
 

 

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

 :ریمکَـ 2   :عیمنَـ 1

 :مَهد ـ4   :سَبِّحـ 2

 

 بارم

1 

 1 ب( ترجمه صحیح هر عبارت را مشخص کنید.

  پس گمان می کند  پس گمان کرد  نَّظَّفَ -1

 بفرستیدصلوات  ةالوا الصَّقیمُأ -2
 نماز را به پا دارید 

 

  وحی می شود به من  وحی برای من لیَّیوحی إ -3

  گفتند ای پدر ما  بگو ای پدر قالوا یا أبانا -4

 ج( گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 چیست؟« صیرنَ »معنای کلمه  -1

1 

 یاورج(  ولیب(  دوستالف( 

 است؟« مُلک -هین مُ »کلمات کدام گزینه به ترتیب معنای  -2

  فرمانروایی -خوار کننده  ج( فرمانروایی -دردناک ب(  پادشاه -خوار کننده الف( 

 معنای کلمه مشخص شده چیست؟« راًلوا حاضِمِما عَ دواجَوَ »در عبارت  -3

  یافتند ج(  واجب استب( پیدا کنیدالف( 

 ؟چه کسی دشمن آشکار انسان معرفی شده است« بیناًواً مُدُّعَ إلنسانِلِ کانَ یطانَالشَّ إنَّ» ( در عبارت 4

 کارانسان گناهج(  دوست بدب(  شیطانالف( 

 های زیر را بنویسید.ترجمه ترکیبد( 

  :و األعناب  خیلَو النَّ -2                                  نین: حسِالمُ جرَاَ ـ1

1 

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

 (اینچنین -شکر نمی کنند  –توکل کن  –کار خوب )

 ..................... بر او ..........: پس عبادت کن او را و ............ یهِلَل عَکَوَّو تَ دهُأعبُفَ -1

 ........................ .............: ولی بیشتر مردم .......... رونَشکُال یَ اسِالنّ رَو لکن أکثَ -2

 .......... مؤمنان را نجات می دهیم............: و .......... نینَؤمِی المُنجِنُ کَذلِو کَ -3

 .............. ...............حاً : پس باید انجام دهد .........الً صالِمَل عَعمَلیَفَ -4

1 

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

 کار خوب اجام دهید .                                                               قّالحَ جاءَ ـ1

                     در گمراهی آشکار                                                  کبِّرَ زقُرِ ـ2

1 

 محل آرامش

 ارزشمند

 پر نعمت 

 تسبیح گوی 

 

 



 

 

 حق آمد                                                                 بینٍمُ اللٍفی ضَ ـ3

 روزی پروردگارت                                                            یرَلوا الخَإفعَ ـ4

 ترجمه کنید( و

 

 : ............................................................... . تابِالکِ هِبدِلی عَعَ لَنزَذی أَالَّ هِلّلِ مدُالحَ -1

 : ............................................................... .هارَو النَّ یلَاللَّ قَلَذی خَهو الَّ -2

 .......... .............................: ................................... دیرٍقَ یءٍشَ لِّلی کُهو عَـ 3

 ........ . ..ماءً : ..................................................................... ماءِالسَّ نَمِ لَنزَأَ -4
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 موفق و پیروز باشید

 


