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لمه را عالمت بزنید.كترجمه صحیح هر  1

 رستگار شدمج(  شکافتب(  رستگار شدالف(   :اَفلَحَ  -1

هشدار دهندهج(  بینندهب( همانند الف(  :نَظیر -2

 هفتهج(  آرامشب( سیاه الف(  :سُبات-3

 .دوست داردج(  دوست دارمب( دوست داریالف(   :یُِحب   -4

1

لمات داده شده را بنویسید.كترجمه  2

)..........................(ُمرَسلین )...........................( نعَمتَ اَ  )..........................( نَبَأ )...........................( َغنی  

1

های زیر را عالمت بزنید.ترجمه صحیح تركیب 3

:َشریٌک فی الُملک -1

 )شریکی در فرمانرواییالف  )شراکت در کشورب  )شریک شدنج

:َکم انبَتنا  -2

  )چه بسیار روییدالف  )کم رویاندیمب

  )چه بسیار رویاندیمج 

:اَن اَشکَُر نِعَمتَک  -3

  )شاید شکر کنیالف   )شکر نعمت واجب استب 

  )شکر گزاری کنم نعمت تو راج

5/1

معنای تركیبهای زیر را بنویسید. 4

..................... فی ظُلُمات البرِّ و البَحر

..................  نَجعَلَهُم الوارثین 

..........................  ال یُحبُّ المُفسِدین

................. اِنَّ اهللَ لَغنیٌّ

........................ وَ الی اهللِ المَصیر

....................  اَرسَلَ الرّیاحَ بُشرا

5/1

نید.كهای زیر را مشخص یبكصحیح یا غلط بودن تر 5

غ ص.تقوای خدا را پیشه کنید:   اِت قوا للاَ الف( 

غ ص. فرشتگان خوب استسجده کردن : فََسَجدَ الَمالئَکةُ ب( 

غ ص.عمل کرد:  اَعَملُ ج( 

غ ص. هدایت می کند شما را:  یَهدیکُم د( 

1

است( ی. )دو کلمه اضافیدمناسب قرار ده یرا در جا یرهر عبارت، کلمات ز یبا توجه به ترجمه 6

اطَهور -فُجور - صالحاَ -ائمّةَ-نذیراَ -الجنّةِ  

( ا پیشوایان و قرار میدهیم آنها را وارثانرقرار میدهیم آنها )                   و نَجعَلَهُم ........ و نجعَلَهم الوارثینَ            -1

.(ز آسمان آبی پاک راو نازل کردیم ا) . وَ انَزلنا من السّماءِ ماًء........... -2

(تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد) .......... لِیَکونَ للعالَمین -3

(انجام دهم کارخوبی  را که موجب خشنودی توست ) .وَ اَن اعمَلَ ..... تَرضاه  -4

1
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 آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه كنید. 7

ِ اَوِزعنی اَن اَشکَُر نعَمتَکوَ  -1  ........................................................... : قاَل رب 

ا یُشِرکون -2  ...........................................................  :تَعالی للاُ عم 

 ........................................................... :وللاُ ال یَحب  الفَساد -3

 ...........................................................                                           اِنَّ للاَ لَغنیٌّ عن العالمین -4

 ..........................................................                                             اِنَّ اوهنَ البیوت لَبیتُ العنکبوت-5

 ...........................................................                              و جَعَلَ النّهارَ نُشورا – 6

5/2 

 

 علی مهر –موفق باشید 

نامه بارم بندیاص دارد طبق آئین نمره برای آزمون قرائت اختص 10بوده و  10نمره کتبی از 
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ج  –ب  –ج  –الف  1

پیامبران -بخشیدی  –خبر  –بی نیاز  2

ج -ج  –الف  3

 در تاریکی های خشکی ودریا

 قرار میدهیم آنها را وارثان

 دوست ندارد مفسدان را 

 قطعا خدا بی نیاز است

وبه سوی خداوند بازگشت است

 فرستاد باد را بشارت دهنده

ص-غ-غ-ص

صالحا -نذیر -0طهور  –ائمه 

گفت پروردگارا به من الهام کن تا نعمت تو را شکرکنم

 برتر است خداوند از آنچه شریک قرار میدهند

 و خداوند فساد را دوست ندارد

 قطعا خداوند بی نیاز از جهانیان است

 قطعا سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است

 و قرار داد روز را برای زندگی
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