
 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

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

زنبور  - -گوناگون  -رنگ ها  -خوب  یکارها -آوردند  یم مانیا -کند  یم تیهدا - -ستمگران  -آشکار  - ببخش به   -غار   

لَعَلَّ  - -فَضل  -بر  یوا  - ریشکست ناپذ  - میمُق - میاَل -َ  نیمُتَّق  -کنند  یم شهیتعقّل و اند -کنند  یفکر م -خانه ها  -عسل 

 اُعبُدوا  -نَحل   -

 دیعبادت کن     =   ............................... است دیام     =  ............................... ............................... = صالِحات 

 ...............................   = یهدیَ ...............................  =  لیوَ ............................... =   ومِنونَیُ

 لطف و رحمت     =   ...............................    ...............................= کَهف  افراد باتقوا  =   ...............................

 ............................... = آت  ............................... =  زیعَز دردناک  = ............................. 

 ............................... =   نَیظالِم ...............................  = اَلوان  رپاکنندهب  =   ...............................

 ...............................  =  عقِلونَیَ ...............................  =  نیمُب ...............................  = مُختَلِف 

 

 

 نمره ( 1)                                                                                                                                                                      ترجمه کنید -2

 

 

 2 از 1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هفتم 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 

 

 1آموزش قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 22/1022 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 22  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

 

 : عَدُوًّا مُبِینًا

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

 :فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

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

 ( ......)      وحی می کند خدایت به زنبور عسل  «-- أَوْحَى رَب ُّكَ إِلَى الن َحْلِ     -الف

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

 ( ......)     که در آن نشانه هایی است  «-- إِن َ فِی ذَلِكَ لَآیَةً    -ب

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

 

 نمره ( 1)                                        ؟                                                                                                  استصحیح  یکترجمه کدام  -4

 بگو = قالَ                      نزد =  لَدُن                      خانه ها =بُیوت                       چشمه ها = ونیعُ

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

 إِنَّ عِبَادِی    -الف

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

 یُوسُفُ لَأَنْتَقَالُوا أَإِنَّکَ      -ب

 هستی؟ .................................همان  ...............................................................................

 فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ   -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

زنبور  - -گوناگون  -رنگ ها  -خوب  یکارها -آوردند  یم مانیا -کند  یم تیهدا - -ستمگران  -آشکار  - ببخش به   -غار   

لَعَلَّ  - -فَضل  -بر  یوا  - ریشکست ناپذ  - میمُق - میاَل -َ  نیمُتَّق  -کنند  یم شهیتعقّل و اند -کنند  یفکر م -خانه ها  -عسل 

 اُعبُدوا  -نَحل   -

 دیعبادت کن     =  اُعبُدوا است دیام     = لَعَلَّ  خوب یکارها  = الِحات ص

 کند یم تیهدا    = یهدیَ بر یوا   =  لیوَ آوردند یم مانیا  =   ومِنونَیُ

 لطف و رحمت     = فَضل  غار = کَهف  باتقواافراد   =  نیمُتَّق

  ببخش به    = آت  ریشکست ناپذ  =  زیعَز دردناک  = میاَل  

 ستمگران  =   نَیظالِم رنگ ها   = اَلوان  رپاکنندهب  =  میمُق

 کنند یم شهیتعقّل و اند   =  عقِلونَیَ آشکار   =  نیمُب گوناگون   = مُختَلِف 

 

 

 نمره ( 1)                                                                                                                                                              ترجمه کنید -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 0آموزش قرآننام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 91/19/0011 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 

 

 : عَدُوًّا مُبِینًا

 دشمنی آشکار

 :فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

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

 ( ......)      وحی می کند خدایت به زنبور عسل  «-- أَوْحَى رَب ُّكَ إِلَى الن َحْلِ     -الف

 وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل                                           

 ( ......)  که در آن نشانه هایی است     «-- إِن َ فِی ذَلِكَ لَآیَةً    -ب

 قطعا در آن نشانه ای است                                           

 

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

 بگو   =قالَ  نزد                      =  لَدُن                      خانه ها =بُیوت                       چشمه ها = ونیعُ

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

 إِنَّ عِبَادِی    -الف

 قطعا بندگان من

 یُوسُفُ لَأَنْتَقَالُوا أَإِنَّکَ      -ب

 گفتند آیا قطعا تو همان یوسف هستی؟

 فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ   -ج

 رحمتی پس گفتند پروردگارا ببخش به ما از نزد )خودت(

 

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 01جمع بارم : 
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