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 25/0هر کدام              ترجمه صحیح هر کلمه را در مقابل آن بنویسید.

 می دانستند ون:مُعلَیَ واکانُ                     گرفتندوا: ذُخَتَّإ               نیکی کرد: نَحسَأ                   برتر استعالی: تَ
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 5/0            گزینه صحیح را انتخاب کنید.}خودشان ، لِیَعَلمُوا {

 تا بدانند أنفُسَهُم،            ، تا اندیشه کنیدهافسَنَ         ، می دانندمهُ سَنفُأ              ، تا اندیشه کنیدمکُسَنفُأ
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 5/0هر کدام    انتخاب کنید.از داخل پرانتز کلمه صحیح را 

 ( نَّن ـ أمَ ،أنَّ ـ مَن  )  (1

 (جاهََد ـ یُجاِهدُ،  دَـ جاهَ دُ جاهِ)یُ ( 2
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 5/0هرکدام         معنای ترکیبات زیر را بنویسید.

 قطعاً خانه عنکبوت :وتِبُ نکَالعَ یتُبَلَ      و اطاعت کنید مرا :ونِطیعُ أوَ    از آنچه شریک قرار می دهندون: کُشرِا یُمّعَ
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 5/0هرکدام     ترکیبات زیر را با توجه به تغییر جزئی که در معنای فعل پیش می آید ترجمه کنید.

 .........شکر کنند: تا آنها .......ونَرُ شکُم یَهُلَّعَ لَ              که تالوت کنم :وَتلُأن اَ
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 نمره  1هر کدام       کامل کنید.با توجه به عبارات داده شده ترجمه را 

..... که )به حال خود( رها می شوند وقتی که آیا گمان کردند مردمءَامَنَّا : .... یَقُولُواْ َأن یُترَکُواْ أَن لنَّاسُٱأَحَسِبَ (1

 ....بگویند ایمان آوردیم....

.... پیش از رحمت بشارت دهنده.... را ...کسی که می فرستد بادها....: و مَْن یُرْسِلُ الِرّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ (2

 خود)باران(.
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 آیات زیر را ترجمه کنید.

 هنگامی که گفت به آنها برادرشان هود که آیا تقوا پیشه نمی کنید (5/1إذ قالَ لَهُم أخُوهُم هُودٌ اَال تَتَّقُونَ: )

 قطعا خدا دوست ندارد خرابکاران را (1): دینَفسِالمُ ب  حِال یُ اهللَ نَّإ

 و خواب را مایه آرامش و استراحت (5/0) ا:باتًسُ ومَالنَّوَ
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