
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 
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1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 آمرزد؛ می بگیرد پیش در را ............................ و ............................ بخواهد و باشد ............................ که را کسی هر گناهان تمامی خداوند

 ................................................................................. :گویند می کشانید، دوزخ به را شما چیزی چه پرسند می دوزخیان از وقتی

 بوده ، نمازش ........................................ است.کسی که هنگام نماز فراموش کرده که لباس یا بدنش نجس 

5.2 

5 
 ترجمه آیه زیر را بنویسید

 ....................................................................................................................................                        ثُم َّ لَّتُسْأَّلُن َّ یَّوْمَّئٍِذ عَّنِ الن َّعِیمِ 

1 

 5 چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و تقوا در فرد روزه دار می شود؟ 3

 5 ه هدفی برای انسان خلق کرده است؟توضیح دهیدکه خداوند آنچه در زمین است را با چ علیه السالمبا توجه به سخن حضرت علی  4

 5 ای می توانیم بگیریم؟ نتیجهاز فرموده رسول خدا )ص( که به ثقلین مشهور شد چه   2

 5 ؟پیامبر خدا )ص( نماز را به چه تشبیه کرده و چه تاثیری برای آن ذکر نموده است 6

 1.2 دهد؟ می آنها به پاسخی چه او اندازند، می شیطان گردن به را خود اشتباهات گناهکاران وقتی 7

 5 اولین معل م قرآن چه کسی است و دلیل این مطلب چیست؟ 8

  سواالت درس قرآن 

1 

 جدول زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

 کَذَّبَت  -زَوج  -دهند  یانجام م - فرو فرستاد  -فرستاد   -پاک کننده    

 = ..............................................طَّهور  انکار کرد  ...... = ...................................... ..............................................= اَرسَلَ 

 = .............................................. نز َّلَّ  نوع ، گونه  .................. = ...................... ..............................................=  فعَلونَیَ

 

5 

5 

 ترجمه عبارت های قرآنی زیر را بنویسید

 .......................................................................................................................        وَّلِل َّهِ مُلْكُ الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّْرضِ وَّإِلَّى الل َِّه الْمَِّصیرُ

 به طور دقیق و کامل.را  ..............................................................................           قْدِیرًاوَّخَّلَّقَّ کُل َّ شَّیٍْء فَّقَّد َّرَُّه تَّ

 ...................................................................................................................................          إِذْ قَّالَّ لَّهُْم أَّخُوهُمْ هُودٌ أَّلَّا تَّت َّقُونَّ

 ...................................................................................................................................          وَّمَّا کَّانَّ أَّْکثَّرُهُمْ مُؤْمِنِینَّ 
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 1از  1صفحه ی 

 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 اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصیلی  اول نیمسال آزمون

 پیامهای آسمان و قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 12/1311 / 20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:    22ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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