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 )یک کلمه اضافه است(با استفاده از کلمات داده شده معنای صحیح لغات را بنویسید.  1
 ………… سائل ب(…      …………بلدة  الف(

   ……………  فوز   د(    ……………   حاراس   ج(
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 کنید.ی صحیح هر عبارت قرآنی را مشخص  ترجمه 2
 ب( اگر از آنها پرسیدی                    الف( قطعاً از شما پرسیدولن سالتهم                 (1/2
  اند ب( تا بگویند آفریده شده         گویند آنها را آفرید الف( حتماَ میلیقولَن خلقهَن              (2/2
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 )یک ترجمه اضافه است(ی صحیح هر عبارت را از ترجمه های داده شده انتخاب کنید.  ترجمه 3
 لعلَکم ته تدون  (1/3
 او حینا الیک  (2/3
 ام حسب الذین  (3/3
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 ؟معنای کدام کلمه نادرست است 4
  25/0ها : بینش بصائر د(          : چه بد استسواء  ج(       : زندگی محیا ب(    نازل شد : نزِل  الف(

 باشد. می«  منذر -َع » های  ها به ترتیب ترجمه کلمه کدام یک از گزینه 5
        هشدار -مقرر کردن  ب(                 هشدار دهنده -کرد  مقَرر الف(

 دهد هشدار می -تریع کرد  د(                  بیم دهنده -کند  تریع می ج(
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 . ترجمه ناقص را کامل کنید 6
 . را …………………و بپوشاند و یکِفر عنهم سیئاتهم       
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 های زیر را ترجمه کنید. ترکیب 7
  ……………… فلو  ا تشکرون  (3/7        ……………خیراً من هَن   (2/7             ……………و فی ان فسکم  (1/7
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 صحیح یا غلط بودن ترجمه عبارتهای قرآنی را مشخص نمایید. 8
 غ        ص       از حد نگذرید در معیار  ←ی ال میزان  ــٰا تُ غوا ف ال (1/8
 غ        ص                       باشد   حتماً می  ←عٰسی ان یکونوا   (2/8
 غ        ص                     کند به آن وصیت نمی  ←ما وصٰی به   (3/8
 غ        ص                       حق را پیروی کردند.  ←اتَبعوا الحَق  (4/8
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 تا شما هدایت شوید
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 نیازمندب( 
 ج( سحرها

  د( رستگاری
 ب( اگر از آنها پرسیدی (1/2 2
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