جوهوری اسالهی ایراى

هحل ههر یب اهضبء هدیر

اداره کل آهوزش و پرورش شهر تهراى

سئوال

اداره کل آهوزش و پرورش هنطقه  4تهراى
ش صندلی ( ش داوطلب ):

نبم واحد آهوزشی :هتوسطه دوره اول دخترانه سرای دانش نوبت اهتحبنی :اول
نبم پدر:

نبم و نبم خبنوادگی:
سئوال اهتحبى درس:هفبهین قرآى

هقطع :هفتن

نبم دبیر :زهرا قوبشی

«فاستبقو الخیرات

سبعت اهتحبى 9:00 :صبح
وقت اهتحبى 45 :دقیقه

سبل تحصیلی93-94 :

تبریخ اهتحبى93/10/ 6 :

در کارهای خوب از یکدیگر سبقت بگیرید»

-1ترجمه هر کلمه را مشخص کنید.
)
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الف) َ
)
ب) اِذن (
)
ج) ُذنوب (
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د) اَجر (
 -2ترجمه ی هر ترکیب را بنویسید.
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(
ج) اَخاهُم
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ب) َت َو َّکل َعلَی ِه(
د) ه َُو الَّذی (
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)

 -3ترجمه ناقص را کامل کنید.
ف َو هذا اَخی ....... « . .یوسف هستم و  ...........من است ».
س ُ
الف) قال َ اَنا َ یو ُ
القلوب « .بدانید  .........خداوند آرام می گیرد ». .........
ذکرهللاِ َتطمئِنُّ
ُ
ب) اَال ِب ِ
الصلو ِة مِن ُذر َّیتی  « .قرار بده مرا .................و نیز  ...........مرا ».
ِجعلنی ُمقیم ّ
ج) ا َ
َ
د) َو ما َر ُّبکَ بِغاف ِِل َع ّما تع َملونَ  « .و نیست  ............غافل ». .....................
رج ُع االَم ُر ُکلُّه « .و ...............بازگردانده می شود همه  .........ها ».
ه) َو ِالَی ِه ُی َ
 -4کلمه زیر را به صورت جمع بنویسید.
...................
ُمحسِ ن :نیکوکار
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نیکوکاران

...................
 -5ترجمه عبارات قرآنی زیر را بنویسید.
قدیر.
شیء
ٍ
ٌ
الف) َو ه َُو َعلی ُکل ِّ
ب) َولکِنَّ اک َث ُرهم ال یشکرون.
ِّ
ج) َخلَق السموا ِ
بالحق.
االرض
تو
َ
نوره ورقه ( به عدد ) :
نبم و نبم خبنوادگی دبیر:

به حروف:
تبریخ/اهضبء:

3

نوره تجدید نظر به عدد:
نبم/نبم خبنوادگی دبیر:

پبسخ سئواالت در روی برگه سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
صفحه  .....1........ :از ......1......

2

به حروف:
تبریخ/اهضبء:

پبسخنبمه سفیذ داده شود.
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