
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

1 

 :دیسیهر کلمه را مقابل آن بنو حیترجمه صح

 شکُرُ: )الف

 بَحر: )ب

 :یبُشر )ج

1.1 

2 

 د؟یرا مشخص کن ریغلط بودن جمالت ز ای حیصح

 باشد. یم )فرستاده (یرسول به معنا)الف

 باشد. یم )حِب ی (کلمه یدوست دارد معنا )ب

1 

3 

 درست است؟ نهیمعنای کدام گز

 کند آنها را یم تی: هداکُمیهدی (الف

 دی: تا شما شکر کنشکُرونیلَعلَّهم  (ب

 دیکن ینم شهیتقوا پ ایااَل تَتّقونَ: آ (ج

 وجعلَ النّهار: وقرار داد شب را (د

1 

4 

 : دیسیرا بنو بیترجمه هر ترک

 ------------: نیحِب المُفسِدیُال  (الف

 ---------------شرِکونَ :  یُعَما  (ب

 -------------: نینَجعَلَهُم الوارِث (ج

 ---------------قَد اَفلَحَ المُومِنونَ:  (د

 --------------و النَّومَ سُباتاً:  (و

2.1 

1 

 (( به چه معناست ؟ میاهلل عل و ترکیب ))

 داند. یو خداوند م (الف

 خداوند تواناست. (ب

 خداوند دانا تر است.(ج

 و خداوند داناست. (د

1 

 2از  1صفحه ی 

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

 مقطع و رشته: متوسطه اول/هشتم

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

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

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال: 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 2042 -2042سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 2نام درس: آموزش قرآن

  حسن خنجرپور نام دبیر:

 11/1011/ 11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

همیار



 

 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

6 

 : دیرا ترجمه کن ریز اتیآ

 .……………………………………………… نیرَبِّ العالم یاِلّا عَل یاِن اَجر-

 ………………………………… اءیاِتَّخَذوا مِن دون اهلل اَول-

2 

7 

 اش  ))صحرا (( است ؟ کلمه یمعنا نهیکدام گز

 بحر (الف

 احیّر (ب

 جبال (ج

 بر (د

1 

 2از  2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

الف : شکر کرد > ب : دریا > ج : بشارت دادن    1  

الف : صحیح > ب : صحیح    2  

3 
 
ج : ایا تقوا پیشه نمی کنید    
 

د : و خدا دانا است  4  

5 

   را )فساد کاران (الف : و دوست نمی دارد مسفدان 
                                                       ب : انچه شکر میکنند   

 
 ج : ان ها رو قرار می دهیم جانشینان 

 
 د : و قطعا مومنان رستگار می شوند 

 
  و: و شب را مسکن و مایه ی سبات قرار داد

همانا پاداشی جز بر پروردگار جهانیان > می گیرنند از غیر خدا سرپرستانی   6  

:   بر 4 7  

 امضاء:               حسن خنجرپور نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 01 جمع بارم :

 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
 2042-2041سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 1نآموزش قرنام درس: آ

 حسن خنجرپورنام دبیر: 

 21/24/2042  تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  448:ساعت امتحان: 

 دقیقه 04 مدت امتحان: 

همیار


