
 

بسمه تعالـــــــي 

01/10/1399تاریخ آزمون: زنجان          2اداره آموزش و پرورش ناحيه         نام: 

 دقيقه20 :مدت آزمونمتوسطه دوره اول           بهمن22دبيرستان      نام خانوادگي:    

فخرالدین عباسي نام دبير:     تم شهپایه   قرآنآزمون نوبت اول  تستي سواالت نام پدر: 

 بارم

آمده است؟ نهیدر کدام گزترجمه عبارت   -1

دانستند   يم  اگرد:   د يدانست ي م اگر ج:                د يدان  يم  اگرب:    دانند  ي م اگر الف:   5/0

به چه معناست؟ترکيب -2

5/0. هستند  حيهر دو صح "و دو ک ی" نه یگزد:                  آنجا که   ازج:               از ري غب:   یجا به الف: 

است؟ نهیدر کدام گز    حيصح  ترجمه -3

گمان کردند  مردم د:              گمان کرد  مردم ج:                  مردم گمان کردند   ایآ: ب  مردم گمان کرد  ایآالف:   5/0

به چه معناست؟   ترکيب -4

5/0  ها جاند:                              خودمج:                              جان ب:    خود لف: ا

چه؟  ي عنیکلمه  -5

5/0ن يهمچند:                        نيهمج:                          طور که همانب:    همانند الف: 

به چه معناست؟ کلمه  -6

5/0ساخت کويند:   د يکن  ي کينج:    کرد   يکينب:    کن ي کينالف: 

آمده است؟  نهیدر کدام گز ر یز ه یآ  ترجمه -7

طلب کن و سهم خود را از دنيا فراموش مکن و همان طور که خدا به تو  خانه آخرت را   در آنچه خدایت داده و الف: 

. دارد ينيکى کرده، نيکى کن و هرگز در زمين فساد را طلب نکن که خدا خرابکاران را دوست نم  

و هرگز در زمين فساد را طلب   که خدا به تو نيکى کرده  يد کن نو سهم خود را از دنيا فراموش   د يطلب کن خدااز  وب: 

. دارد يرا دوست نم مشرکان که خدا  د ينکن  

خدا به تو نيکى کرده،  در آنچه و سهم خود را از دنيا فراموش مکن و    د يدر آنچه خدا داده خانه آخرت را طلب کن و : ج

. دارد ي را دوست نم ظالمانکه خدا  د يو هرگز در زمين فساد نکن د ينيکى کن  

ى کن و هرگز در  و همان طور که خدا به تو نيکى کرده، نيک يد کن نفراموش در آنچه خدایت داده خانه آخرت را   و د: 

. دارد  يرا دوست نم ستمگرانکه خدا  د يزمين فساد نکن

5/0

 ادامه سواالت در صفحه دوم 

 نمره تجدید نظر  نمره با عدد 

داشتن اعتراض :در صورت 

نمره باعدد 

نمره با حروف نمره با حروف 
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 صفحه دوم

؟به چه معناستکلمه  -8  

جماعت امام د:                        اِمامانج:                             شوايپب:                            اِمامالف:   
 

 

 

 

5/0 

به چه معناست؟کلمه  -9  

م یا خوانده د:                    میخواند ج:                     م یخواند  يم ب:                  م يخوان ي مالف:   
 

 

5/0 

به چه معناست؟ترکيب  -10  

     کند آنها را ي م تیهداب:                                                کنند مرا ي م تیهداالف: 

کند شما را  ي م تیهداد:                                          کنند شما را  يم  تیهداج:      
 

 

5/0 

آمده است؟  نهیدر کدام گز ر یعبارت ز ترجمه   -11  

همراه با اهلل است؟ ی معبود  ایآب:                                    .ستيهمراه با اهلل ن  ی معبودالف:   

. ستيبا اهلل ن يکیشرد:                                              با اهلل است؟ ي کیشر ایآج:   
 

 

 

5/0 

آمده است؟  نهیدر کدام گز ر یز بيترک ترجمه   -12  

. درکه شکر ک   يقوم  ی براب:                                       .که شکر کنند   يقوم ی براالف:   

. کردند که شکر   يقوم د:                                            .کند   يکه شکر م ي قومج:   
 

 

 

5/0 

به چه معناست؟کلمه  -13  

ها  نعمتد:                       ی داد نعمتج:                      داد   نعمتب:                       د يبخشالف:   
 

 

5/0 

 به چه معناست؟ ترکيب  -14

               عبادت کردند مرا  پسب:                                             عبادت کنند مرا پسالف: 

 مرا د يعبادت کن پس د:                                         کنند مرا ي عبادت م پسج: 
 

 

5/0 

آمده است؟  نه یام گزد ک ر د ر یز ه یآ ترجمه   -15  

.آورنده نيستند  است و بيشترشان ایمان یدر آن نشانه ا  قطعا الف: 

