
 

 

 الف( با توجه به کلمات داده شده معنای صحیح لغات زیر را بنویسید.

 :دیهَـ 2   : جُیولِ ـ1

 :ول قَ ـ4   :دون هتَمُ ـ2

 

 بارم

1 

 1 ب( ترجمه صحیح هر عبارت را مشخص کنید.

  خدا می داندقطعا   قطعا خدا بی نیاز است  نیٌّغَلَ اهللَ نَّإ -1

  خانه ای می گیرد  خانه ای گرفت یتاًت بَذَخَتَّاِ -2

  هر چیز می دانید  از آنچه عمل می کنید لونَعمَا تَمّعَ -3

  کندخدا در وعده اش تخلف نمی  خدا از عهد نمی گذرد هُعدَوَ اهللُ فُخلِال یُ -4

 ج( گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 چیست؟«  رَطَفَ »کلمه معنای  -1

1 

 پدید آورندهج(  پدید آوردب(  فطرتالف( 

 است؟« بیلسَ -کنا بارَ »کدام گزینه به ترتیب معنای کلمات  -2

 راه ها –برکت می دهیم  ج( راه ها –برکت دادیم ب(  راه -برکت دادیم الف( 

 مشخص شده چیست؟معنای کلمه « اهللِ بیلِن سَعَ کَلُّضِیُفَ »در عبارت  -3

 گمراه می کند ج( گمراهیب(  گمراه شدالف( 

 خداوند چه کسانی را دوست ندارد؟« دینَفسِالمُ بُّحِال یُ اهللَ إنَّ» ( در عبارت 4

 گناهکارانج(  خرابکارانب(  متکبرانالف( 

 های زیر را بنویسید.ترجمه ترکیب( د

  :م أجراًکُلُسئَال یَ-2                                  :  مونَعلَو کانوا یَلَ ـ1

1 

 با توجه به کلمات داده شده معنای عبارات را کامل کنید.هـ( 

 (حکم کن –رویاندیم  –فرو می رود  –آفریننده )

 ...................... در زمین . .......: می داند آنچه ... ی األرضِفِ جُلِما یَ مُعلَیَ -1

 .... غیر از خدا هست ؟..........: آیا هیچ ........ اهللِ یرِغَ قٍن خالِل مِهَ -2

 ..................... .........: پس بین مردم به حق ....... قِّالحَبِ اسِّالنّ ینَم بَأحکُفَ -3

 از هر نوع ارزشمند...... در آن ...............: چه قدر .... ریمٍکَ وجٍزَ لِّن کُتنا فیها مِنبَم أَکَ -4

1 

 ی( عبارات مربوط به هر ستون را به هم وصل کنید.

 پیشه کن اتقوای خدا ر.                                                                                        نونَم یوقِهُ ـ1

                     چراغی روشنی بخش                                                                                            اهللِ قِتَّاِ ـ2

1 

 هدایت کرد               

 سخن

 راه یافتگان              

 داخل می کند



 

 

                                     آنچه در آن باال می رود                                                                                                 نیراًمُ راجاًسِ ـ3

 آن ها یقین دارند                                                                                        فیها  جُعرِما یَ ـ4

 و( ترجمه کنید

 : ............................................................... .فَتَبارک اهلل رب العالمین  -1

 : ............................................................... . وبِالتَّ لِو قابِ نبِالذَّ رِغافِ -2

 : ......................................................................... .  یکَوحی إلَع ما یُبِتَّو اِ ـ3

 .......................................................... . : .....................دیدٌشَ ذابٌم عَهُلَ -4
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 جمع
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 موفق و پیروز باشید

 


