       لمیزانِ ال ا تَطغَوا فی ا -3 (..............  )     

 شاید که مورد رحمت قرار بگیرید  د(                          بَل نَحنُ مَحرومونَ -4(..............  )     

 سنجش طغیان نکردنددرکه  (ه                                                                       

                                                                                                                        

 ادامه در صفحه بعد  
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                    2صفحه                                             ل کنید.را کام زیر قرآنی آیات و عباراتناقص ترجمه * 

  مِنَ السَّماءِ مآءً بِقَدَرٍ.وَ الَّذی نَزَّلَ  (ب                                  ثونَ ؟تُم ما تَحرُ ءَیأَفَرَلف( ا

 .  و کسی که فروفرستاد از ......... آب را به ..........             می کارید ؟.  ............. به..............  آیا  پس      

                  فَهَل مِن مُدَّکِر ؟د(                                    . وَأَقیموا الوَزنَ با لقِسطِ ج(     

 .............. آیا هیچ .................... هست ؟                  .................. وزن را....................... .پس            

 و( وَ جَعَلَ لَکَم فیها سُباُلً .                              عَسی أَن یَکونوا خَیراً مِنهُم .( ه   

 ...........  .و.................. برایتان در آن ..... که ................ بهتر از آنها . ..................     
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 )دوکلمه اضافی می باشد(کامل کنید. شده، داده کلمات از استفاده با را زیر جدول* 

 مسخره نکنید  – نباید مسخره کند  –زنده می کند  –آرامش –می میراند  – مساوی است 

 

 معنا کلمه معنا کلمه معنا کلمه معنا کلمه

 ............      یُمیتُ

    

  تَستوی

 

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

 

 ال یَسخَر

 

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

           

 ............ سَکینَۀ
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 .کنید ترجمه الگوبا توجه به * 

 هرچند شود، معنا مضارع صورت به است بهتر )و ..... اذا مَن، ان، ( شرط کلمات از پس ماضی فعل
  ؛ ندارد اشکال نیز ماضی صورت ترجمه به

 .بخواهد ( خدا     اهللُ : اگر خواست )       اِن شاءَ  :مانند

 عبارات قرآنی زیر را کامل کنید.ترجمه حاال با توجه به الگو ، 

 .پیروزی و خدا یاری  (.............          ( آمد که هنگامی  :وَالفَتْحُ اهللِ  نَصْرُ جاءَ اِذا الف(

 ............. ( مومن ...اِن کُنتُم مُومِنینَ : اگر بودید )          ب(
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  .معنا کنید* ترکیبات قرآنی زیر را 

                                                                                            .( /5)   ............. .: ...................... عَلیماً حَکیما  -الف(  

 .(/75............  .)  .....................: ................ اهلل وَصَد وا عَن سبیلِ -ب ( 

                                                                                                     .(/5) ................ .: ................... وَ أَجَلٍ مُسَم یً  -ج( 

 .(/75.................. .): .................... مأَن نَجعَلَهُ  -د(
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 10 جمع نمرات                                     موفق و پیروز باشید                                                      

 


