
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نمره (                                                                                          3)                              :                                                                        کنید کامل شده داده کلمات از استفاده با را زیر جدول -1

 دیکن یرویپ -کردند  یرویپ -محو و نابود کرد  -مانع شدند  - هشدار دهنده   -فَوز   - کونوایَ -درخواست کننده   

  دیشا  - نَیمُتََّق - - نَیموقِن - اءَس - یبد  - یتَستَو -مشخص   - نَیخالِد -سرآمد   -

 نیقیاهل   =   ............................... چه بد است  =  ............................... ............................... =  یمُسَمًّ

 ...............................   =اِتَّبَعوا  ...............................  = سائِل  ............................... =  اَضَّلَ 

 است یمساو  =   ...............................    ...............................= صَدّوا  باشند  =   ...............................

 ............................... =  یعَس ............................... = اَجَل  تیموفق  =    ............................... 

 ............................... =    ئَةیِّسَ ...............................  =   مُنذِر جاودان  =   ...............................

 

 

 نمره ( 2)                                                                                                                                     عبارت های کوتاه را ترجمه کنید -2

 

 

 

 2از 1صفحه ی 

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

 منه 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 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:
 22/11/1931 امتحان:  تاریخ

 صبح 1  ساعت امتحان:
 دقیقه 01مدت امتحان : 

 : الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِلِیُدْخِلَ 

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

 : عَسَى أَنْ یَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ

.................................................................................................... 
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 نمره 11جمع بارم : 

 (نمره 1.1)و سپس ترجمه عبارات نادرست را تصحیح نمایید. نیدترجمه عبارت را با )ص( یا )غ( مشخص ک درست یا نادرست بودن -3

 ( ......)      برای اهل تقوا استو در زمين نشانه ای «  -- وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ   -الف

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

 ( ......)   پيروی کردند آنچه را که نازل شد بر شما از جانب پروردگار   «--اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ   -ب

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

 

 نمره ( 5.1)            صحیح نیست؟                                                                                                                   ترجمه کدام کلمه  -4

 رگم = مَمات                                 اهل = اَصحاب                                نازل شد = نُزِّلَ                                 پیامبر =مُرسِل 

 نمره( 3)                      معانی عبارات زیر را بصورت کامل و صحیح بنویسید.                                                                                -1

 ؟ اوَاتِ وَالْأَرْضَوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَ   -الف

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

 أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا کُنَّا مُرْسِلِینَ   -ب

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

 الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ  -ج

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

 

 2از 2صفحه ی 
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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نمره (                                                                                          3)                              :                                                                        کنید کامل شده داده کلمات از استفاده با را زیر جدول -1

   - ن یمُت َّق - - - -  - -  - -  - دیکن یرویپ - - - -  -  - -  

 نیقیاهل   =  ن یموقِن چه بد است  =  اءَس مشخص  =  یمُسَمًّ

 کردند یرویپ    =اِتَّبَعوا  درخواست کننده   = سائِل  محو و نابود کرد  =  ا ضَّل  

 است یمساو  =  یت ست و مانع شدند = صَدّوا  باشند  =  کونوایَ

 دیشا  =  یعَس سرآمد  = ا جَل  تیموفق  =  ف وز   

 یبد  =    ئ ةیِّسَ هشدار دهنده     =   مُنذِر جاودان  =  ن یخالِد

 

 

 نمره ( 2)                                                                                                                                     عبارت های کوتاه را ترجمه کنید -2

 

 

 

 

 2از 1صفحه ی 

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

 منه 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 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:
 22/11/1931 امتحان:  تاریخ

 صبح 1  ساعت امتحان:
 دقیقه 01مدت امتحان : 

 :...  جَناتٍ لِیُدْخِل  الْمُؤْمِنِین  وَالْمُؤْمِن اتِ

 ...زنان با ایمان را )به( بهشت هاییتا وارد کند مردان و 

 : عَسَى أ نْ یَکُونُوا خ یْرًا مِنْهُمْ

 شاید که باشند بهتر از آنها
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 نمره 11جمع بارم : 

 (نمره 1.1)و سپس ترجمه عبارات نادرست را تصحیح نمایید. نیدترجمه عبارت را با )ص( یا )غ( مشخص ک درست یا نادرست بودن -3

 ( غ)      و در زمين نشانه ای برای اهل تقوا است«  -- وَفِی الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ   -الف

 در زمين نشانه هایی است برای اهل یقينو                                                                

 ( غ)   پيروی کردند آنچه را که نازل شد بر شما از جانب پروردگار   «--اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ   -ب

 نازل شد بسوی شما از )جانب( پروردگارتان پيروی کنيد آنچه را که                                                                 

 

 نمره ( 5.1)                            ترجمه کدام کلمه صحیح نیست؟                                                                                                    -4

 رگم = مَمات                                 اهل = ا صحاب                                نازل شد = نُزِّل           )* فرستنده(         پیامبر =مُرسِل 

 نمره( 3)                      معانی عبارات زیر را بصورت کامل و صحیح بنویسید.                                                                                -1

 ؟ وَل ئِنْ سَأ لْت هُمْ مَنْ خ ل ق  السَّمَاوَاتِ وَالْأ رْضَ   -الف

 و اگر بپرسی از آنها چه کسی آفرید آسمانها و زمين را ...

 أ مْرًا مِنْ عِنْدِن ا إِنَّا کُنَّا مُرْسِلِین    -ب

 فرمان یا دستوری از نزد ما ؛ قطعا ما فرستنده هستيم

 رُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أ ض لَّ أ عْمَال هُمْالَّذِین  ک ف   -ج

 کسانی که کافر شدند و مانع شدند از راه خدا ، محو و نابود کرد کارهایشان را

 

 2از 2صفحه ی 
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