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 ) 2از  1(صفحه ي 

 

 معني كلمات زير را بنويسيد. 1
 ج) فَوز:                          حديد:                  )ب                                             مهد: )الف
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 )است كلمات داده شده انتخاب و در جاي منا سب بنويسيد.(يك كلمه اضافيمعناي لغات قرآني را از ميان  2
 جاودان) -زندگي -گناهان -دوزخ -(نابودي 

 

 :بارتَ د)                           عير:ج) س                             عاش: ب) م                                نوب:  الف) ذُ
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 معناي صحيح لغات قرآني را با عالمت مشخص كنيد.  3
 يع به معناي : بالف) 

 زندگي )4                         بيعت )3                           رفت آمد )2                            خريد و فروش )1
 

 به معناي:  تباس ب)
    استراحت )2                                                            گونه ها )1
 آسايش و آرامش )4                                         آرامش واستراحت  )3
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 .مشخص كنيدتركيب قرآني را صحيح  ترجمه 4
  :واطغُالتَاَ
        اينكه طغيان كنيد )2                                              از حد بگذريد )1
 اينكه از حد بگذريد )4                                   اينكه طغيان  نكنيد  )3
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 عبارات  قرآني را كامل كنيد. ات ويبمعناي ترك 5
 .خواست خود را به انجام مي رساند :           ............كار و همرِاَ بالغُ اهللاَ انَِّ الف)
 پس آيا هيچ .............                ر:كدن مل مهفَ ب)
 .............همان  ............. ها آن       :ونَقُم الفاسه ولئكج) اُ
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 ترجمه كلمات مشخص شده را بنويسيد. 6
 الحقَّ عوااتَّب ب)                    رضِ .                         االَ السموات و جنوده الف) و للّ 
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 ترجمه درست را انتخاب كنيد. 7
 م   اتهِئعنهم سي رَكَفَّ
 ها بدي را مي پوشاند از آن )2                                     ها بدي هايشان را  پوشاند از آن )1 
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 »ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم « 
 
 

 عبارتند از :اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از:وجهت    ←←←←ددـا عـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

 استفاده قرار نگرفته باشد.مربوط نباشد و مورد 

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني، استفاده از  )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

 امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد.

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  پ)

 اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد.

 اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو . )ت

    ←←←←روفـنمره با ح

 نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

 تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر
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 ) 2از  2(صفحه ي 

 

 .      ديمناسب قرار ده يخال يجا كلمات داده شده را در ،اتيآ يبا توجه به معن 8

اَفال  -رقَدي  -ا (نَسو هاد  -نظرونَيم( 

1( كه خدا را فراموش كردند. دينباش يو مانند كسان             ..............اهللا نَيال تَكونوا كَالَّذ و 

 م؟يرا محل آرامش و استراحت قرار نداد نيزم ايآ                 لِ االَرض ...........      م نَجعاَلَ )2

 كنند كه چگونه خلق شد. يبه شتر دقت نم ايآ            خُلقَت .  فيكَ االبلِ يال ...........) 3

4 (و هيش كُلِّ يعل و( حذف شد) .داناست يزيو او بر هر چ             ..............    ء 
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 .ديرا ترجمه كن ريز يها و عبارات قرآن بيترك 9

 :ونٍيع جنَّات و يب) ف                                                         :حكموني) ساء ما الف

  مج ) عنيلوبحاً طَو                                                              :تساءالًيد) س  : 

2 

 .ديرا ترجمه كن ريز يقرآن اتيآ 10

 .                ً اليتَرتو رتِّل القُرآنَ   )1

2(  لكُمياَ بلُومالً كُمينُ عاَحس. 

3(  سلنا رنا .               لَلَقَد اَرس 

 ا اهللاُ .نقالوا رب نَيذالَّ انَّ  )4
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 ) 1از 1(صفحه ي 

 

 رستگاري ج)                      آهن                ب)                                 محل آرامش الف) 1
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 1 د) نابودي                           ج) ذوزخ                           ب) زندگي                                     الف) گناهان             2

                     ) فروش د ويخر(  1 گزينه  الف ) 3

 (آرامش و استراحت ) 3( استراحت ) يا گزينه  2يا گزينه  ) آرامش آسايش و(  4 گزينه ب)
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 5/0 اينكه طغيان نكنيد 4

 75/0 ها همان گناهكارانند آن )ج              پند گيرنده اي است )ب                            خداوند قطعاً ) الف 5

 لشكريانالف )  6

 پيروي كردندب) 
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 25/0 ها بدي هايشان را پوشاند از آن )1 7

 )25/0(   نسوا) 1 8

 )25/0(مهاد) 2

 )25/0(نظرونيافال) 3

 ( حذف شود) قدير) 4
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 )5/0( .از آنچه حكم مي كنند چه بد استالف)  9

 )75/0( .ها هستندچشمه سار در بهشت ها وب) 

 از يكديگر مي پرسند)      25/0( از چه چيزيج) 

 )5/0( تالش بسياري است كار و د)

2 

 )75/0( با دقت بخوان قرآن را آرام و ) 1 10

  بهتري داردعمل )    75/0( تا بيازمايد كه كدام يك از شما )2

 )75/0( ل روشنفرستاديم پيامبرانمان را با دالي قطعاً )3

 )75/0( ما اهللا است كساني كه گفتند پروردگار قطعاً )4

 

 

 
 

3 

 10 جمع نمرات                                        »»                      موفق باشيد ««                                                                                      
 
 

@nohomi9                                                       ghadam.com


	13980301-Quran- Sobh.pdf
	13980301-Rahnama Quran- Sobh.pdf



