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ردیف

بارم

ترجمه هر کلمه را با توجه به کلمات داده شده بنویسید 2 ( .کلمه اضافی است) .
خبر  -آرامش  -بی نیاز  -همانطور  -جهانیان  -دانشمندان

1
الف) سبات :

2

3

4

ج) عالَمین :

ب) کَما :

درستی و نادرستی هر ترکیب را مشخص کنید.
الف) فَسَجَدَ ال َمال ِئکَة  :فرشتگان سجده می کنند .ص
غ
ب) کانوا یَعلَمونَ  :می دانستند .ص
غ
ج) فَاعبُدونِ  :پس عبادت کنید .ص
غ
د) اَنفُسِکُم  :خودشان ص
با توجه به نمونه کامل کنید.
که  +عبادت می کنم
اَن  +اَعبُدُ
اَن  +اَعمَلُ

که ........................... +

ترجمه هر ترکیب را بنویسید.
الف) ال یُحِبُّ المُفسِدینَ ................................ :
د) نَجعَلَهُم الوارثین ............................ :

1
د) نَبَأ :

غ
1

اَن اَعبُدَ  :که عبادت کنم

0/5

.............................. : ...........................

ب) نَتلوا علیکَ ............................. :
ه) فی صَالتِهِم .............................. :

ج) مِن کُلّ زوجٍ کریم ..................................... :

2/5

ترجمه ناقص را کامل کنید.
الف) وَ هوَ الذی جَعَلَ لَکُم اللَیلَ لباساً  :او کسی است که  ........................برایتان  ..................پوششی.
5

1/5

ب) کَم اَنبتنا فیها مِن کُلِّ زوجٍ کَریمٍ  :چه بسیار  .......................در آن از  ..................مفید.
ج)اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم هودٌ اَال تَتَّقون  :هنگامیکه  ....................برادرشان هود که آیا  ................نمی کنید.

6

معنای کلمات ( اَحسِن  -تعالی  -اَحسَنَ ) به ترتیب در کدام گزینه است؟
ب) نیکی کن  -برتر است  -نیکی کرد
الف) نیکی کرد  -نیکی کن  -برتر است

ج) نیکی کرد  -برتر است  -نیکی کن

0/5

ترجمه عبارات قرآنی را بنویسید.
الف) اَلَّتی اَنعَمتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ ........................................................................ :
7

3

ب) فَاَتَّقوا اهللَ وَ اَطیعونِ .............................................................. :
ج) اِتَّخَذوا مِن دونِ اهللِ اَولیاءَ ....................................................................... :
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کلید سواالت
1

ترجمه هر کلمه را با توجه به کلمات داده شده بنویسید 2 ( .کلمه اضافی است) .

1

خبر  -آرامش  -بی نیاز  -همانطور  -جهانیان  -دانشمندان
الف) سبات  :آرامش

ب) کَما  :همانطور

ج) عالَمین  :جهانیان

2

درستی و نادرستی هر ترکیب را مشخص کنید.
الف) فَسَجَدَ ال َمال ِئکَة  :فرشتگان سجده می کنند .ص
غ
ب) کانوا یَعلَمونَ  :می دانستند .ص
غ
ج) فَاعبُدونِ  :پس عبادت کنید .ص
غ
د) اَنفُسِکُم  :خودشان ص

3

با توجه به نمونه کامل کنید.
که  +عبادت می کنم
اَن  +اَعبُدُ
که  +عمل می کنم
اَن  +اَعمَلُ

4

ترجمه هر ترکیب را بنویسید.
الف) ال یُحِبُّ المُفسِدینَ  :مفسدین را دوست ندارد ب) نَتلوا علیکَ :خواندیم بر تو
ه) فی صَالتِهِم  :در نمازشان
د) اِتَّخَذَت بیتاً  :خانه ای گرفت

5

ترجمه ناقص را کامل کنید.
الف) وَ هوَ الذی جَعَلَ لَکُم اللَیلَ لباساً  :او کسی است که قرار داد

د) نَبَأ  :خبر

1
غ

0/5
اَن اَعبُدَ  :که عبادت کنم
اَن اَعمَلَ  :که عمل کنم
2/5
ج) یُجاهِدوا لِنَفسِهِ  :جهاد می کنند برای خودش

1/5
برایتان

شب پوششی.

ب) کَم اَنبتنا فیها مِن کُلِّ زوجٍ کَریمٍ  :چه بسیار رویاندیم در آن از هر نوعی مفید.
ج) اَحَسِبَ الناس اَن یترکوا اَن یَقولوا ءاَمَنّا  :آیا مردم پنداشتند

که رها می شوند که بگویند ایمان آوردیم.

6

معنای کلمات ( اَحسِن  -تَعالی  -اَحسَنَ ) به ترتیب در کدام گزینه است؟
ب) نیکی کن  -برتر است  -نیکی کرد
الف) نیکی کرد  -نیکی کن  -برتر است

7

ترجمه عبارات قرآنی را بنویسید.
الف) اَلَّتی اَنعَمتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ  :که نعمت دادی بر من و بر پدر و مادرم.
ب) فَاَتَّقوا اهللَ وَ اَطیعونِ  :پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت کنید.
ج) اِتَّخَذوا مِن دونِ اهللِ اَولیاءَ  :گرفتند به جای خدا سرپرستانی .

0/5
ج) نیکی کرد  -برتر است  -نیکی کن
3
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