
 

 

 

 

2.ترجمه کلمات زیر زا بنویسید.1  

 
خالِدینَ :           سَاءَ :              میتُ :                 یُ       هُنَّ :                  

تَشکُرون:     اَسحار:                           جُنود :                 صَدّوا :               

 

4.  ترجمه عبارات وآیات زیر را بنویسید .2  

 

.........دانا................................................................ الف. لَیَقولُنَّ خَلَقَهُّنَّ العَزیزَ العلیمُ :   

 

..............بودیم ....................................... ب. اِنَّا کُنَّا مُنذِرینَ :  

 

پاداشی ....................................................................... ج. جَزاءً بَما کانوا یَعمَلونَ :  

 

وکسانی که ............................................................................... الصَّالِحاتِ :وَالَذّینَ ءامَنوا وَ عَمِلود.   

 

و بپوشاند ...................................................... و. وَیُکَفَّرَ عَنهُم سیئاتِهِم :  

 

..............................قرآن را ....................................ز. وَلَقَد یَسَّرنااالقرآنَ لِلذِّکرِ : و قطعاً ..  

 

22/2. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.3  

 

به صورت ........................تلفظ می شود. مانند : .................................« ع»الف( حرف   

.................تلفظ می شود. مانند :..............................به صورت « ق»ب( حرف   

 ج( حرکت کوتاه در زبان عربی باید ..........................خوانده شود.مانند ...........................

شود.مانند.........................اگر درست تلفظ نشود، حرکت ................... به ........................... تبدیل می   
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. برای رعایت دقیق محل وقف و ابتدای مناسب ، عالئمی نوشته می شود آن ها را نام ببرید.4 1   

 
   

 
 

 
/.52. درست و نادرست بودن ترجمه های زیر را مشخص کنید.2  

 .) در صورت نادرست بودن، صحیح آن رابنویسید.(

 

اگر باشید شما مؤمن. الف( اِن کُنتُم مُؤمنینَ :  

 

 ب( اِتَبَعوا النّورَ الَّذی : پیروی کنید نور کسی را که.
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د است      جاودانچه ب      می میراند            آنها. 1  

شکرمیکنید         رها   حَسَ        مانع شدند      لشگریان   

 

2 .  

شکست ناپذیر و دانا( خداوند)را یند آفرید آنها حتما میگو: الف  

(هشداردهندگان) هشداردهنده( هستیم)قطعاً ما بودیم : ب  

بخاطر آنچه انجام می دادند: ج  

های خوب انجام دادندو کسانی که ایمان آوردند و کار: د  

هایتان را شاند از شما بدیبپو : و  

و قطعاً آسان کردیم قرآن را برای پند: ز  

 

 

3.  

غلیظ     اِیاَک َنعبُدُ : الف  

ً : ب محکم      قوالً بَلیغا  

کوتاه      قاَل     کوتاه    کشیده    قاَل  قاال: ج  

 

.ی وقف استشماره آیه که معموال در آخر آن می آید وجی بسیار مناسب برا. الف. 4  

(ط ج  ز ص .) عالئم وقف در آیاتی که شامل چند جمله است. ب  

 

5.  

درست: الف  

تبعیت کردند نور کسی را که: نادرست : ب  
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