
 

 

 

 

 

 
 

 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.{ ترجمه هر کلمه را از کلمات داده شده بنویسید. 1

 خبر[ - مجاهد - تالش کرد - پاکیزه - فروتن - ]روی گردان

 :ه( خاشِع:                       د( مُعرِض:                          ج( جاهَدَ:                             ب( نَبَأ:                          الف( طَهور
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 ترجمه صحیح را انتخاب کنید. 2

  ب( بر تو تالوت می کنیم                                 الف( برتوتالوت کردیم                          «نَتلوا عَلَیکَ( »2/1

  ب( از آنچه شکر می کنند.              دهند.الف( از آنچه شریک قرار می                      «عَمّا یُشرِکونَ( »2/2

5/0 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. 3

 ......... گیاه.......... . ........  ............  در آن -                           «کَم اَنبَتْنا فیها مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ»الف( 

 ............  .............را برای تالش. -                                                  «جَعَلَ النَّهارَ نُشوراً»ب( 
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 «ُةَْمالئِکَْال ْ ......... » فعل مناسب را انتخاب کنید. 4

  د( سَجَدنَ                           ج( سَجَدوا                  ب( سَجَدا                      الف( سَجَدَ
25/0 

 یا غلط بودن هر ترجمه را مشخص کنید. صحیح و 5

  غ                  ص                   برای آرامش شب را                 «اَلنَّومَ سُباتاً»الف( 

  غ                   ص               تا باشد برای جهانیان.            «لِیَکونَ لِلْعالَمینَ»ب( 

  غ                   ص                     پس عبادت کنید.                       «فَاعْبُدونِ»ج( 

  غ                   ص              کند. آنها را هدایت می                          «یَهدیکُم»د( 

1 

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید. 6

 الف( وَاتَّقوهُ

 ب( واَطیعونِ

 ج( بِما یَفعَلونَ

 د( اِلَی اللّهِ الْمَصیرُ

2 

 ترجمه عبارات قرآنی را بنویسید. 7

 «اللّهُ اِلَیکَاَحْسِنْ کَما اَحْسَنَ »الف( 

 «وَمَن یُرسِلُ الرِّیاحَ بُشراً»ب( 

 «اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم هودٌ اَ  التَتَّقونَ»ج( 
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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 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 زهرا قماشی نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 الف( پاکیزه

 خبرب( 

 ج( تالش کرد

 د( روی گردان

 ه( فروتن

25/1 

2 
 ب (2/1

 الف( 2/2

5/0 

 

3 
 ارزشمند - از هر نوعی - چه بسیار رویاندیم (الف

 ب( قرارداد روز

5/1 

 

 25/0 الف 4

5 

 الف غ

 ص ب( 

 ج(   غ

 غد(   

1 

6 

 تقوای او را پیشه کنید. الف(

 ب( مرا اطاعت کنید.

 دهند. ج( به آنچه انجام می

 د( بازگشت به سوی خداست.

2 

7 

 الف( نیکی کن همانطور که خدا به تو نیکی کرد.

 ب( کسی که بادهای بشارت دهنده را می فرستد.

 کنید. تقوا پیشه نمیآیا  ج( هنگامی که برادرشان هود به آنها گفت،
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 امضاء:    زهرا قماشی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 هشتم قرآننام درس: 

 زهرا قماشینام دبير: 

 / عصرصبح 08:00 امتحان:ساعت 

 دقیقه 45مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/
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