
 

 نوبت دومآزمون 

 :نام و نام خانوادگی

 متهفکالس :

 92/9/9325تاریخ:
 قرآن :سرنام د

  دقیقه 06زمان : 

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش تهران

 مجتمع آموزشی فرهنگی عماد

 94-95سال تحصیلی 
 

 

1 
 

 

 (نمره  55/0)    گزینه درست را انتخاب کنید.  -1

                               مهربان               ارزشمند  : کریمالف  (  

 روشن                                     هدایت گر    بین:مُ ب    ( 

        دانا                                  دردناک     ج   ( الیم:
 

 غلط   صحیح  نمره( 9 ترجمه صحیح یا غلط را مشخص کنید.   ) -9

                                  «ما گفتند ای پدر« »اناباَالوا یا ق»الف ( 
                       «نماز را به پا داشتند.« »الهاقیموا الصَّ»ب  (  

 
 نمره( 9 )  .ترجمه درست را انتخاب کنید -3

  (او را از غم نجات دادیم  9( تو را از غم نجات داد 9       الف( نجیّناه مِنَ الغَّمِ 

 (اگر گفت موسی   9(وقتی گفت موسی 9  ب( اِذ قال موسی
 نمره( 9)   کلمه های داده شده را در جای مناسب قرار دهید. )صالحات، زبان، آسمان، اِذن( -4

 

 معنا کلمه

 ........................... سماء

 اجازه .......................

 کارهای خوب .........................

 سانلِ
......................... 

 

 نمره( 95/9)   ترجمه را کامل کنید.  -5

 « ........... و ..................گفت.............. جدایی میان ........»« قال هذا فراقُ  بینی و بینک»الف ( 

  ................«برآنچه « ».............. فاصبر علی ما یقولون»ب (  

 نمره( 5/9)   ترکیب ها را ترجمه کنید. -6

 



 

 نوبت دومآزمون 

 :نام و نام خانوادگی

 متهفکالس :

 92/9/9325تاریخ:
 قرآن :سرنام د

  دقیقه 06زمان : 

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش تهران

 مجتمع آموزشی فرهنگی عماد

 94-95سال تحصیلی 
 

 

2 
 

         

              

   

 موفق باشید

 نمره)به رقم(:

 نمره)به حروف(:

 امضاءدبیر:

 

 

 

 ...............................................................الف( عذابٌ مهین : 

 .............................................................الظلمات:  ب( مِنَ

 ................................................................اِلیَّ : ج( فیوحی

 نمره( 9) و جایگاه آن در جمله، عبارت را مانند نمونه ترجمه کنید. « اِنّما»با توجه به نحوه ترجمه  -5

 «ولی شما فقط خداست»نمونه: اِنّما ولیُّکُمُ اهلل 

 ...............................................................................................................................اِنّما انا بَشرٌ مثلکم : 

  نمره(  5/9آیه ها را ترجمه کنید: ) -8

  «ست.......................................  یاری..................................... »قدیرٌالف( و اِنَّ اهللَ علی نصرِهم لَ

 «........................................................................................................»ب( قالوا یا ویلنا، اِنّا کنا ظالمین. 
 



 

 پاسخنامه-آزمون نوبت دوم

 :نام و نام خانوادگی

 فتمهکالس :

 92/9/9325تاریخ:
 قرآن :سرنام د

  زمان : 

 زارت آموزش و پرورشو

 اداره کل آموزش و پرورش تهران

 مجتمع آموزشی فرهنگی عماد

 94-95سال تحصیلی 
 

 

1 
 

 

 

 الف( ارزشمند -1

 ب( روشن

 ج( دردناک

 الف( صحیح -2

 ب( غلط

 2الف( گزینه  -3

 1ب( گزینه 

 زبان –صالحات  –اذن  –آسمان  -4

 الف( گفت این جدایی میان من و توست. -5

 کن بر آنچه می گویند.ب( پس صبر 

 از تاریکی ها –پس وحی می شود به من  –عذابی دردناک  -6

 من فقط بشری مانند شما هستم -7

 الف( و قطعا خداوند بر یاری آنها تواناست. -8

 ب( گقتند وای بر ما، قطعا ما بودیم ستمکار


