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لمه را عالمت بزنید.كترجمه صحیح هر  1

شروع کردج(  تشریع کردب(  شریعتالف(   :َشَرعَ  -1

غذاج(  مهدکودکب( محل آرامش الف(  :َمهد -2

کارهای بدج(  کارهای خوبب( سیاه الف(  :سّیئات-3

لَ  -4 .نازل شدج(  نازل کردب( نزولالف(   :نُّزِّ

1

لمات داده شده را بنویسید.كترجمه  2

)..........................( سائل )...........................( اَموال )..........................( اصحاب )...........................( َخوف

1

های زیر را عالمت بزنید.تركیبترجمه صحیح  3

:َولَقد جاءَ  -1

 )قطعا نیامدالف   )قطعا آمدب  )شاید بیایدج

:َوَضَع المیزان -2

  )قرار داد معیار راالف   )ترازو را فروختب

  )ترازو ها ج

:لَعَلَُّکم تُرَحمون -3

  )شاید شما رحم کنید الف  )شما قطعا رحم کردیدب 

  )شما مورد رحمت قرار گیرید شایدج

5/1

معنای تركیبهای زیر را بنویسید. 4

..................... انّما المومنونَ اِخوةٌ

.................. خالدیَن فیها 

.......................... اَضلَّ اعمالهم 

................. وَ ما بیَنهما

........................ وَالشَّمِس و ُضحیها

.................... وَ لَاِن سألتَُهم 

5/1

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

غ ص.وحی کردیم به سویت:  اَوَحینا الیَک الف( 

غ ص. نیافرید : َمن َخلََق ؟ب( 

غ ص.زندگی: َمحیا ج( 

غ ص. وزمانی که روز شود:  اذا َجّّلهاَوالنَهار د( 

1

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

مربّهِ -فُجور - جنود -الَحمدُ-سُبُلا  -الجنّةِ 

( پس الهام کردیم به او زشتی و خوبی آنرا)                                        .َفالَهمَها ......ها و تقویها  -1

.(جاودانه اند در آن آنها اهل بهشتند).                                        اولئک اصحابُ ....... خالدینَ فیها -2

(آن حقیقت است از جانب پروردگارشان)                                        .هوَ الحقُّ من ......... -3

(و برای خداست لشکر آسمانها وزمین)  . و لِلِه ............. السماواتِ و االرض -4

1
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 بارم شرح سواالت ردیف
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 آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه كنید. 7

1-  ً  ........................................................... :  َو کاَن هللاُ علیماً حکیما

لوا الّصالِّحاتِّ  -2  ...........................................................  :َو الّذیَن آَمنوا و َعمِّ

ن تحتِّها االنهار -3  ........................................................... :تَجری مِّ

 ...........................................................                             فَاَصلِّحوا بَیَن اََخَویُکم               -4

 ..........................................................                                             وَ ال تُخسِروا المیزان-5

 ...........................................................                     اَ انُتم تَزرَعونَهُ اَم نحنُ الزّارعون          – 6
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 مهر علی –موفق باشید 

اص دارد طبق آئین نامه بارم بندینمره برای آزمون قرائت اختص 10و بوده  10نمره کتبی از 
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 دبیرستان دوره اول متوسطه ..............
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 بارم سواالتشرح  ردیف
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1 
 

 ب-1

 الف-2

 ب-3

 ج-4

 

 نیازمند -ثروتها –یاران  –ترس  2
 

 ب     الف     ج 3
 

 همانا مومنان برادرند 4

 در آن جاودانه اند

 اعمالشان را نابود کرد

 و آنچه میان آن دو )آسمان و زمین( است

 خورشید و درخشش آنقسم به 

 اگر پرسیدی از ایشان

 

 ص غ ص غ 5
 

 جنود  -ربّهم  –الجنّة  –فجور  6
 

 وخداوند دانا و حکیم است 7

 کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند 

 روان است از زیر )درختانش( رودخانه هایی

 پس اصلح کنید میان دو برادرتان

 و در سنجیدن و وزن کردن کم و کاست نگذارید 

 آیا پس شما می کارید یا ما می کاریم؟
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