
 باسمه تعالی نام: 

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان الهیجان

 دبیرستان غیرانتفاعی یاس

  مدت امتحان:         دقیقه

 ساعت برگزاری:  نام خانوادگی:  محل مهر

 تاریخ امتحان:  قرآندرس:  سواالت

 صفحه:  تعداد صفحات سئوال:  پایه:         دوره اول متوسطه

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء :                  نمره با عدد:        نمره با حروف:                نمره پس از تجدید نظر: 

 بارم عنوان سئوال ردیف

 معنای کلمات زیر را بنویسید؟  1

 می خواهیم –استغفار می کنند  –یکسان  –اندازه  –روان است  –پاداش  –هشدار دهنده  –متفرق شوید 
قوا      -5       َسواء    -4   َقَدر       -3ری          َتج -2     جزاء     -1  َنشاء   -6       الَتَتَفرَّ

نِذر           -7   یستغفرون -8م 

2 

 معنای ترکیب و عبارت های قرآنی زیر را بنویسید؟  2
 .......................................................................................................الف: َعلََّمه  البیان: 

رَنا الق راَن:   .................................................................................................ب: َو لََقد َیسَّ

 .......................................................................................ج: لِی دِخَل المومنیَن و الموِمنات: 

 .....................................................................................................د: َفال َخوٌف َعلیهم: 

لیَن: و: َرب    .................................................................................................. إبائک م  االَوَّ

 ............................................................................................. ی: َجَعَل لَکَِم االَرَض َمهداً:

3 

 معنای جمالت و آیات قرآنی زیر را بنویسید؟  3
 َفاَنَشرنا ِبِه ب لَدًة میتاً: پس زنده کردیم به وسیله ............................. را .............................. -1

 ........................................................................................................لقوٍم یوقنون:  -2

وا اْلَحقَّ ِمْن َربِِّهمْ  -3 َبع   ............................................................: ................َوأَنَّ الَِّذیَن آَمن وا اتَّ

 ...................................................: ...................أَْن َیک نَّ َخْیراً ِمْنه نَّ  َو ال ِنساءٌ ِمْن ِنساٍء َعسي -4

ْحِسنِینَ  -5  ......................................................................:...................إِنَّه ْم َكان وا َقْبَل َذلَِك م 

ونَ  -6  .............................................................................: لَْو َنَشاء  َجَعْلَناه  أ َجاًجا َفلَْواَل َتْشك ر 
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 عالمت صداهای کوتاه و صداهای بلند را بنویسید؟  4
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 باسمه تعالی نام: 

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان الهیجان

 دبیرستان غیرانتفاعی یاس

  مدت امتحان:         دقیقه

 ساعت برگزاری:  نام خانوادگی:  محل مهر

 تاریخ امتحان:  قرآندرس:  پاسخنامه

 صفحه:  تعداد صفحات سئوال:  پایه:         دوره اول متوسطه

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء :                  نمره با عدد:        نمره با حروف:                نمره پس از تجدید نظر: 

 پاسخ نامه  ردیف

( 25/0یکسان ) -4–( درس اول 25/0اندازه ) -3 –( درس چهارم 25/0روان است ) -2 –( درس سوم 25/0پاداش ) -1 1

( درس دوم 25/0هشدار دهنده ) -7 -( درس ششم  25/0می خواهید ) -6( درس اول 25/0متفرق شوید ) -5درس سوم 

 ( درس پنجم 25/0استغفار می کنند ) -8 –

 ( درس ششم  5/0یاد داد قرآن را ) -1 2

 ( درس پنجم  5/0قطعا آسان کردیم قرآن را ) -2

 ( درس چهارم 5/0زنان مومن ) تا داخل کند مردان و -3

 ( درس سوم 5/0پس نیست ترس بر آنها ) -4

 (  5/0پروردگار پدران پیشین شما ) - 5

 ( درس اول 5/0قرار داد زمین را برای شما محل آرامش ) - 6

 ( درس اول 5/0سرزمین مرده ) -1 3

 ( درس دوم 5/0برای قومی که یقین دارند ) -2

 درس سوم (  25/0( حق را از سوی پرورگارشان )25/0( تبعیت کردند )25/0( ایمان آورده اند )25/0قطعا کسانی که ) -3

  ( درس چهارم25/0نها )( بهتر از آ25/0( شاید که )5/0ا )و نه زنانی زنان دیگر ر -4

 ( درس پنجم 5/0( نیکوکار بودند )5/0قطعا آنها پیش از این ) -5

  ( درس ششم5/0( پس چرتا شکر نمی کنید )5/0بخواهیم قرار دهیم آن را )اگر  -6

4  

 ( درس سوم 5/0به حالت کوتاه تلفظ می شوند )                  صداهای کوتاه 

 

 ( درس سوم 5/0و( به صورت کشیده خوانده می شوند ) –ی  –صداهای بلند ) ا 
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