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بارم سؤاالت
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 .جدول زیر را با کلمات داده شده کامل نمایید

راه ها  -و آرامش  شیمحل آسا -سَبِّح  -شفاف و روشن  - یگمراه - کان -کُنتُ  -صدا زد  - نیمُه -پر نعمت  -ءاتوا  -مهربانان 

درختان  -اَلوان  -کند  یم تیهدا - نیمُب -دشمن  -ءاتَینا -ءاتِ  -نزد  - ندیگو یم -گفتند  -وَجَدوا  -شود  یم یوح -لِقاء  -

 قُلنا -قرار دادیم  –خانه ها  – ریقَد -است  دیام -یُقیمونَ - میمَق -انگور 

 ................................=  عَدُوّ ................................=  ضَالل افتند=  ی ................................ ................................ی = ناد

 بودم =  ................................ آشکار =  ................................ ................................=  مینَع رنگ ها =  ................................

 ................................=  بُیوت ................................ی = وحی دارید =  ................................ ................................=  جَعَلنا

 یگو حیتسب =  ........................ ................................=  نَیراحِم ................................ی = هدیَ گفتیم =  ............................

 توانا =  ................................ ................................=  قولونَیَ دیبپرداز =  .......................... ................................=  سُبُل

 ................................=  لَدُن خوار کننده =  .......................... ببخش به =  ................................. ........................................=  مَهد
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 عبارت های کوتاه زیر را ترجمه کنید

 لِلتَّقوی : وَ العاقِبَةُ د( فعَلُوا الخَیرَ:االف( وَ 

 : ( ءاتِنا مِن لَدُنکَه : ب( فی جَنّاتِ النَّعیمِ

 : سُبحانَک اَنتَ وَلِیُّنا ج(
 و( فیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ :

 
 

1.5 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هفتم 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 

 1آموزش قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 00/1401 /02امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 

 

hamyar.in همیار



 

 

 نمره 01جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
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 ( کدام است. وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْکِتَابِ ترجمه صحیح عبارت ) 

 ب( و گفتند ای وای ، این چه کتابی است                        است عملی گویند اى واى بر ما این چه نامه و مى الف( 
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 درستی یا نادرستی ترجمه را مشخص نموده و در صورت نادرستی ، ترجمه صحیح آن را بنویسید

 پس چه خوب یار و یاوری دارم           )       (                  فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُالف ( 

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

 

 برای آنها آمرزش و روزی دهنده ی کریمی است   )    (                      رِزْقٌ کَرِیمٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَب( 

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

 

1 
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 کامل کنیدترجمه عبارات قرآنی زیر را 

 لَكُمْ فِیهَا سُبُلًا سَلَکَ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَالف ( 

 ....................................... درست کرد.............................................................................. و 

 

 لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِینًاإِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ ب ( 

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

 

 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَج ( 

............................................................................................. 
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 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 کلمات داده شده کامل نماییدجدول زیر را با 

  -––-است  دیام -یُقیمونَ - میمَق -درختان انگور  - - - - -ءاتَینا - - - -گفتند  - - - - - - -شفاف و روشن  - - کان - - - - - -

 دشمن =  عَدُوّ یگمراه =  ضَالل افتند=  یوَجَدوا  صدا زد ی = ناد

 بودم = کُنتُ  آشکار =  نیمُب پر نعمت =  مینَع رنگ ها = اَلوان 

 خانه ها =  بُیوت شود یم یوح ی = وحی دارید = لِقاء  قرار دادیم =  جَعَلنا

 یگو حیتسب = سَبِّح  مهربانان =  نَیراحِم کند یم تیهدا ی = هدیَ گفتیم =  قُلنا

 توانا =  ریقَد ندیگو یم =  قولونَیَ دیبپرداز =  ءاتوا راه ها =  سُبُل

 نزد =  لَدُن خوار کننده =  نیمُه ببخش به =  ءاتِ و آرامش شیمحل آسا =  مَهد
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 عبارت های کوتاه زیر را ترجمه کنید

 و عاقبت برای پرهیزگاری است لِلتَّقوی : وَ العاقِبَةُ د( و انجام دهید کار های خوب را  فعَلُوا الخَیرَ:االف( وَ 

 ببخش به ما از نزدت : ( ءاتِنا مِن لَدُنکَه در بهشت های پر نعمت : ب( فی جَنّاتِ النَّعیمِ

پاک منزه هستی تو ، تو سرپرست ما  : سُبحانَک اَنتَ وَلِیُّنا ج(

 هستی

 

 در آن درمان است برای مردم و( فیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ :
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 ( کدام است. الْکِتَابِوَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا  ترجمه صحیح عبارت ) 

 ب( و گفتند ای وای ، این چه کتابی است                        است عملی گویند اى واى بر ما این چه نامه و مى الف( 

 

 

 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

 4قرآن آموزش: درس نام

 اشتراني هادی: دبیر نام

 10/4114/ 10: امتحان تاریخ

 / عصرصبح  44:11 امتحان:ساعت 

 دقیقه 01مدت امتحان: 

hamyar.in همیار
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 درستی یا نادرستی ترجمه را مشخص نموده و در صورت نادرستی ، ترجمه صحیح آن را بنویسید

 پس چه خوب یار و یاوری دارم           )       (                  وَنِعْمَ النَّصِیرُفَنِعْمَ الْمَوْلَى الف ( 

 پس چه خوب سرپرست و چه خوب یاوری است                                                          

 

 برای آنها آمرزش و روزی دهنده ی کریمی است   )    (                      رِزْقٌ کَرِیمٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَب( 

 برای آنها آمرزش . روزی نیکویی است                                                         
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 ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید

 لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا سَلَکَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَالف ( 

 برای تان در آن راهایی را درست کردو  کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آسایش

 

 إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِینًاب ( 

 قطعا شیطان هست برای شما دشمنی آشکار

 

 الرَّاحِمِینَوَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَیْرُ ج ( 

 و بگو پروردگارا بیامرز و رحم کن و تو بهترین رحم کننده هستی

 

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

hamyar.in همیار


