
 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

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

 - رسِلُیُ - دُینُر -دوست دارد  -اَحسَنَ  - سَبِّحُیُ  -اَحسِن   -حَسِبَ  -جهاد و تالش کرد  - متواضع  -کند  یجهاد و تالش م  

 یرو -کند  یم حیتسب -بازگشتن  -راه  - رینَذ -قَدَّرَ  -اک کننده پ -نبود  -کَم  - میاندیرو  - ذَّبَتکَ -کنم  یشکر م - یتَعال

  نگردا

 فرستد یم  =   ............................... کوساختین      =  ............................... ............................... =  مُعرِض 

 ...............................   =  ریمَص   چقدر    =     ............................... ............................... =   ماکانَ

 میخواه یم  =   ...............................    ...............................=   اَشکُرُ     ...............................  =  خاشِع 

 کرد یریاندازه گ  =    ............................... ............................... =  حِبُّیُ   ...............................  = جاهَدَ    

 ............................... =  طَهور  هشدار دهنده =  ............................... گمان کرد   =   ...............................

 انکار کرد =  ............................... ...............................  = اَنبَتنا  برتر است    =    ...............................

 

 نمره ( 1)                                                                                                                                                                      ترجمه کنید -2

 

 

 2از 1صفحه ی 

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

 تمشهمتوسطه اول/ 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 

 1044 -1041سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 

 2قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 15/1455 / 50 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  55  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان : 

 : عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

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

:  الْمَصِیرُ وَإِلَى اللَّهِ

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

همیار



 

 نمره 51جمع 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

 ( ......)    تا برای عالميان هشدار دهنده باشد  «--لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا     -الف

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

 ( ......)     پس تقوا داشته باشيد و خدا را اطاعت کنيد «-- اللَّهَ وَأَطِيعُونِفَاتَّقُوا      -ب

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

 

نمره  5.0)                                     ؟                                                                                                  استصحیح نا یکترجمه کدام  -4

) 

 آرامش و استراحت -سُبات                         دانستن برای - علَموایَلِ                        خبر -نَبَا                         تا باشد  = کونَیَلِ

 نمره( 3.0)                                                  عبارات زیر را بصورت کامل و صحیح بنویسید.                                                   ترجمه -0

 أَلَا تَتَّقُونَ     -الف

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

 کَمْ أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ     -ب

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

 وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ    -ج

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

 وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ    -د

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

 

 

 2از 2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

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

  -کند  یم حیتسب - -راه  - - - - - -  - - - - - - - - سَبِّحُیُ  -اَحسِن   - - -  -کند  یم جهاد و تالش  

 فرستد یم  =   رسِلُیُ کوساختین      =  اَحسَنَ  نگردا یرو  =  مُعرِض 

 بازگشتن    =  ریمَص   چقدر    = کَم  نبود  =   ماکانَ

 میخواه یم  =  دُینُر کنم یشکر م =   اَشکُرُ  متواضع   =  خاشِع 

 کرد یریاندازه گ  = قَدَّرَ  دوست دارد  =  حِبُّیُ جهاد و تالش کرد   = جاهَدَ    

 اک کنندهپ  =  طَهور  هشدار دهنده =  رینَذ گمان کرد   = حَسِبَ 

 انکار کرد =  ذَّبَتکَ میاندیرو   = اَنبَتنا  برتر است    =  یتَعال

 

 نمره ( 1)                                                                                                                                                                      ترجمه کنید -2

 

 

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

 ( ص)    تا برای عالميان هشدار دهنده باشد  «--لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا     -الف

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

 ( غ)  پس تقوا داشته باشيد و خدا را اطاعت کنيد    «-- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ     -ب

 کنيد و اطاعت کنيد مرا پس تقوای خدا را پيشه                                           

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد مرزداران دولتیغیر  دبیرستان
 1044-1041سال تحصیلي  پایان ترم نوبت اولسؤاالت  کلید

 2قرآننام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 40/14/1044 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  4411:ساعت امتحان: 

 دقيقه 04مدت امتحان: 

 : عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

 از سخن و کار بيهوده روی گردان هستند

 :  الْمَصِیرُ اللَّهِوَإِلَى 

 و بازگشتن به سوی خداست

همیار



 

 نمره ( 5.0)                                                                                                                                    صحیح است؟ ناترجمه کدام یک  -4

 آرامش و استراحت -سُبات                         دانستن* برای - علَموایَلِ                        خبر -نَبَا                         تا باشد  = کونَیَلِ

 (نمره 3.0)                     ترجمه عبارات زیر را بصورت کامل و صحیح بنویسید.                                                                                -0

 أَلَا تَتَّقُونَ     -الف

 آيا تقوا پيشه نمی کنيد؟

 کَمْ أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ     -ب

 چه بسيار رويانديم در آن از هر گونه گياه ارزشمندی

 وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ    -ج

 و نيكی کن همان طور که نيكی کرد خدا به تو

 وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ    -د

 و هر کس جهاد و تالش کرد پس فقط جهاد و تالش می کند برای خودش

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

همیار
https://hamyar.in/


