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سواالت

1

 .1از میان کلمات داده شده ،ترجمه هر کلمه را بنویسید(یک کلمه اضافه است)
الف) فاطر
ب) سبیل
ج) نَبَاء
د) مهتدون

پدید آورنده -راه -خبر-
هدایتشدگان -برتر

 .2درستی و نادرستی معنای ترکیبها را مشخص کنید

الف) ُادعوین
ب) ف َ ُیضل ِـ َک (پس او را گمراه میکند)
(بخوانید مرا)

ص

غ
ص

 .3ترجمه مربوط به هر عبارت را مشخص کنید

نی
الف) کذ رل َک ََن رری املُحس َ
ب) او َ
لئک اولوالباب
ج) ابرکنا علیه
الناس
د) َا َح َ
سب ُ

غ

ج) فَبَ ر ِّش رعبا رد
د) ِ
معا یّشکون(از آنچه شرکت میکنید)

( بندگان را بشارت ده) ص

غ

ص

غ

آهنا خردمندان هستند.
آای مردم گامن کردند؟
اینچنی نیکواکران را پاداش میدهمی.
بر او مبارک کردمی.

1

1

 .4با توجه به ترجمه ،کلمات زیر را در جای خالی قرار دهید.
اِتَّبِعوا -اخوهم -معرضون -نذیراً

الف) َع رن اللغ رو...........
ب) راذ قا َل لَهُم ........هود.
لعاملی...........
کون رل َ
ج) رل َی َ
د) َ ...........من الی َس ئلُـمک اجرا.

از خسن بیهوده رویگردان هستند.
هنگامیکه به آهنا برادرشان هود گفت.
ات ابشد برای هجانیان هشدار دهندهای.
پریوی کنید از کیس که از شام پادایش منیخواهد

 .5ترجمه هر ترکیب را بنویسید.

الف) َالنِوم س باات .................

.6

ایح .................
ب) َا َرس َل ِالر َ

1

1

ترجمه ناقص را کامل کنید.

الف) و رمن ُذ ِ رری ِ رتـهرام ُمحس ٌن و ظاملٌ رل ر
نفسه ُمبی.
ب) َا ر
هللا َ
الیک.
حس َن ُ
حسن کام َا َ

و از ...........نیکواکر هستند و به خودش آشاکر...............هستند.
 ..................هامنطور که خداوند ............نیکی کرد.
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 .7ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

الف) ما ی َ ُ
زنل رمن السام رء

آچنه انزل میشود از آسامن
انزل منیشود از آسامن

0.5

 .8ترکیب و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید

یوح رالیک رمن رربِ َک.
الف) َواتَّبرع ما ی
ب) داعیا ایل ر
هللا و ر رابذ رن ره و رساجا منریا.
الس َامء ب َناء.
ج) َج َع َل الارض قرارا َو َّ

...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
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کلید سواالت
1

از میان کلمات داده شده ،ترجمه هر کلمه را بنویسید(یک کلمه اضافه است)
پدیدآورنده
راه
خبر
هدایت شدگان

الف) فاطر
ب) سبیل
ج) نَبَاء
د) مهتدون

پدید آورنده -راه -خبر-
هدایتشدگان -برتر

درستی و نادرستی معنای ترکیبها را مشخص کنید

الف) ُادعوین
ب) ف َ ُیضل ِـ َک (پس او را گمراه میکند)
(بخوانید مرا)

ص

ج) فَبَ ر ِّش رعبا رد
د) ِ
معا یّشکون(از آنچه شرکت میکنید)

غ
ص

غ

( بندگان را بشارت ده) ص

غ

ص

غ

1

ترجمه مربوط به هر عبارت را مشخص کنید

نی
الف) کذ رل َک ََن رری املُحس َ
ب) او َ
لئک اولوالباب
ج) ابرکنا علیه
الناس
د) َا َح َ
سب ُ

آهنا خردمندان هستند.
آای مردم گامن کردند؟
اینچنی نیکواکران را پاداش میدهمی.
بر او مبارک کردمی.

1

با توجه به ترجمه ،کلمات زیر را در جای خالی قرار دهید.
اِتَّبِعوا -اخوهم -معرضون -نذیراً

الف) َع رن اللغ رو...معرضون..
ب) راذ قا َل لَهُم...اخومه ....هود.
لعاملی...نذیرا....
کون رل َ
ج) رل َی َ
د)  ...راتبعواَ ....من الی َس ئلُـمک اجرا.
ترجمه هر ترکیب را بنویسید.

الف) َالنِوم س باات

خواب را آرامش

از خسن بیهوده رویگردان هستند.
هنگامیکه به آهنا برادرشان هود گفت.
ات ابشد برای هجانیان هشدار دهندهای.
پریوی کنید از کیس که از شام پادایش منیخواهد
ایح
ب) َا َرس َل ِالر َ

ابدها را فرس تاد

1

1

ترجمه ناقص را کامل کنید.

الف) و رمن ُذ ِ رری ِ رتـهرام ُمحس ٌن و ظاملٌ رل ر
نفسه ُمبی .و از....نسل آهنا ..نیکواکر هستند و به خودش آشاکر...س متگر...هستند.
ب) َا ر
هللا َ
.....نیکی کن ...هامنطور که خداوند...به تو ...نیکی کرد.
الیک.
حس َن ُ
حسن کام َا َ
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ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

الف) ما ی َ ُ
زنل رمن السام رء

آچنه انزل میشود از آسامن
انزل منیشود از آسامن

0.5

ترکیب و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید

یوح رالیک رمن رربِ َک.
الف) َواتَّبرع ما ی
ب) داعیا ایل ر
هللا و ر رابذ رن ره و رساجا منریا.
الس َامء بَناء.
ج) َج َع َل الارض قرارا َو َّ

پریوی کن آچنه را که از سوی پروردگارت به تو وح میشود.
دعوت کنندهای به خدا و اب اجازهی او و چراغی روشن
زمی را حمل آرامش قرار داد و آسامن را رسپناه

صفحه 4

3.5

