
97/ 01 / 5:   تاریخ امتحان : شماره صندلی   :              نام و  نام خانوادگی    
 بسمه تعالی 

 وزارت آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
تبریز 3اداره آموزش و پرورش ناحیه   

شاهد دوره اول متوسطه  ) دبیرستان  
(مهدیه   

97-98ماه  دی ماه  

دقیقه       01:    مدت امتحان 
    

 جای مهر

: سئواالت پایانی درس   

 قرآن
صبح  01ساعت  شروع     

03:تعداد سئوال 2: تعداد صفحه   :  کالس   شتمه: پایه      ناهید جوادی: طراح نام 

خدا بنده ای را پست نشمارد مگر علم و ادب را از او باز دارد(:  ص)پیامبر اکرم   

 ردیف متن سوال بارم
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 :ترجمه کلمات قرآنی زیر را بنویسید

 :................... نَاَحسَ: .................        ءامَنّا :.................               یُحّبُّ :..................          إتَّقوا  
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 .مشخص کنید( ×)معنای صحیح لغات را با عالمت 

   : ات به معنای سُب (1

 پاک کننده( د        بشارت دهنده         (  ج    دها                    با( ب   آرامش و استراحت           (الف

 :تعالی به معنای  (2

 بهتر است(  د                    دانا است     (برتر است                     ج( ب             مهربان است     (الف
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 :یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید درستی

 نادرست    درست                                                    .تا بدانند  :می شود ( لِیَعلَموا) معنای ترکیب ( الف

 نادرستدرست               .     پس سجده کرد فرشتگان :  می شود( ةُ کَئََِفَسَجَدَ المال)ترکیب قرآنی معنای (ب

3 
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 . ترجمه صحیح را با کشیدن خطی به عبارت قرآنی مربوطه وصل کنید دو عبارت اضافی نوشته شده است

 الف                                                                           ب                          

 آیا تقوا پیشه نمی کنند                                              َاال تَتَّقونَ                               

 اِتَّخَذَت بیتاً                                                      خانه ای گرفتند                     

 آیا تقوا پیشه نمی کنید                                                                                      

                 خانه ای گرفت                                                                                           
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 :این ترکیبات قرآنی را ترجمه کنید

 : ..............................بَِما یَفعَلونَ ( الف

 : .............................    فَاعبُدونَِ (ب

 :...............................نَتلوا عَلَیکَ (ج

 : ..................وَاَحسِن  (د
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 :با توجه به الگوی داده شده ، کامل کنید 

 =...........................   کَ + خودش                نَفس = نَفسُهُ  هُ + نَفس 

 که عبادت کنم: أن أعبُدَ (             عبادت می کنم )أعبُدُ (+که )أَن 

 : .................... أن اَتلوَ )................. ( أَتلوا + أن 
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 ..جاهای خالی را باترجمه آیات و عبارات قرآنی زیر کامل کنید

 25/1                                  ..................................................   .و .            لِنَفسِهوَمَن جهَدَ فَاِنَّما یُجهَِدُ (الف

 55/0......  ............ .                            را .................  و فراموش مکن  .        وَال تَنسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا (ب

 55/0      ...........................................  .                                   نیست .       ن اَجریَ اِلّا عَلی رَبِّ العلَمین اِ(ج

 5/0    ...................    .                                             در آن .                       ........... اِنَّ فی ذلک لَأیَةً ( د

 55/0                     ............  ..............  ..................  .             و نیست      .وَلَم یَکُن لَهُ شَریکٌ فی الملک ( و
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 .موفق و سر بلند باشید:                    میانگین :                         نمره شفاهی :                          نمره کتبی 

 

 