.د يآورنده نيست است و شما ایمان یيدر آن نشانه ها  قطعاب:   

.آورند  ينم آنها ایمان  ياست ول  یدر آن نشانه ا قطعاج:   

.آورنده هستند  است و بيشترشان ایمان یي در آن نشانه ها قطعاد:   
 

 

 

 

5/0 

در کدام گزینه آمده است؟  در آی ه    16:  ترجمه صحيح   

کنند   يم  سجدهد:                  کردند   سجدهج:                 کردن   سجدهب:                 کرد   سجدهالف:   

 

5/0 

 

 

 

 
 ادامه سواالت در صفحه سوم 
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 صفحه  سوم 

آمده است؟  نهیدر کدام گز ر یکلمات ز ترجمه   -71  

انجام دهنده  -رستگار شدم  - هودهيب کار الف:   

انجام دهنده  -رستگار شد  - هوده يبب:   

انجام داد  -رستگار شد  - هوده يب  سخنج:   

انجام دهندگان - یرستگار - هوده يو کار ب  سخند:   
 

 

 

 

5/0 

آمده است؟  نه یدر کدام گز ر یز ه یآ ترجمه   -18  

.فرمانروایى آسمان ها و زمين از آنِ خداست و بازگشت ]همه[ به سوى خداست و الف:   

.فرمانروایى آسمان ها از آنِ اوست و بازگشت ]همه[ به سوى خداست  وب:   

.و زمان از آنِ خداست و بازگشت ]همه[ به سوى اوست ن يفرمانروایى زم و ج:   

.ستمافرمانروایى آسمان و زمين از آنِ خداست و بازگشت ]همه[ به سوى   و د: 
 

 

 

5/0 

آمده است؟  نهیدر کدام گز  ترجمه   -19  

دانند   يم د:                      دانستن  یبرا ج:                           بدانند  تاب:                     بداند  تاالف:   
 

 

5/0 

آمده است؟  نه یدر کدام گز ر یز ه یآ ترجمه   -20  

.را ی از آسمان آب پاک کننده ا می از رحمت خود )باران(؛ و فرستاد ش يرا پ هااست که فرستاد باد يکس  اوالف:   

.را ی از رحمت خود )باران(؛ و فرستاد از آسمان آب پاک کننده ا شياست که فرستاد باد را پ  ي کس اوب:   

. را یاز رحمت خود )باران(؛ و فرستاد از آسمان آب پاک کننده ا شيپ را   هافرستاد باد اوج:   

. رااز آسمان آب پاک  د؛ و فرستارارحمت خود )باران( است که فرستاد  ي کس اود: 
 

 

 

5/0 

 10 جمع بارم  

 1399فخرالدین عباسي . دی ماه طراح سواالت تستي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشيد 
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 بسمه تعالـــــــي 

 01/10/1399تاریخ آزمون: زنجان                          2اداره آموزش و پرورش ناحيه                                                              

   بهمن متوسطه دوره اول                           22دبيرستان                                                             

 سي فخرالدین عبانام دبير:                  تم    شهپایه   قرآنآزمون نوبت اول  پاسخنامه                                                           

 دانستند   يم  اگرد:  -1

 . هستند  حيهر دو صح "و دو ک ی" نه یگزد:  -2

              مردم گمان کردند  ایآ: ب -3

                              خودم ج:  -4

                          طور که همانب:  -5

                   کن  يکينالف:  -6

خانه آخرت را طلب کن و سهم خود را از دنيا فراموش مکن و همان طور که خدا به تو نيکى   در آنچه خدایت داده و الف:  -7

.دارد  يکرده، نيکى کن و هرگز در زمين فساد را طلب نکن که خدا خرابکاران را دوست نم  

                       اِمامان ج:  -8

                   م يخوان يم الف:  -9

 کند شما را  يم  تیهداد:  -10

 همراه با اهلل است؟ یمعبود  ایآب:  -11

                                         .که شکر کنند  ي قوم یبرا الف:  -12

                       یداد  نعمت ج:  -13

 مرا  د يعبادت کن پس د:  -14

. آورنده نيستند  است و بيشترشان ایمان  یدر آن نشانه ا قطعاالف:  -15

                   کردند   سجدهج:  -16

انجام دهنده  -رستگار شد  -  هودهيبب:  -17  

.فرمانروایى آسمان ها و زمين از آنِ خداست و بازگشت ]همه[ به سوى خداست والف:   -18  

                           بدانند  تاب:  -19

.را  یاز آسمان آب پاک کننده ا می از رحمت خود )باران(؛ و فرستاد شيرا پ  ها است که فرستاد باد يکس   اوالف:  -20  
 10 جمع بارم                                                                                                                  نمره                                                                                  0/ 5هر سؤال 

 1399فخرالدین عباسي . دی ماه طراح سواالت تستي: 
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