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ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقت بخوانيد و با توکل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهيد.
نام و نام خانوادگی مصحح دوم :
نام و نام خانوادگی مصحح اول :
نمره با عدد

نمره تجدید نظر با عدد

نمره با حروف

نمره تجدید نظربا حروف

ردیف
1

بارم

سؤاالت

با استفاده از کلمات داخل پرانتز ،ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید.

0/75

عَمَّ یَتَساءَلونَ عَنِ النَّباِ العَظیم اَلَّذی هُم فیه مُختَلِفونَ کَلّا سَیَعلَمونَ
از چه ،از یکدیگر می پرسند از  ( -----------پیامبر – خبر ) بزرگ که  ( -------------آنها در آن – آنها )
اختالف دارند هرگز چنین نیست  ( ----------------خواهند دانست – عمل می کنند )
2

3

ترجمه عبارات قرآنی را بیابید و شماره مربوطه را مقابل آن بنویسید.
کَیفَ سُطِحَت :

 -1تالشی طوالنی

خَلَقناکُم :

 -2خلق کردیم شمارا

قُم اللّیلَ :

 -3فرمانروایی به دست اوست

قالَ یا قَومِ :

 -4به پا خیز شب را

سَبحاً طویالً :

 - 5چگونه گسترده شد

بِیَدِهِ المُلک :

 -6گفت ای قوم من

با استفاده از ترجمه ،کلمات داخل پرانتز را در جاهای مناسب قرار دهید.
( قَدراً – محرومونَ – ذِکر – نَسُوا – اَلیمٍ – المیزان )
الف  -قَد جَعَلَ اهللُ لِکُلِّ شَیءٍ --------

خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.

ب  -فَاسعَوا اِلی  --------اهلل

پس بشتابید به سوی یاد خدا

ج  -تُنجیکُم مِن عَذابٍ -----------

نجات می دهد شما را از عذابی دردناک

د  -وَ ال تَکونوا کالَّذینَ  -------اهللَ

و نباشید مانند کسانی که فراموش کردند خدا را

هـ  -وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ---------

و نازل کردیم با آنها کتاب و ترازو را

و  -بَل نَحنُ ----------

بلکه ما محروم هستیم
1

3
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وقت 50 :دقيقه

ترجمه آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.
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الف  -وَ النَّجمُ وَ الشَّجَرُ یَسجُدانِ.

و گیاه و درخت .-----------

ب  -کَذَّبوا بِایاتِنا کُلُّها.

همه آیات ما را .--------------

ج  -وَ فی اَنفُسَکُم اَفَال تُبصرونَ .

و در  ----------پس آیا نمی بینید.

د  -فَاصلِحوا بَینَ اَخَوَیکُم .

پس  -------------بین دو برادرتان.

هـ  -مَن یَتَّق اهلل یَجعَل لَه مَخرَجاً.

کسی که تقوای خدا داشته باشد قرار بدهد برای او-----------

و – فِیهِ باسٌ شدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ.

در آن  ---------بسیار و منفعت هایی برای مردم است.

ترجمه کدام ترکیب نادرست می باشد؟

الف -لَئِن سَاَلتَهُم  :اگر بپرسی از آنها □

ب -یُحیء وَ یُمیتُ  :زنده می کند و می میراند □

ج -کَالَّذینَ آمَنوا  :مانند کسانی که ایمان آوردند□ .

د -اَجلٍ مُسَمّی  :پاداش مساوی □

کدام گزینه با ترجمه مطابقت دارد؟
الف -فَوزاً عَظیماً  :سخنی

بزرگ □

ج -ءَ اَنتُم  :آیا ما □
7

ب -عَلَّمَ القرآنَ  :یاد داد قرآن را □

0/5

0/5

د -اَنزَلنا الحدید  :فرو فرستادیم آب را □

با توجه به ترجمه ،مفهوم عبارات قرآنی را از داخل کادر بیابید.

 -1نماز جمعه
 -2جهاد کردن
 -3مسخره نکردن
 -4آگاه بودن خداوند

الف) تُجاهِدونَ فی سَبیلِ اهللِ باموالکُم وَ اَنفُسَکُم
ب) اِذا نُودی لِلصّالةِ مِن یَوم الجُمُعَةِ.
ج) اِنَّ اهلل َ خَبیرٌ بِما تَعمَلونَ.

1

د) یا ایَّها الَّذینَ آمَنوا ال یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ.
8

لغات زیر را با استفاده از کلمات داده شده ترجمه کنید.

2

( زندگی – آسایش و استراحت – هالکت – دوزخ – هر کجا – خرید و فروش -گناهان – جاودان )
عَدن :

ذُنوب :

مَعاش :

بَیع :

حَیث :

سَعیر:

تَبار:

سُبات :
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تعداد صفحه 3 :
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آیات قرآنی را ترجمه کنید.
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الف) اَفَال یَنظُرونَ اِلی االِ ِبل)0/75( .
ب) سَیَجعَلُ اهللُ بَعدَ عُسرٍ یُسرًا)0/75( .
ج) رَبُّ المَشرقِ وَ المَغربِ ال اِله اِلّا هُوَ )1/25( .
د) اِغفِر لی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَن دَخَلَ بیتی مُومِناً)1/25(.
هـ) فَاِذا قُضِیَت الصَّالةُ فانتَشروا فی االرضِ)1/25(.
و) اَنِ اعبُدوا اهللَ وَ اتَّقوهُ وَ اَطیعُونِ )1(.
جمع بارم
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« موفق و سربلند باشید»

3

