
    
 

 

 بارم متن سوال

 الف( با استفاده از کلمات داده شده معنای صحیح لغات زیر را بنویسید.

 : اَحسِن ـ2  : اِتَّخَذوا ـ1

 : یکونُ -4   : نُریدـ 3

1 

 مناسب را انتخاب کنید .گزینه ب(

 اَن اَعمَل صالِحاً :-1

 قطعاً کار خوبی انجام می دهم(2                                        که انجام دهم کار خوبی                 (1   

 کم اَنبَتنا فیها مِن کُل زوج :-2

  چه بسیار رویاندیم در آن از هر نوع(2                 می رویانیم در آن از هر نوع                                 (1   

 لمرسلین : کَذَّبَت عادُ ا-3

 قوم عاد پیامبران را تکذیب کردند(2                                      قوم عاد پیامبران را تکذیب می کنند(1   

  وهلل ملک السماوات و االرض-4

   و پادشاهی آسمان ها و زمین برای اوست(2                          و پادشاهی آسمان ها و زمین برای خداست (1   

 

1 

 با توجه به کلمات داده شده ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید .( ج

 گناهکاران( –)خرابکاران را دوست ندارد ....................  و خداوند :  هلل الیحبُ المفسدین اـ 1

 قرار دادیم( –)قرار داد ...................  آن ها را امامان:  ائمةنجعلهم -2

 رستگارشدند( –)رستگارمی شوند ................... قطعاً مومنان : قد افلح المومنونَ-3

 آرامشی( –)پوششی برای شما قرار داد ....................   و شب را:   و جعل لکم الیل لباساً-4

1 

 د(ترجمه درست و نادرست را مشخص کنید .

 درست                  نادرست                                                                                خودش:  نَفسَهـ 1

 درست                  نادرست                                                   کرد آن ها را هدایت:  یَهدیکمـ 2

 درست                  نادرست                                                                  تا بدانند :  لِیَعلَموا ـ 3

 درست                  نادرست                         نبود                                                         :  ما کانـ 4
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 نیکی کن

   می باشد    می خواهیم

 گرفتند            

 



    
 

 

 
 

 ترجمه جمالت ستون چپ را به عبارات سمت راست متصل کنید .(ه 

 بادها را می فرستد                                     لو کانویعلمونـ 1

 که بخشیدی               ریاحیرسل ـ 2

   اگر می دانستند            التی انعمت    ـ 3

 به آنچه عمل می کنند                       بما یفعلونـ 4
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 صحیح را مشخص کنید .گزینه (ی

 معنای کلمه مشخص شده کدام گزینه است ؟« ءامَنااَن یقولوا »در عبارت ـ 1

 ایمان می آوریمج(                                              ایمان آوردیمب(                                      ایمان بیاوریدالف(   

 خداوند از چه صفتی برتر است ؟« تعالی اهلل عما یشرکون»در عبارت  -2

 داشتن شریکج(                                        داشتن پدر و مادرب(                                      داشتن فرزندالف(   

 چیست ؟« سَجَدَ»معنای « المالئکةفَسَجَدَ »در عبارت -3

 سجده کردندج(                                            سجده می کنندب(                                        سجده کردالف(   

 معنای کلمه مشخص شده چیست ؟« اولیاء اهلل مِن دون»در عبارت -4

 از هرکسج(                                            غیر از چه کسیب(                                            به جایالف(   
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 آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید .( و

   اِنَّ اهلل لَغَنیٌ عَنِ العالمین : -1

 علیک مِن نباء موسی : انَتلو -2

 فاتقوا اهلل وَ اَطیعونِ : -3

 والذین هم فی صالتِهم خاشعون : -4
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 موفق باشید

 


