
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
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 جدول زیر را با کلمات داده شده کامل نمایید

 - لِجُیَ -اِتَّخِذوا  - فاطِر -فَطَرَ  -بشارت دهنده  - میبشارت داد -کند  یگمراه م -اَنابوا  -نعمت فراوان  -امن  گاهیجا -سر پناه  

  -کُرُ اَش -برتر است  -نَبَأ  -کن  یکین - نیکوساخت -گمان کرد  -از  ریغ - مونَیقیُ - وقِنونَی - آگاه -بخش  یروشن - ولِجُی -

برکت -اُلُواالَلبابِ  -کردند از  یدور -غافِر  -پاک  یغذاها - -شکل داد  -راه  -بازگشت  - رینَذ -نَوم  -اَنبَتنا  -انکار کرد 

 غافِلونَ -پردازند  یم  - یداع -مُهتَدونَ  - میداد

 ................................=  ریمُن ................................=  ضِلُُّیُ دیریبگ =   ................................ ................................= صَوَّرَ 

 خردمندان   =  ........................... آمرزنده   =  ................................ ................................=  باتیِّطَ رود یفرو م  =  ..........................

 ................................= بَشَّرنا  ................................= طَول  دارند نیقی  =  ............................ ................................= اِجتَنَبوا 

 افتگانیراه    =  ....................... ................................=  وتونَیُ ................................= بارَکنا  کنندمی برپا  =  .........................

 افراد بی توجه =  ...................... ................................= قَرار  دعوت کننده   =  ..................... ................................=  بِناء

 ................................=  خَبیر آورد دیپد   =  .......................... بازگشتند  =  .............................. ........................................=  حَسِبَ
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 عبارت های کوتاه زیر را ترجمه کنید

 :  غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ  د( :وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ  الف( 

 : فَبَشِّرْ عِبَادِ ( ه : اعِیًا إِلَى اللَّهِوَدَ ب( 

 : الْأَلْبَابِوَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوو(  : سَبِیلِ اللَّهِفَیُضِلَّكَ عَنْ   ج(

 

1.5 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  دومنوبت  ترم پایانآزمون 

 2آموزش قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 00/1401 /02امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 نمره 01جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
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 ( کدام است. قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ ترجمه صحیح عبارت )

 الف( گفت: قومی که پیروی کردند پیامبران را                       ب( گفت : ای قوم من پیروی کنید پیامبران را 
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 درستی یا نادرستی ترجمه را مشخص نموده و در صورت نادرستی ، ترجمه صحیح آن را بنویسید

 سپاس خدای را که پدید آورد آسمانها و زمین را            )       (                 الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الف ( 

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

 

 )    (   و پیروی می کند از آنچه که وحی شده است به تو از خدایت                وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ب( 

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

 

1 
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 ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید

 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ،    یمَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِالف ( 

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

 

 فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَاب ( 

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

 

 اللَّهُ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءًج ( 

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

 

1.5 

 2از  2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 جدول زیر را با کلمات داده شده کامل نمایید

  -اَشکُرُ  -برتر است  -نَبَأ  -کن  یکین - نیکوساخت - -از  ریغ - - - آگاه - - ولِجُی - - - -  -فَطَرَ  -بشارت دهنده  - - - - - -

  -  - - - - - -غافِر  - - - -راه  -بازگشت  - رینَذ -نَوم  -اَنبَتنا  -انکار کرد 

 بخش یروشن =  ریمُن کند یگمراه م =  ضِلُُّیُ دیریبگ =   اِتَّخِذوا  شکل داد = صَوَّرَ 

 خردمندان   = اُلُواالَلبابِ  آمرزنده   = غافِر  پاک یغذاها =  باتیِّطَ رود یفرو م  =  لِجُیَ

 میبشارت داد = بَشَّرنا  نعمت فراوان = طَول  دارند نیقی  =  وقِنونَی کردند از یدور = اِجتَنَبوا 

 افتگانیراه    = مُهتَدونَ  پردازند یم =  وتونَیُ میبرکت داد = بارَکنا  کنندمی برپا  =  مونَیقیُ

 افراد بی توجه =  غافِلونَ امن گاهیجا = قَرار  دعوت کننده   =  یداع سر پناه =  بِناء

 آگاه =  خَبیر آورد دیپد   =  فاطِر بازگشتند  = اَنابوا  گمان کرد =  حَسِبَ

 

 

2 

 عبارت های کوتاه زیر را ترجمه کنید

و شکل داد شما را پس به  :وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ  الف( 

 بهترین صورتهایتان 
 آمرزنده گناه و پذیرنده توبه :  وَقَابِلِ التَّوْبِ غَافِرِ الذَّنْبِ  د(

 : پس بشارت ده بندگانم را فَبَشِّرْ عِبَادِ ( ه : و دعوت کننده ای به سوی خدا اعِیًا إِلَى اللَّهِوَدَ ب( 

پس گمراه می کند تو را از راه  : فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ  ج(

 خدا
 : و آنان همان خردمندان هستند الْأَلْبَابِأُولُووَأُولَئِكَ هُمْ و( 
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 ( کدام است. قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ ترجمه صحیح عبارت )

 الف( گفت: قومی که پیروی کردند پیامبران را                       ب( گفت : ای قوم من پیروی کنید پیامبران را 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه منطق اداره ی آموزش و پرورش

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 4111-4114سال تحصیلي  دومترم نوبت  پایانسؤاالت  کلید

 2نقرآ آموزش: درس نام

 اشتراني هادی: دبیر نام

 10/4114/ 12: امتحان تاریخ

 / عصرصبح  44:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 ترجمه را مشخص نموده و در صورت نادرستی ، ترجمه صحیح آن را بنویسیددرستی یا نادرستی 

 سپاس خدای را که پدید آورد آسمانها و زمین را            ) غ (                 الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الف ( 

 ستایش و سپاس برای خداست ، پدید آورنده آسمانها و زمین                                                              

 

 و پیروی می کند از آنچه که وحی شده است به تو از خدایت   ) غ (                وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ب( 

 و پیروی کن آنچه را وحی می شود به تو از )جانب ( پروردگارت                                                              
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 ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید

 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ،    سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِیمَالف ( 

 او از بندگان مومن ما است سالم بر ابراهیم ، قطعا

 

 فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَاب ( 

 سرشت خدایی که پدید آورد مردم را بر آن

 

 اللَّهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءًج ( 

 را سرپناهخدا کسی است که قرار داد برای شما زمین را جایگاه امن و آسمان 

 

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 10جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




