
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 امضاء:نام دبیر:                      تاریخ و  نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نمره (                                                                                          4)                              :                                                                        کنید کامل شده داده کلمات از استفاده با را زیر جدول -1

  -آورد  دیپد -سرشت  - آورنده  دیپد - گمان کرد   -مُهتَدونَ   - اَعبُدُ  - دیکن یرویپ - بازگشت   - دیشو یبازگردانده م 

 -آگاه  -چراغ  -دعوت کننده  -کند  یداخل م - رودیباالم - -رود  یفرو م  -دهد  یم یروز - گرفتند   - دیریبگ -سُبات 

 دانستند  یم -رستگاران  - وقِنونَی - مونَیقیُ

 دارند نیقی    =   ...............................  ...............................  =    فاطِر ............................... =  اِتَّخِذوا 

 ...............................   =  عرُجُیَ ...............................  =   یداع ............................... =   رزُقُیَ

 افتگانیراه     =   ...............................    ...............................= تُرجَعونَ  کنم یعبادت م =   ...............................

 ............................... = اِتَّبِعوا  ............................... = مُفلِحونَ  شیآرامش و آسا= ............................. 

 ............................... =   سِراج  ...............................  =  ریمَص کنند یبرپا م    =   ...............................

 ...............................  = حَسِبَ  ...............................  =  ریخَب ...............................  =  عملونَیَکانوا 

 

 

 نمره ( 1)                                                                                                                                                                      ترجمه کنید -2

 

 

 

 2 از 1صفحه ی 

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

 هشتممتوسطه اول/ مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0911 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 

 2قرآنآموزش نام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 22/1022 / 29 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 22  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

 

 :لِتَعقِلوا 

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

 :لِلعالَمینَ

.................................................................................................... 
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 نمره 21جمع بارم : 

 نمره( 1)   .و سپس ترجمه عبارات نادرست را تصحیح نمایید نیدترجمه عبارت را با )ص( یا )غ( مشخص ک درست یا نادرست بودن -3

 ( ......)      و روز را برای آرامش و استراحت  «-- وَالن َوْمَ سُبَاتًا     -الف

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

 ( ......)    قطعا شكر نعمت ها را می کنم   «-- أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ    -ب

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

 

 نمره ( 1)                                                                                                                  ؟                      ستنیصحیح  یکترجمه کدام  -4

 گرفتند =اِتَّخَذَت     از آنچه شریک قرار می دهند         =  عَمَّا یُشْرِکُونَ       ساخت کوین =اَحسَنَ        کن  یکین =اَحسِن 

 نمره( 3)                  عبارات زیر را بصورت کامل و صحیح بنویسید.                                                                                      ترجمه -5

 لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ    -الف

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

 وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْکَ     -ب

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

 الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَافِطْرَتَ اللَّهِ    -ج

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

 

 2 از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره (                                                                                          4)                                                                                             :   کنید کامل شده داده کلمات از استفاده با را زیر جدول -1

آورد  دیپد -سرشت  - آورنده  دیپد - گمان کرد   -مُهتَدونَ   -اَعبُدُ   - دیکن یرویپ - بازگشت   - دیشو یبازگردانده م 

آگاه  -چراغ  -دعوت کننده  -کند  یداخل م - رودیباالم - -رود  یفرو م  -دهد  یم یروز - گرفتند   - دیریبگ -سُبات   -

 دانستند  یم -رستگاران  - وقِنونَی - مونَیقیُ -

 دارند نیقی    =  وقِنونَی فاطِر    =   آورنده دیپد دیریبگ  =  تَّخِذوا اِ

 رودیباالم    =  عرُجُیَ دعوت کننده   =   یداع دهد یم یروز  =   رزُقُیَ

 افتگانیراه     = مُهتَدونَ  دیشو یبازگردانده م = تُرجَعونَ  کنم یعبادت م = اَعبُدُ 

 دیکن یرویپ  = اِتَّبِعوا  رستگاران  = مُفلِحونَ  شیآرامش و آسا=سُبات   

 چراغ  =   سِراج   بازگشت    =  ریمَص کنند یبرپا م    =  مونَیقیُ

  گمان کرد    = حَسِبَ  آگاه   =  ریخَب دانستند یم   =  عملونَیَکانوا 

 

 

 نمره ( 1)                                                                                                                                                                 ترجمه کنید -2

 

 

 

 

 

 

 2از 1صفحه ی 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 2قرآنآموزش نام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 12/0011 /21 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

 :لِتَعقِلوا 

 تا تعقل و اندیشه کنید

 :لِلعالَمینَ

 برای جهانیان
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    و سپس ترجمه عبارات نادرست را تصحیح نمایید. نیدترجمه عبارت را با )ص( یا )غ( مشخص ک درست یا نادرست بودن -3

 نمره( 1)

 ( ......)      و روز را برای آرامش و استراحت  «-- وَالن َوْمَ سُبَاتًا     -الف

 و خواب را برای آرامش و استراحت                                           

 ( ......)  قطعا شكر نعمت ها را می کنم     «-- أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ    -ب

 که شكر کنم نعمت تو را                                           

 

 نمره ( 1)                                                                                                                            ترجمه کدام یک صحیح است؟         -4

 اِتَّخَذَت = گرفتند   از آنچه شریک قرار می دهند            =  عَمَّا یُشْرِکُونَ       ساخت کوین -اَحسَنَ        کن  یکین -اَحسِن 

 نمره( 3)                                                                                         ترجمه عبارات زیر را بصورت کامل و صحیح بنویسید.        -5

 لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ    -الف

 خالف نمی کند خداوند وعده اش را       )خالف وعده اش خداوند )عمل( نمی کند           

 وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْکَ     -ب

 و پیروی کن آنچه را وحی می شود به تو           

 فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا   -ج

 سرشت الهی که پدید آورد مردم را بر )اساس( آن          

 

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 11جمع بارم : 
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