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 )دو کلمه اضافی است( .دیسیبنو و دیابیب را کلمه هر یمعنا
 (پند –لشکریان  –محل آرامش  –زیر  –هشدار دهنده  –سرزمین  -رودها  –مانع شدند   )

 

 : .....................   ُمنِذرب(                                                      : ...................... َبلَدةالف(  
             

 : .....................  ِذکرد(                                                     : .....................    َصّدواج( 
  
   : ..................... ُجنودو(                                                     ......  .....: ............... َمهده(
 

1 

25/0  

 ( به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  ، َمحرومخالِدیَن ،  ء، نِساَبصاِئرصحیح کلمه های )ترجمه 
 

 نیازمند –جاودان  – انزن –بینش ها ب(                      انازمندین –جاودان  –زن –بصیرت هاالف(
 

 نیازمند -ماندگار  – زنان –بینش ها د(                            انازمندین – ماندگار  –زنان –بصیرت ج(
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25/0  

رناکلمه)     درست                         نادرست.   است"  آسان کردیم "به معنای( َیسَّ
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 .دیکن یمعن را ریز یها بیترک 2
 

 ............................................................................................:  ............. لََیقولُنَّ َخلََقُهنَّ الف(
 

  ...................................................................................: ............ ًء َمحیاُهم َو َمماُتُهمَسوا ب(
 
 ..............................................................................: ................  االَنهارُ َتجری ِمن َتحِتَها  ج(
 
 .................................................................................: ...................... فی َجّناٍت َو ُعیونٍ د( 
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 ( َجزاًء بِما کانوا َیعَملونَ ترجمه برای عبارت مقابل صحیح است؟ )کدام  25/0
 

 پاداشی به خاطر آنچه انجام می دادند .ب(                      پاداشی به خاطر آنچه انجام دادید . الف( 
   پاداشی به سبب آنچه عمل می کنید .( د                          پاداشی به آنچه انجام می دادند . ج(   
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25/0 
 

َبعواکلمه )   ( به چه معناست؟  ِاتَّ
 د( تبعیت می کنید            ج( تبعیت می کنند              ب( تبعیت کنید            الف( تبعیت کردند 
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 .دیسیبنو ها آن مقابل در را آن شماره و دیکن دایپ چپ سمت از را راست سمت یها بیترک پاسخ 1
 

 ( مومنان ، فقط با هم برادرند .1    )          (                          ُهم َیسَتغِفروَن الف( 

 ( آنها آمرزش می خواهند .2)        (                                    َو اََجٍل ُمَسّمیً ب(

َما الُمؤِمنوَن ِاخَوة  ج(   (شاید که باشند.3         (                        )    ِانَّ

 ( آیات ما را تکذیب کردند .4        (                            )    َعسی اَن َیکونوا د( 

  سرآمدی مشخص . ( و5                                                                 
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   1400-1401سال تحصیلی  اول امتحانات نوبت



و...( بهتر است به صورت مضارع معنا شود ، هر چند به صورت ماضی ِان ، َمن ، ِاذا فعل ماضی پس از کلمات شرط )  5/0
 بخواهد ( خدا                 ِان شاَء هللاُ  :  اگر خواست )  نیز اشکال ندارد مانند : 

 
 

 . ................. ( مومناکنون این عبارت ترجمه کنید : ِان ُکنُتم ُمؤِمنیَن : اگر  ............. )             
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 .دیکن ترجمه را ریز اتیآ 4
 

ماواِت َو االَرضَ الف(   (1.) َو لَِئن َساَلَتُهم َمن َخلََق السَّ
................................................................................................................. 

 
لینَ ب(   (75/0.)  َربُّکُم َو َربُّ آباِئکُُم االَوَّ

................................................................................................................. 
 
 (75/0.) لُِیدِخَل الُموِمنیَن َو الُموِمناِت َجّناتٍ ج(

................................................................................................................. 
 
َبُعوا الَحقَّ ِمن َربِِّهمد(   (1.) َو اَنَّ الَّذیَن ءاَمُنوا اتَّ

................................................................................................................. 
 

ُذرُ ه(    (5/0. )َو َلَقد جاَء ءاَل ِفرَعوَن النُّ
................................................................................................................. 
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 10 قرائت و یخوان روان نمره 10

  جمع بارم  20

 


