
  با سمه تعالی                                                                   
  دقیقه 40:مدت امتحان                         :                    شماره دانش آموز…………… :نام ونام خانوادگی

  صبح      :  ساعت شروع1395 / 10/   : ان تاریخ امتح     قرآن  :سؤاالت امتحانی درس    دوره اول فاطمیه  :دبیرستان
   1: صفحه        2:تعدادصفحات       کوچصفهان:  منطقه 1395 -96:  سال    لوا  : نوبت متوسطهاول     همن :پایه

  بارم  آدینه رضاپور:.امضاء) معلم مربوطه(نام ونام خانوادگی ..………جمع………:نمره پایانی.……:نمره مستمر
  دا نش آموزان عزیز با آرامش خاطر به سؤاالت جواب دهید»     ببِذکرِاهللا تَطْمئنَ الْقُلو أَال«      

  .مشخص کنید) ×(عالمت ضربدر  را با صحیح وغلط بودن عبارتهاي زیر-1
  غ    ص                                                     »      آسان كردیعني «   »رناسَّ یَ «- الف

                               غ   ص                                                   »          هندفرستیعني «   »ل رسِ مُ « -ب
  

5./  

حروف  نتخاب کرده وستون سمت  چپ ا زست پاسخ مناسبی ابراي عبارت هاي ستون سمت را-٢
  ». سخ ا ضافی استیک پا «.بنویسید(       ) را درداخل پرانتز مربوطه 
  ِذكر  - الف                        »           حوااَصلِ « معناي ) (         

  ُنُذر – ب                        »            طغواالتَ « معنای)  (        
  اصالح كنید-ج                     »          سخن«معادل عربي  )(        
  ازحدنگذرید -د                                    »یاد«بي دل عرامع ) (      

  َبیان  -ر                                                                    

1  

  .مشخص کنید) ×(پاسخ درست با عالمت ضربدر  -3
  ؟ كدام گزینھ است»  ِاْن ُكنُتم ُموقنین« ترجمھ درست عبارت قراني  ** 

                       اگر اهل تقوا هستید -ب                                               بودیماگر اهل یقین  -الف
  اگراهل یقین هستیم -د اگر اهل یقین هستید                                                 -ج
                                                                                                                             ؟ عبارت قرآني مناسب را انتخاب كنید ) اینكھ قرار مي دھیم آنھا را ( با توجھ بھ  ترجمھ داخل پرانتز **   

                                                            اَن َنجعلَُھم -ب                                                          ِانَّ َجَعلَُھم  – الف
   اَْن نجلعلَُكم– د                                                               اَن یْجعلَھم -ج
   

  
  
  

5./  



 بارم                                 2: هم  صفحهنبقیه ي سؤا الت قرآن .............. شماره دانش آموز……..:نام خانوادگی … …نام

  .کلماتی که زیرش خط کشیده شده ترجمه کنیدفقط درعبارت قرانی زیر  -4
  . رونفِ غْ تَ سْ یَ  مسحار ھُ اْالَ بِ - الف 

بواكَ  –ب   أیتنا ُكلّھابِ  ذَّ

5./  
  
 

.                                                                                                                            قرآنی  زیررا کامل کنید ترجمه ي عبارت -5 
   ».  واندازه درنظم هستندباحساب ..........و  .........» «سباٍن ّبحُ  مرُ قَ مَس والْ لشَّ اَ «  - الف
  »..................... ............... بپوشاند و» «   ُیَكفَِّر َعنُھم سّیئاّتھم و«  -ب

1  

                 )دوکلمه اضافی است .   ( معناي کلمات زیررا باکمک کلمات داده شده بنویسید -6

                                                                                                
  (            ): َتجري       )    (        : ُمسميَّ : (          )      ُمْنِذر  )  (           :لََعلَّ 

 

1 

  .تركیبات زیررامعني كنید - ٧
    

كینةَ       : واَعْن سبیل هللاِ َوصدّ                 :                           اَْنَزلَ السَّ
                                                                                :ساَء ماَیْحُكموَن                                   :اَولئَك اصحاُب الجنَّة    

2 

  .  عبارت هاي قرآنی زیرراترجمه کنید -8
                                                                                                                                   

  .َوكاَن ذلَك ِعندهللا َفوزاًعظیماً ) الف
ھالّذیَن ءاَمنواالَیسَخرَقوٌم ) ب    .ن قوٍم مِ یاأَیَّ
ماَء َرَفَعھاَوَوَضَع المیزانَ   )ج     .َوالسَّ

 .اھم ومماُتُھم سواٌء َمحی) د  

5/3   

                                 
نمره کتبی با 
 عدد وحروف

عملی  - نمره شفاهی 
 با عدد وحروف

جمع نمره پایانی 
 با عدد وحروف

نام ونام خانوادگی دبیر و نمره تجدید نظر                                                                                                      
 »رضاپور«امضاء

10 10 20   

 

 خوارکننده    – است نوار  – مشخص   -هشدار دهنده  –برپادارنده   -   شاید           

  دا وت   ه را   م رازن ن  قلک دل  ای آ نده      ق  دا    س ا داز ن ن                                        ناه   آن با ید           نا                                                            


