
 

 

 

 

 

 
 

 
 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 صحیح و غلطسؤاالت 
 

 5/0 غ  )  (             ص )  (                                       است.      « گردانروی»در فارسی به معنای « مُعرض»کلمه قرآنی  1

 5/0 غ  )  (       ص )  (                                است.      « سُبات»در صورت قرآنی آن « آرامش و استراحت»واژه فارسی  2

 5/0 غ  )  (          ص )  (                     است.                                                              « خبربی»به معنای « خبیر»کلمه  3

 5/0 غ  )  (       ص )  (             است.                                                                 « روزی دهنده»به معنای « فاطر»کلمه  4

 چهار گزینه ای سؤاالت

 است؟ « پشتیبان»کدام گزینه معنای کلمه  5

 شاهد د(                               نبی  ج(                            ب( ناصر                             الف( وکیل

5/0 

 به چه معناست؟ « یعرُجُ»واژه قرآنی  6

 داندکند                  د( میکند                ج( داخل میخارج می ب(                    رودالف( باال می

5/0 

 کلمات را معنا کنید.

                  ...................: . مَصیر8                                                           ................. :. علیم7

                                                                             .................. :. مُفلحون10َ                                                         ................... :. ریاح9

2 

 ترکیبات قرآنی را معنا کنید.

  ..................... :. الیُخلِف12ُ                                        ........................ :. نزّلَ الفرقان11َ

 ...................... :. یرزُقُکُم14                                       ....................... :. سراجاً منیرا13ً

3 

 آیات را ترجمه کنید.

 فاصبِر إنَّ وعدَ اهللِ حقٌ. 15

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

1 

 و أتَّبع ما یوحی الیکَ مِن ربِّکَ 16

.............................................................................................................. ......................................... 
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 1از  1صفحۀ 

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

 پایه هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 01اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظاحد سرای دانش و پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1911 -1011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 قرآن نام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 11/0011 / 12 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  01  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. صحیح 1

 است. صحیح 2

 است غلط 3

 است. غلط 4

 است. حیصح« الف» نهیگز 5

 صحیح است.« الف»گزینه  6

 دانا 7

 بازگشت/ بازگشتن 8

 بادها جمع ریح 9

 رستگاران 10

 کرد قرآن را فروفرستاد فرقان را/ نازل 11

 تخلف نمی کند 12

 چراغی روشنی بخش 13

 روزی می دهد به شما 14

 پس صبر کن هما وعده خدا حق است. 15

 و پیروی کن از آنچه وحی شد به تو از جانب پروردگارت. 16
 

 نمره                       نام و نام خانوادگی مصحح: سعید آزادمنش                               امضاء: 01جمع بارم: 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 01ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 1911 -1011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 قرآن نام درس: 

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 19/1011 /91 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  10: 91 ساعت امتحان:

 دقیقه 91مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




