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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
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                                                                        :                                      کنید کامل شده داده کلمات از استفاده با را زیر جدول

 غَنِی    - کن نیکی  - کنم عبادت که - کنم می عبادت که  - استراحت و آرامش  - دهنده هشدار - راه - بازگشت

 - گان شده هدایت - فَطَرَ  - فاطِر - یَعرُجُ  - داعی - اِت َبِع - وقِنونَ ی - کنند می مهااق -  غافِلونَ  - یَعلَمونَ  کانوا  -

  اُولُوااالَلبابِ  - کند می گمراه

 توجه بی افراد=  ................................... نیاز بی= ...................................   ................................... =  مَصیر

 ...................................=  یُضِل ُ  ................................... =  سُبات ...................................=   اَحسِن

یقین =   ................................... کن پیروی=  ...................................

 دارند

 دانستند می= ...................................

پدید =  ................................... ...................................=   نَذیر 

 آورنده

 ...................................=  اَعبُدَ  اَن

 دعوت =  ................................... خردمندان= ...................................

 کننده

 رود می باال=    ...................................
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                                عبارت های کوتاه را ترجمه کنید
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  2از  1صفحه ی  

 3                                 )به یک عبارت از چهار عبارت زیر می توانید پاسخ ندهید(        ترجمه عبارات زیر را بنویسید: 3

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

  هشتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزداران                                                  پسراهن                                                                                  دولتیغیر  دبیرستان

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

  قرآن نام درس:

 آقای اشترانی :نام دبیر

 11/31/1131 :امتحان تاریخ

 صبح   8  :امتحانساعت 

 دقیقه 03 : امتحانمدت 

 .............................................................................. :عِّبَادِّ فَبَش ِّرْ

: يُوقِّنُونَ  هُمْ بِّالْآخِّرَةِّ وَهُمْ

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

 

 .................................................................. :وَالْأَرْضِّ الس َمَاوَاتِّ فَاطِّرُ

 .......................................................  :خَبِّيرًا تَعْمَلُونَ بِّمَا كَانَ الل َهَ  إِّن َ
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 نمره 23جمع بارم : 

 الل َهِّ  سَبِّيلِّ عَنْ فَيُضِّل َكَ الْهَوَى تَت َبِّعِّ وَلَا - 1

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

 الص َالِّحِّينَ  مِّنَ نَبِّي ًا بِّإِّسْحَاقَ وَبَش َرْنَاهُ  - 2

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

 الت َْوبِّ  وَقَابِّلِّ الذ َنْبِّ غَافِّرِّ - 3

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

 الط َي ِّبَاتِّ  مِّنَ َورَزَقَكُمْ صَُورَكُمْ فَأَحْسَنَ وَصَو َرَكُمْ - 4

....................................................................................................................................................................... 
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                                              مشخص کنیدبا نوشتن ص یا غ در جای خالی صحیح یا غلط بودن ترجمه ها را 

   است       بسوی خدا به اجازه اش و چراغی روشنی بخش می کندو دعوت    - مُنِّيرًا وَسِّرَاجًا بِّإِّذْنِّهِّ الل َهِّ  إِّلَى وَدَاعِّيًا -1

(..............) 

                               مرا بخوانید تا پاسخ بدهم به شما گفتپروردگارتان   -   لَكُمْ أَسْتَجِّبْ ادْعُونِّي رَب ُكُمُ  وَقَالَ -1

(..............) 

                        گوش دادند بهترینشو به  فهمیدندکسانی که سخن را   - فَيَت َبِّعُونَ أَحْسَنَهُ الْقَوْلَ يَسْتَمِّعُونَ ال َذِّينَ  -1

(..............) 

         می داند آنچه را فرو می رود در زمین و آنچه خارج می شود از آن  - مِّنْهَا يَخْرُجُ وَمَا الْأَرْضِّ فِّي يَلِّجُ مَا يَعْلَمُ  -1

(..............) 
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 2از  2صفحه ی 
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف
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  - - گان شده هدایت -  - فَطَرَ  - - - - - - کنند می مهااق - -  -  - - - - کنم می عبادت که  -  - - راه -

 توجه بی افراد=   غافِلونَ  نیاز بی=  غَنِی     بازگشت =  مَصیر

 کند می گمراه=  یُضِل ُ  استراحت و آرامش =  سُبات کن نیکی=   اَحسِن

 دانستند می=  یَعلَمونَ  کانوا یقین دارند=   وقِنونَ ی کن پیروی=  اِت َبِع

 کنم عبادت که=  اَعبُدَ  اَن پدید آورنده=  فاطِر دهنده هشدار=   نَذیر 

 رود می باال=   یَعرُجُ  کننده دعوت =  داعی خردمندان=  اُولُوااالَلبابِ 
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 الل َهِ  سَبِيلِ عَنْ فَيُضِل َكَ الْهَوَى تَت َبِعِ وَلَا - 1

 و پيروی نکن هوی و هوس را پس گمراه می کند تو را از راه خدا

 الص َالِحِينَ  ِمنَ نَبِي ًّا بِِإسْحَاقَ وَبَش َرْنَاهُ  - 2

 و بشارت و مژده دادیم او را به )حضرت( اسحاق پيامبری از خوبان

 الت َْوبِ  وَقَاِبلِ الذ َنْبِ غَافِرِ - 3

 آمرزنده گناه و پذیرنده توبه

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق  تهران  

 پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 قرآن نام درس: 

 آقای اشتراني نام دبیر:

 31/31/3179:  امتحانتاریخ 

 صبح 8   ساعت امتحان:

 دقیقه 93 :امتحانمدت 

 پس بشارت ده بندگانم را :عِبَادِ فَبَش ِرْ

 و آنها به آخرت یقين دارند: یُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ

 پدید آورنده آسمانها و زمين: وَالْأَرْضِ الس َمَاوَاتِ فَاطِرُ 

 قطعا خدا به آنچه عمل می کنيد آگاه است:  خَبِيرًّا تَعْمَلُونَ بِمَا کَانَ الل َهَ  إِن َ

 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 الط َي ِبَاتِ  مِنَ َورَزَقَکُمْ صَُورَکُمْ فَأَحْسَنَ وَصَو َرَکُمْ - 4

 و شکل داد شما را به بهترین صورتهایتان و روزی داد شما را از غذا های پاک

4 

   است       بسوی خدا به اجازه اش و چراغی روشنی بخش می کندو دعوت    - مُنِيرًّا وَسِرَاجًّا بِإِذْنِهِ الل َهِ  إِلَى وَدَاعِيًّا -1

 (...غ...)

                        مرا بخوانید تا پاسختان را بدهم          گفتپروردگارتان   -   لَکُمْ أَسْتَجِبْ ادْعُونِی رَب ُکُمُ  وَقَالَ -1

 (ص......)

                        گوش دادند بهترینشو به  فهمیدندکسانی که سخن را   - فَيَت َبِعُونَ أَحْسَنَهُ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ ال َذِینَ  -1

 (...غ...)

         می داند آنچه را فرو می رود در زمین و آنچه خارج می شود از آن  - مِنْهَا یَخْرُجُ وَمَا الْأَرْضِ فِی یَلِجُ مَا یَعْلَمُ  -1

 (ص......)

 امضاء:   آقای اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  02 جمع بارم :
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