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   ردیف

رابنویسید؟معنای واژه های زیر       4  
 

بر........       ولد........        سبات.........       مصیر......          نبآ .........           انبتنا..........         
 

 غنی........          معرض.......

 

1   

 معنای ترکیب های زیر را بنویسید؟ 3
 

عن الغو -ج                      بما یفعلون                               -الف  
 

الیحب المفسدین -علی والدی                                                    د -ب  
 

و نجعلهم ائمه-تعالی هللا                                                       ت-ه  

2   

 درستی و نادرستی ترجمه های زیر را مشخص کنید؟ 2
 

: از جهانیانعن العالمین -الف  
 

الیل لباسآ: شب را برای آرامش و استراحت  -ب  
 

نتلو  علیک: می خوانیم بر تو -ج  
 

یهدیکم :هدایت کرد شما را -د  
 

3   

5/1  ترجمه صحیح هر عبارت را مشخص کنید؟ 
 

یعلموا             الف: برای اینکه می دانیدل-2  
ب: تا بدانند                          

 
ارسل الریاح بشرا -1  

 
.دالف: بادهای بشارت دهنده را می فرست  

 
.: فرستاد باد های بشارت دهنده را-ب  

 
واتقون  -0  

 
 الف: و تقوای مرا پیشه کنید

 
:و تقوا پیشه کنید-ب  

 
وجعل النهار -4  

.قرار داد شب را -الف  
.قرار داد روز را -ب  

4   

همیار



5/  ترجمه درست ترکیب قرآنی ) انعمت علیهم( کدام گزینه است 
 

نعمت دادی برای من -نعمت دادی برما                 د -نعمت دادی بر من               ج -نعمت بده به ما         ب -الف  

5   

5/ ( کدام گزینه است؟ترجمه درست )ان فی ذالک الیه   
 

 الف: قطعا در آن نشانه ای است.
 

 ب: قطعا آن نشانه ای است.
 

قطعا برای آن نشانه ای است. -ج  
 

قطعا آن نشانه است. -د  

 

6   

5/  معنای صحیح کلمه )کانوا یعلمون( کدام گزینه است؟ 
 

 الف: می دانستید.
 

می دانستند. -ب  
 

بدانید.-ج  
 

دانستند. -د  
 

7 

 این ترکیب هارا مانند نمونه کامل کنید؟ 2
 

نفسها:               خودش        نفس+ها          
 

 نفس+ ک          ...........            ............  
 

 انفس+ نا       ..........                ............
    

8   

 ترجمه آیات زیر را کامل کنید؟ 6
 

نسبت...................ولم یکن له شریک فی الملک                              و -  
 

و انزلنا من السماء ماء طهورا                             ...........................-  
 

فاتقو هللا و اطیعون                                         ...........................-  
 

وهرگز طلب مکن...........   التبغ الفساد فی االرض                                -  
 

انی لکم رسول امین                                       ..............................-  
 

9 

 

همیار
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