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 قرآنی زیررا بنویسید. معنای کلمات

 اُولوااالَلباب :ب( اَفلَحَ :                                                            الف( 

 بات :طَی ِّ د(                                                              داعی : ج(

  یَرزُقُ : ه(                                                              فُرقان : و(

1.5 

2 

 (رامشخص کنید.فَبَشِّر عِبادِترجمه صحیح عبارت)

  بشارت بده بندگان من را ب(پس بشارت بده بندگان من را                                الف( 

  بشارت دهیم بندگان را د(                                     پس بشارت دهیم بندگان راج( 

 

5. 
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 ست ؟نادرست امعنای کدام کلمه 

 خَذَت : گرفتندتَّاِ ب(                                                       اَنابوا :بازگشتندالف ( 

  نیکی کن: اَحسِند(                                                         فاطر: پدیدآورنده( ج

5. 

4 

 معنای ترکیب های قرآنی زیررا بنویسید.

 فَحکُم بَینَ النِّاسَ ب الحَق( ب                                                      ما یوحی اِلَیکَ وَاتَّب ع الف (  

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

 کَم اَنبَتنا( د                                                                            الیُحِبُّ المُفسِدینَج( 

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

                                                                              

3 
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 ( به ترتیب کدام گزینه است؟یَنز لُ -یُضِلُّ حیح کلمات )صترجمه 

  نازل شود -گمراه می کند ب(                                               نازل می شود -گمراه می کندالف( 

  نازل شود -گمراه کند (د                                                  نازل می شود_گمراه می شودج( 

5. 
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 معنای آیات قرآنی زیررا کامل کنید.

  فَاتَّقوااهلل وَاَطیعونالف( 

  واطاعت کنیدمرا ................................................... 

 وَالنَومَ سُباتاَب(  

 ...................... .....................را)برای(.......
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 .......................... نام و نام خانوادگی:

  هشتمپایه  و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 قرآن نام درس:

 سمیه مدنی :نام دبیر

 13/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح 8:00  :ساعت امتحان

 دقیقه30 : امتحانمدت 
 )واحد انقالب(
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 نمره 01جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج( فَبَشَّرناه ب اِسحاق نَبیَّا مِنَ الصّالِحینَ

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

 د( یااَیُّها النِّاسُ اذکُروانِعمَتَ اهلل  عَلَیکُم 

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

 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف
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 الف(رستگارشد

 ب( خردمندان

 کنندهج(دعوت 

 د(غذاهای پاک

 و( وسیله تشخیص حق ازباطل. یکی ازنام های قرآن

 ه( روزی می دهد

 الف 2

 ب 3

4 

 آنچه به سویت وحی می شود )تبعیت کن( الف(وپیروی کن

 انسانها به درستی حکم کن نب(پس بی

 ج( مفسدان)خرابکاران( را دوست ندارد

 د( چقدر)چه بسیار( رویاندیم

 الف 5

6 

 تقوای خداراپیشه کنید الف(پس

 ب( وخواب ...............آرامش واستراحت

 ج(پس اورا به اسحاق پیامبری ازصالحان بشارت دادیم

 د(ای انسانها نعمت خدارا برای خودتان یادکنید

 امضاء:    سمیه مدنینام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کليد

 نقرآنام درس: 

 مدنی نام دبير:

   3/97/ 13:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح 8:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 30 :امتحانمدت 

 )واحد انقالب(
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