نام............................................. :

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

مهر مدرسه

شماره صندلی:

نام خانوادگی............................ :

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن .........

نام پدر..................................... :

اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .............
ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن درس ﻗﺮآن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ دوره اول

نام آموزشگاه :ولیعصر (عج)

 – 1ترجمهی درست هر ترکیب را انتخاب کنید.

تاریخ امتحان1400/10/04 :
مدت امتحان45 :دقیقه
صفحه 1 :از 1

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

بارم

🔳

بگو ای پدرم

ب) فَاع ُبد ُه:

پس عبادت کردند خدا را

🔳

پس عبادت کن او را 🔳

ج)اله ُُك:

خدای شام

🔳

خدای آن ها

🔳

د) ِف السامء:

در آسامن ها

🔳

در آسامن

🔳

الف) قالوا اي اَابان :گفتند ای پدر ما

کالس:

🔳
1

 -۲فقط کلمههایی که زیر آن ها خط کشیده شده است را ترجمه کنید.

عناب:و درختان خرما و ..........................
الف) َو النخي َل َو ا َال َ
ذاب ا َالل ُی :عذاب .................
ب) ال َع ُ

2

ج) ِف َجن ٰـت َو ُع ُيون :در ..................و چشمه ها.
د) قُل َاي ُ َّيا النّ ُاس :بگو ای ...................
 -۳معنی ترکیبهای قرآنی زیر را بنویسید.

الف) َوعدَ للا........................ .................... :
ب) ا َل النحل…….….. ………..:

2

ج) من ُذ ّرييت...........................................:
د)بسم للا.................... .................... :
 -4عبارتهای قرآنی زیر را ترجمه کنید.

الف) ا َل للا َمرج ُع ُك ............... ............ :است ابزگشت ................

0/75

للا ِف الساموات َو االَرض.................................................. :
ب) َو ما َخلَ َق ُ

1

تاب اَ َنزلنا ُه ال َ َ
يك :الف الم را......... ،ی که  ............... ................را ...... ............
ج) الر ،ك ٌ

1

نني ............ ......... ...... :از بني منيبرد  .......... ...........را.
د) فَان َ
جر املُحس َ
للا ال يُضي ُع اَ َ
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 -5ترکیبهای زیر را مانند نمونه های داده شده کامل و معنا کنید.

1

الف) َجنة (هبشت)  +ات = َجنّات:هبشت ها؛ ثَ َم َرة(میوه)  +ات = ................. ،...............
ب) عَىل  +ه :عَلَيه :بر او

عَىل ُ +ک......................... :............................ :
با آرزوی موفقیت
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جمع بارم

10

باسمه تعالي
اداره آموزش و پرورش .........
راهنماي تصحيح سؤاالت درس  .........پایه  .........آموزشگاه  .........در نوبت  .........سال  .........صفحه ( ...از )...

 .1الف) گفتند ای پدر ما

ب) پس عبادت کن او را

ج) خدایِ شما

د) در آسمان

(هر مورد ۰/۲۵

نمره)
ج) بهشت ها (باغ ها)

 .۲الف) درختان انگور

ب) دردناک

 .3الف) وعده ی خدا

ب) به سوی زنبور عسل

ج) از نسلم

د) مردم (هر مورد  ۰/۵نمره)
د) به نام خدا ( هر مورد  ۰/۵نمره)

 .4الف) به سوی خدا است بازگشت شما ۰/۷۵( .نمره)
ب) و آنچه آفرید خدا در آسمان ها و زمین ( 1نمره)
ج) الف الم را ،کتابی که نازل کردیم آن را به سوی تو (  1نمره)
د) پس قطعاً خداوند از بین نمی برد پاداش نیکوکاران را (  1/۲۵نمره)
 .۵الف) ثَمَرات – میوه ها

ب) عَلَیکُم – بر شما ( هر مورد  ۰/۲۵نمره)
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