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 جدول زیر را با استفاده از کل�ت داده شده کامل کنید.(دوکلمه اضافی است).
   »غار -مالقات -به پا دارید -امید است -نازل کرد-روزی -گمراهی  -فروفرستادیم  «

 ِرزق  اَقیموا کَهف لََعلَّ  َضالل أنزََل  کلمه

       معنا
 

1,5 

  .هر عبارت را با ( ص) یا ( غ) مشخص کنیدی درست ترجمه 2
 )            یافتند آنچه را انجام دادند ( -ب           )             یافتند آنچه را دانستند (-الف       »َوَجدوا ما َعِملوا«

 )          هرتین حاک�ن هستی ( تو ب-ب   )            (تو بهرتین مهربانان هستی-الف               » أنَت َخیُر الرّاِحمیَن.«
0,5 

 در عبارات زیر فقط کل�تی که زیرشان خط کشیده شده است را معنا کنید.  3
�واِت َو االَرض. َغیُب َو لِلِّه «الف:   ........... »السَّ

ا الُهُکم الٌه «ب:                          ............ ».واحدٌ اِ�َّ
0,5 

 ش�ره هر ترکیب را مقابل ترجمه صحیح آن بنویسید.(یک ترکیب اضافه است)  4

  آفرید تورا.                                           لَِقوِم یَعِقلوَن.-١

اً ُمبینا.-٢   برای قومی که می اندیشند.                                  َعُدوَّ

 دشمنی آشکار.                      هذا اَخي.                                     -٣
 َخلََقَک.                     -۴

 این برادرم است                                                               فَظَنَّ -۵ 

1 

است؟ » ُملک«ی قرآنی  ی صحیح کلمهکدام گزینه ترجمه 5  
خانه-د             فرمانروایی   -ج                  فرشته   -ب              فرمانروا     -الف  0,5 

 ….» َوال یَظلُِم َربُّکَ « باشد؟  ی آیه میکدام گزینه کامل کننده 6
 0,5 َعظی�ً -د                    ِعل�ً    -ج                   قَدیراً    -ب                  اََحداً   -الف

 این ترکیب را مانند �ونه کامل و معنا کنید. 7
 0,5 ............ ِل+ُهم:  ........... :                                  لَُه  :برای او       ِل+  ُه:   

 ترکیب های زیر را معنا کنید. 8
یَّتی.«-  .............  ............. »ِمن ُذرِّ

 ...........    ............ .تَوَکَّل َعلَیهِ  -

 .............  ............ لََقد ءاتَینا -

 ...........      ........... .نِعَم املَويل -
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 .آیات قرآنی زیر را معنا کنید 9

 ...................... را. و از بین �ی بریم  »َو ال نُضیُع اَجَر املُحسنیَن.«-

 و چشمه سارها هستند.»  ……………………… إنَّ املُتَّقیَن فی َجنّاٍت َو ُعیونٍ «-

 و حرضت یونس ........   ..........  با خشم و ناراحتی.  »َو َذا النّوِن اِذ َذَهَب ُمغاِضباً.« -

 و  ........... ........... ........... و  می میراند.  »َو ُهَو الَّذی یُحی و یُمیُت.«-
ا أنا بََرشٌ ِمثلُُکم«-  »     …………………………………قُل إ�َّ
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امیرحسنی»   در پناه عمل به قرآن  موفق  و پیروز باشید  «   
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