
 

 

 

 

 

 
 

 

 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 

  بنویسید. آنکلمات قرآنی را از داخل پرانتز پیدا کرده در مقابل معنای هریک از 

 ( لشکریان-سرزمین-مشخص -سختی -ترازو -)آرامش

  الف( جنود:

 

 ب( مسمی :

 

 ج( سبات:

 

 د( میزان:

2 

2 

 درستی و نادرستی ترجمه ی واژه های قرآنی زیر را مشخص کنید.

  الف( سکینه: ساکن شد

  ب( مدکر: پند گیرنده

1 

3 

  با توجه به ترجمه کلمات قرآنی داخل پرانتز را در جاهای خالی مناسب قرار دهید.

 (للناس–الذین -جنود-ارض -أُنْذِرُوا   -)کذلک 

الف( .......کفروا عما .......معرضون )وکسانی که کفر می ورزند نسبت به هشداری که داده شده اند بی 

 توجهی کردند (

 مثالهم )این چنین خدا برای مردم حال وضعشان رابیان می کند(ب( .....یضرب اهلل ......ا

2 

 2از  1صفحه ی 

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

 /نهممتوسطه اول 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 

 2042 -2042سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 3نام درس: آموزش قرآن

  حسن خنجرپور نام دبیر:

 11/1011/ 11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

 

https://hamyar.in/ همیار



 

 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
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 کلمات قرآنی زیر را، معنا کنید.

 تَهتدون-

 

 موقنین-

 

 مسمی-

 

 اُخوة-

2 

5 

 ترجمه کلمات مشخص شده  را بنویسید:

 ......................... .: زکات را (فاعلونَالف( لِلزَّکاةِ )

 

 (: آیا هیچ ....................... ای هست؟مُدَّکِرٍب( فَهَل مِن )

 

 ......................... . را شب از...............  فقط آنها (:یَهجَعونَ) ما الَّیلِ مِنَ (قَلیالًپ( کانوا)

2 

6 

 فاسق :

  الف( فرمانروا

 ب( نافرمان

 ج( موفقیت

 د( تاریکی    

1 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

: ارامش  <     د : ترازو ج     <    مشخص:ب     <   : لشگریان  الف    1  

الف : غلط       <       ب : صحیح       2  

3 
 
<           ب:  کذالک   _    للناس  ُأنْذِرُوا         الف :  الذین  _     
 

مشخص      <           برادری )برادران (<        با ایماننان ) اهل یقین (  هدایت میکند   <           4  

5 
( ) تذکر <             ب :  به یاد اورنده ی    الف :  انجام می دهند ) می پردازند (    

 
 پ :  اندکی  _  می خوابند 

       ب : نا فرمان    6

 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

 3نآموزش قرنام درس: آ

 حسن خنجرپورنام دبیر: 

 21/24/2042  تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  448:ساعت امتحان: 

 دقیقه 04 مدت امتحان: 

https://hamyar.in/ همیار


