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 کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را معنی کنید. 

 ءَامَنّا ااَن یَقُولُو -2                                              هِعَبدِعَلی  (1
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 شماره هر کلمه را در مقابل آن بنویسید .) یک مورد در ترجمه ها اضافه است .(

     راه                              بَرّ-1

       خشکی                         صیرمَ -2

دریا                         وج  زَ -3  

 بازگشت                          حربَ -4

 گونه                                         
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5/0  کدام کلمه درست ترجمه نشده است پیدا کنید و اصالحش نمایید. 

 

                                    

            .چه بسیار می رویانیم -2.                                              فرستاد بادها را      -1

 ترجمه صحیح :                                                             ترجمه صحیح :
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     از داخل پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید .                                                                                   

       

مَاکُنتُم( –مَاکانوا  –م : نبودند بیشتر آنها ) مَاکانَ هُرُوَ ........................... اَکثَالف(   

عَلیک( –لَکَ  –................ : می خوانیم بر تو ) اِلَیک نَتلُو ........ ب(  
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یعنی :              « یُجاهِدُ لِنَفسِهِ»   

جهاد و تالش کردند برای خودشان ب(                     .جهاد و تالش کرد برای خودش ( الف  

شاندجهاد و تالش می کنند برای خود( جهاد و تالش می کند برای خودش                     ج(   
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 یُرسِلُ الریاح

 

 کَم اَنبَتنا
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