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 و نبم خبنوادگی:
کلید اهتحبى درس:هفبهین قرآى

هقطع :هشتن

نبم پدر:
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.
)
فروتن
الف)خاشِ ع (
)
پرنده
ب) َطیر (
)
خواب
ج) َنوم (
)
بی نیاز
د) َغنی (
 -2ترجمه ی هر ترکیب را بنویسید.
)
صالتِ ِهم ( در نمازشان
الف) فی َ
( به آنچه انجام می دهند )
ج) ِبما َیفعلونَ

پرنده

بارم

فروتن

بی نیاز

1

خواب
چیزها

ب) َعلی َعبدِه
سنا
د) اَنفُ َ

(
(

بر بنده اش
خودمان

)
)

2

 -3ترجمه ی صحیح را انتخاب نمایید.
لِ َیکونَ لِلعالَمین نذیراً.

الف) باید برای دانشمندان هشدار دهنده ای باشد.
ب) تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده ای.
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 -4ترجمه ناقص را کامل کنید.
الف) َخلَ َق ُکل َّ َ
یء َف َقد ََّره َتقدیراً . « .آفرید.. ..هر.. .چیزی ...را پس ..اندازه گیری کرد آن را ...به طور دقیق ».
ش ٍ
االرض « .آیا ندیدی ..که ..خداوند را ..تسبیح می کند برایش...
ب) اَلَم َت َر اَن هللاَ ُیس ِّب ُح لَ ُه َمن فی السموات و
ِ
هرکسی که در ..آسمان ها ...و .زمین ...است».
 -5ترجمه آیات زیر را بنویسید.
َ
ولیاء .داستان کسانی که گرفتند از غیر خدا دوستان.
دون هللاِ ا
الف) َم َثل الَّذینَ ا َّت َخذوا مِن
َ
ِ
کریم .چقدر(چه بسیار) رویاندیم از هر نوعی ارزشمند.
زوج
ب) َکم اَن َبتنا فیها مِن ُکل ِّ
ٍ
ٍ
ون .پس تقوای خدا را پیشه کنید و مرا اطاعت کنید.
ج) َفا َّتقوا هللاَ َو اَطی ُع ِ
حسنَ هللا ُ اِلیکَ .و نیکی کن همانطور که خداوند به تو نیکی کرد.
د) و اَحسِ ن َکما اَ َ
نوره ورقه ( به عدد ) :
نبم و نبم خبنوادگی دبیر:

به حروف:
تبریخ/اهضبء:

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......
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به حروف:
تبریخ/اهضبء:
پبسخنبمه سفیذ داده شود.
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