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

 ............................... :شماره صندلی  

 قرآن: نام امتحان

                                                                                                   ...................................................:رشته -پایه

                                                                                                                     713-712-711: شماره کالس          

            2    :تعداد صفحه        

          

 . ها را در جاهاي مناسب بنویسیدي دقیق  سئواالت زیر پاسخ آنضمن آرزوي توفیق براي جنابعالی، با مطالعه: آموز عزیزدانش

 »با تشکر و احترام مصدقی«                                                                                                                                                               

 

. در جاي مناسب بنویسیدمعناي درست را انتخاب و . و معنا نوشته شده استدي قرآنی زیر براي هر کلمه -1

 )نمره 5/1(

 )دانا، دردناك: ........... (اَلیم )مردم، دین: .............. (ملَّۀ )بگو، گفت: ............. (قالَ

 )کنندگیرند، تفکر میپند می......... (: یذَّکَّرونَ )هاظالمان، تاریکی(: ......... ظُلُمات )لطف، بخشنده: ......(رحمۀ

 

 )نمره 25/0(. کدام مورد است؟ عالمت بزنید ]یعلَمونَ[ي قرآنی معناي درست کلمه -2

 □دانندمی) د   □انجام داد) ج  □دانست) ب          □عمل کردم) الف

 

 )نمره 25/0(برد؟ خداوند پاداش چه کسانی را از بین نمی ]وال نُضیع اَجرَالمحسنینَ[ي ي شریفهبا توجه به آیه -3

 □مسلمانان) د  □راستگویان) ج □نیکوکاران) ب  □مؤمنان) الف

 

 )نمره 5/0(. دو ویژگی افراد باتقوا را بنویسید» افراد باتقوا«یعنی  ]متَّقینَ[ي قرآنی کلمه -4

 ................................................................... -2.......................................................            -1 :دو ویژگی

 

 )نمره 1( .هاي زیر را مانند نمونه داده شده کامل و سپس معنا کنیدترکیب -5

 

 ) + نه، نیست(ال  

 

 

 + لـ

 دقیقه  40  :مدت پاسخگویی

 10/92 / 15: تاریخ امتحان 

 مصدقی آقاي :نام دبیر

 .....................................:نمره 

 نمره 10:بارم

 : امضاء دبیر

 

 .کنیدنمیعمل : ال تَعملونَ ←کنیدعمل می :تَعملونَ

 : .............................الیشکُرونَ ←	..................... :یشکُرونَ

 

 براي شما، برایتان:     لَکُم   ←کُم

 برایشان:    ...........: .................←هم

 

اپلیکیشن پادرس 



 ٢

 

 )نمره 5/0(. جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید -6

 معنا جمع معنا مفرد

 هامیوه ثَمرات میوه ثَمرَة

 .............. .............. کار خوب صالحۀ

 

 )نمره 2( .ها بنویسیدي درست عبارات قرآنی زیر را در صورت اشتباه بودن در مقابل آنترجمه -7

 

 ترجمه درست ترجمه عبارت قرآنی

 ............................................... کنیم به سوي تووحی می اَوحی ربک

 ............................................... در جهنّم و آتش عذاب فی جنّات و عیون

 ............................................... عذاب دردناك بر دشمنان ویلٌ للکافرینَ

 ............................................... دهیدآنچه انجام می هل علمتُم

 

 )نمره 25/0(هر کلمه ) نمره4. (ي آیات و عبارات قرآنی زیر را کامل کنیدترجمه -8

 اَال بِذکرِاهللاِ تَطمئنُّ القُلُوب) الف

 .هادل................ خدا ................. با .............. 

 .بِاهللاِ علَیه تَوکَّلت و الَیه اُنیبوما تَوفیقی اال ) ب

 .....................و به سوي او ...................... با خدا بر او .................. و نیست توفیقم 

 .ومن ذُریتی الصلواةِ اجعلنی مقیم رب) ج

 .مرا................. و نیز ............................. قرار بده مرا ..................... 

 .انَّ اهللاَ علی کُلِّ شَیء قَدیرٌ) د

 . است................................................... 

 :نظر ولی محترم

 

 :ي دبیر قرآننظر و نمره

 ».همیشه سربلند و در پناه قرآن موفق باشید«

 

 با سپاس و احترام» .باشد در حفظ و نگهداري آن کوشا باشیدچون برگه مزّین به آیات الهی می: زیزانع«             

 

اپلیکیشن پادرس 
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 پاسخنامه      

 دردناك: اَلیم    دین: ملۀ   گفت: قال -1

 گیرندپند می: ذّکرّونی هاتاریکی: ظلمات   لطف: رحمۀ

 )دانندمی(گزینه د  -2

 )نیکوکاران(گزینه ب  -3

 .کننداز دستورات او پیروي می) 2 به خدا ایمان دارند -1: تقوا دو ویژگی افراد با -4

 کنندشکر نمی: ال یشکرون ←کنندشکر می: یشکرون+ ال -5

 برایشان –براي آنها : لَهم ←هم+ لـ

 کارهاي خوب: صالحات کار خوب: صالحۀ -6

 )پروردگارت(وحی کرد پروردگار تو : ترجمه درست  اَوحی ربک -7

 سارها ها و چشمهدر بهشت: ترجمه درست  فی جنّات و عیون

 واي بر کافران: ترجمه درست  ویلٌ للکافرین

 آیا دانستنید؟: ترجمه درست  : هل علمتُم

 گیردآرامش می -یاد -آگاه باشید) الف -8

 آورمروي می -توکل کردم -)مگر(جز ) ب

 )ندزفر(نسل  -برپا کننده نماز -پروردگارا) ج

 . اً خدا بر همه چیز توانا استعقط) د

اپلیکیشن پادرس 




