
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 برتر است =  یعالتَ خبر =  اءبَنَ آرامش و استراحت  = بات سُ       

 ازین یب    = یّنغَ فرستد یم   =  لُرسِیُ  بادها   =   احیر       

 میده یقرار م =   جعلُنَ  گمان کرد  =  بَسِحَ دهنده دارهش =  ریذنَ      

  دوست دارد   =  بُحِیُ کن یکین  = ن حسِاَ دیکن یرویپ =   عوایطاَ  

 اریچه بس  =  م کَ دهند یقرار م کیشر   =  کونَشرِیُ کرد یریاندازه گ=   رَدَقَ

 

2 

 :وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِلَیْکَ

 و نیکی کن همانطور که خدا نیکی کرد به تو

 :أَإِلَهٌ مَعَ اللَهِ تَعَالَى اللَهُ عَمَا یُشْرِکُونَ

 خدا است؟ برتر است خدا از آنچه شریک قرار می دهندآیا معبودی با 

 هودهیغو = بلَ )غ(                      متواضعض = عرِمُ                          = بازگشت  ریصمَ                           = دانا میلعَ 3
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 ( غ)      می دهی بر من و بر فرزندانم که نعمت«  --    الَتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَ وَعَلَى وَالِدَیَ  -الف

 که نعمت دادی بر من و بر پدر و مادرم                                                      

 ( غ)   اینکه پاداش جز به دست پروردگار نیست  «--إِنْ أَجْرِیَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِینَ  -ب

 نیست پاداش من مگر بر پروردگار جهانیان                                                      

 )  ص (  ارزشمندی (گیاه)چه بسیار رویاندیم در آن از هر گونه   «-- کَمْ أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِ زَوْجٍ کَرِیمٍ  -ج

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران   2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 81-89سال تحصيلی  اولسؤاات پایان ترم نوبت  کليد واحد مرزداران سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 قرآننام درس: 
 هادی اشترانینام دبير: 

 61/6931 / 61 تاریخ امتحان:

 صبح 8 امتحان: ساعت
 دقیقه 04مدت امتحان: 
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 لِنَفْسِهِ إِنَ اللَهَ لَغَنِیٌ عَنِ الْعَالَمِینَوَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَمَا یُجَاهِدُ 

 و هر کس جهاد و تاش کرد پس فقط جهاد و تاش می کند برای خودش. قطعا خدا بی نیاز است از جهانیان

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره  61جمع بارم :
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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

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

 برتر است =  .……………… .……………… =  اءبَنَ آرامش و استراحت  =  .………………

 ازین یب    = .……………… فرستد یم   =  .………………     .……………… =   احیر

 .……………… =   جعلُنَ .……………… =  بَسِحَ دهنده دارهش =  .………………

  دوست دارد   =  .……………… کن یکین  =  .……………… دیکن یرویپ =    .……………… 

 اریچه بس  =   .……………… .………………   =  کونَشرِیُ کرد یریاندازه گ=  .………………

  میده یقرار م  -   گمان کرد    -نظیر  -م کَ  - عوایطاَ   - کَذَبت -  ریذنَ  - یّنغَ   -  پیامبر -  لُرسِیُ  -بادها    -  یعالتَ  - خبر    - باتسُ

 دهند یقرار م کیشر   -  رَدَقَ  -  بُحِیُ  -گونه  - نحسِاَ -

 

 

 
 

 نمره ( 2)                                                                                                                                                عبارت های کوتاه را ترجمه کنید -2

 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی: ..........................
 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................
 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:
 

 جمهوری اسامی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:
 6931/ 61 / 61 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:
 دقیقه 01مدت امتحان : 

 :وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِلَیْکَ

 

 :أَإِلَهٌ مَعَ اللَهِ تَعَالَى اللَهُ عَمَا یُشْرِکُونَ
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 نمره 16جمع بارم : 

 نمره( 5220)                                                                                                                         ترجمه کدام کلمه بدرستی نوشته نشده است-3

 هودهیغو = بلَ                            متواضعض = عرِمُ                          = بازگشت  ریصمَ                           = دانا میلعَ

 نمره( 2.2.)       )ص( یا )غ( مشخص کرده و سپس ترجمه عبارات نادرست را تصحیح نمایید.ستی یا نادرستی ترجمه عبارت را با ابتدا در -4

 )  (    که نعمت می دهی بر من و بر فرزندانم«  --    الَتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَ وَعَلَى وَالِدَیَ  -الف

                                                       

 )  ( اینکه پاداش جز به دست پروردگار نیست  «--إِنْ أَجْرِیَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِینَ  -ب

                                                       

 )  (  ارزشمندی (گیاه)چه بسیار رویاندیم در آن از هر گونه   «-- کَمْ أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِ زَوْجٍ کَرِیمٍ  -ج

                                                      

 نمره( 120)                                          ترجمه عبارت قرآنی زیر را بنویسید                                                                                              -0

 وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَ اللَهَ لَغَنِیٌ عَنِ الْعَالَمِینَ   
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