
 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 نمره 01جمع بارم : 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 )یک کلمه اضافه است(با استفاده از کلمات داده شده معنای صحیح لغات را بنویسید.  1

 ………… نَبَأ ب(…      ………… َغنی الف(

   ……………  تَعالَی د(        ……………   کَام ج(

1 

 کنید.ی صحیح هر عبارت قرآنی را مشخص  ترجمه 2

 گویند قطعاً میب(                              که بگویندالف(                 اَن یَقولوا (1/2

  آنچه را شریک قرار دادندب(        دهند از آنچه شریک قرار میالف(            َعاما یرُشِکونَ  (2/2

5/0 

 )یک ترجمه اضافه است(های داده شده انتخاب کنید.  را از ترجمه قرآنی ی صحیح هر عبارت ترجمه 3

 نَجَعلُُهم الٛوارثینَ  (1/3

 اَٛم َحِسَب النااُس  (2/3

 بیتا   اِتََّخذتٛ  (3/3

75/0 

 ؟است نادرستمعنای کدام کلمه  4

 نیکی کرد:  اَٛحِسن د(          جان:  نَفٛس  ج(       به جای:  ِمن دون ب(    داستان : َمثَل الف(
25/0 

 ؟باشد می«  ُمرَسلینَ  -ٰجاَهَد » های  ها به ترتیب ترجمه کلمه کدام یک از گزینه 5

 فرستادگان-تالشگر د(       پیامبران-کند جهاد می ج(        فرستاده-تالش کرد ب(        پیامبران-جهاد کرد الف(
25/0 

 . ناقص را کامل کنید ی ترجمه 6

 ………………قرآن را  ……………… که پر خیر است کسی       تَبارَک اَلذی نَزََّل الٛفرقاَن َعلٰی َعبِٛدهِ 
75/0 

 های زیر را ترجمه کنید. ترکیب 7

  ……………… یَٛهِدیُکم (3/7            ……………  َعلَیکَ لوا نَتٛ  (2/7          …………… لَٛو کانوا یَٛعلَمونَ  (1/7
5/1 

 کنید.صحیح یا غلط بودن ترجمه عبارتهای قرآنی را مشخص  8

 غ        ص             که نعمت تو را شکر کنیم  ←  اَن اَشُکَر نَعَمتَکَ  (1/8

 غ        ص                    تا برای جهانیان باشد  ←  لِیکوَن لِلعالَمینَ  (2/8

 غ        ص       این از لطف پروردگارت است  ←  ٛن فَضِل َربایٰهذا مِ  (3/8

 غ        ص               پس سجده کرد فرشتگان  ← فََسَجَد الَٛمالئَِکةُ  (4/8

1 

 ترجمه آیات و عبارات قرآنی را بنویسید. 9

امِء ماء  طَهورا  ( 1/9  …………………………   َو اَنزَلنا ِمن السَّ

یَٰح برُشا  ( 2/9  ………………………… َمن یُرِسُل الرا

 …………………………قوا اللَّٰه و اَطیعونِ فَاتَّ ( 3/9

 …………………………فیها ِمن کُلَّ َزوٍج کَریمِ  کَم اَنبَتنٰا( 4/9

4 

 1از 1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 زهرا قماشی نام دبیر:

 16/10/1397 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 

 خبر

 برتر است

 آن دو
 همانطور

 نیاز بی

 ای گرفت خانه 

 آیا مردم گمان کردند 

  دهیم وارث قرار میآنها را 

 دهید آنها را وارثان قرار می 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نیاز بی( الف 1

 خبرب( 

 همانطورج( 

  برتر استد( 

 که بگویند( الف (1/2 2

  دهند  از آنچه شریک قرار می الف(  (2/2

     دهیم آنها را وارث قرار می (1/3 3

   آیا مردم گمان کردند (2/3

   ای گرفت خانه (3/3

 : نیکی کرد اَٛحِسن د( 4

 پیامبران - جهاد کرد الف( 5

 اش بر بندهقرآن را  کردنازل که  پر خیر است کسی 6

 دانستند اگر می (1/7 7

 کنیم ( بر تو تالوت می2/7

 کند ( شما را هدایت می3/7

 ص           که نعمت تو را شکر کنیم   (1/8 8

 ص                   تا برای جهانیان باشد (2/8

 غ           این از لطف پروردگارت است (3/8

 غ              پس سجده کرد فرشتگان (4/8

 و از آسمان آبی پاک نازل کردیم( 1/9 9

 فرستد کسی که بادهای بشارت دهنده را می( 2/9

 ( پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید3/9

 ( چه بسیار در آن از هر نوع)گیاه( ارزشمند رویاندیم4/9

 

 

 

 

 امضاء:   زهرا قماشی نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هشتم قرآننام درس: 

 زهرا قماشينام دبیر: 

 16/10/1397 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 8:00 امتحان:ساعت 

 دقیقه 50مدت امتحان: 

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشوروا ــیــه
www.Heyvagroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


