
 

 

 

  نآرق امتحان درس:

  1397/ 8/10تاریخ امتحان:   

  دقیقه  30  مدت امتحان:

   هداز یناملس مناخ: طراح سوالنام 

  تعالی باسمه

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  يدعس یتلود هنومندبیرستان 

  98 دیماه

  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  شماره دانش آموزي:

  نمره  ) (       متشه  کالس:

  1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            هرکس به دانش پیشتر است، قیمتش بیشتر است.   پیامبر اعظم (ص)

 
 است یکلمه اضاف یک  .یسیدو مقابل آن بنو یافتههر کلمه را  يمعنا 1

  )یاندیم، رو یهوده، بازگشت ، ارسال کرد ، ب یامبران(پ

  :یرمص  لَغو:  اَنبتنا:  :مرسلین
          

1  

  .دیشکب طخ نآ ریز ؟تسا هدمآ هنیزگ مادک ردترجمه کلمات   2

شریک دارند د)  دهند شریک قرار می ج)  کنند شکر می ب)  ورزند شرك می الف)  شرکونَ:ی  

  اینکه د)  چیزي که ج)  همانطور که ب)  کسی که الف)  کَما:

  فرستنده د)  فرستد می ج)  دهد قرار می ب)  فرستاد الف)  یرسلُ:

  از غیر د)  جاي در ج)  آن غیر از ب)  از جاي الف)  من دونِ:

            

1  

  .یدرا ترجمه کن یرز هاي یبترک  3

1- هرلَ -2  فَقَدع متاَنعدونِ -3  ی4  فَاعب- دن جاهمو  

)                    (  )                    ( )                    ( )                    ( 
          

2  

  .یدرا مشخص کن یرغلط بودن کلمات ز یا یحصح  4

  غلط          یحصح             ب) اتّخَذَت: گرفت  طلغ          حیحص                 : قانعیالف) غَن

  غلط          یحصح                       ید) نَبأ: نب  غلط          یحصح       گردان يج) معرِض: رو

      

1  

  .یدرا ترجمه کن یرلغات ز  5

  :یاَلَّت  :نَتلوا  :یکونُ  :نَفس
          

1  

  )تسا هفاضا همجرت کی( .یدبه ترجمه آن وصل کن را یرز یقرآن يها یبترک  6

  ------ ---- ب ----------   - -- --- ---- فلا - -- --- ----

1- حبیس کند شما را یم یتهدا )فلا  لَه  

  مادرم بر پدر و و )ب  نَزَّلَ الفُرقان -2

  او يکند برا یم یحتسب )ج  يوالد یوعل -3

  بر پدرم و )د  یهدیکُم -4

  نازل کرد قرآن را )ه  
  

  

  

  دعب هحفص رد تالاوس همادا

1  



 

 

 

  .یدرا تر جمه کن یرز یعبارات قر آن  7

  قَد اَفلَح المومنون. -1

  بشراً. یاحاَرسلَ الرّ يوهو الَّذ -2

  اَن اَعملَ صالحاً. -3

  .یعلمونَلَو کانوا  -4
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..................................................................  

..................................................................  
  

3  

  10  جمع نمرات

   




