
 

 

 

 

 

 
 

 

 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(  ی هر کلمه را از کلمات داده شده بنویسید. ترجمه 1

 خشکی [- رود باال می - آشکار - چراغ - ] سخن بیهوده

 یَعْرُجُد(                                 ج( لَغْو                                ب( بِرّ                                الف( سِراج

1 

 ی صحیح را انتخاب کنید. ترجمه 2

            «وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ الیَعلَمونَ»

 دانند. ب( و ولی بیشتر مردم نمی                  کنند. الف ( و اما بیشتر آنها عمل نمی

5/0 

 ناقص را کامل کنید. ی ترجمه  3

 .  ……………………همان ………… -                             « اُولئِکَ هُم  اُولُوااالَلبابِ »الف( 

 برای تالش. ……………  …………-                                       « جَعَلَ النَّهارَ نُشوراً »ب( 

 فرعون. موسی و …………بر تو از  ……………-              « نَتْلوا عَلَیکَ مِنْ نَبَاِ موسَی وَفِرعَون »ج( 

5/1 

 معنای کدام کلمه نادرست است؟ 4

 د( سُبات = آرامش          ج( فَطَرَ = پدید آورد              ب( خَبیر = دانا                الف( مَصیر= بازگشت
5/0 

 ها را مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن ترجمه ترکیب 5

 غ         ص      آنها می پردازند.              -              الف( هُم یوقِنونَ 

 غ          ص    چه بسیار رویاندیم.          -                     ب( کَم اَنْبَتْنا

 غ         ص    هدایت می کند آنها را.     -                       ج( یَهدیکُمْ

 غ          ص     همانطور نیکی کن.          -                    د( کَما اَحْسَنَ

1 

 5/0 از چه کسانی باید پیروی کرد؟ «اِتَّبِعوا مَنْ الیَسْئَلُکُمْ اَجْراً»  با توجه به آیه 6

 ی هر ترکیب را بنویسید. ترجمه 7

 ب( فَبَشّر عِبادِ                                          الف( عَمّا تَعْمَلونَ

 د( اَطیعونِ                                              الذَّنبِ غافِرِج( 

2 

 آیات زیر را ترجمه کنید. 8

 « فَاحْکُم بَینَ النّاسِ بِالْحَقِّ »الف( 

 « شَدیدِ الْعِقابِ ذِی الطَّولِ »ب( 

 « قال رَب ُکُمُ ادعونی اَسْتَجِب لَکُم »ج( 

3 

 1از 1ی  صفحه

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

 هشتم رشته:مقطع و 

 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

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 مفاهیم قرآننام درس: 

 زهرا قماشی نام دبیر:

 09/03/1398امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

            (25/0) چراغ الف( 1

 (25/0) ب( خشکی

          (25/0) ج( سخن بیهوده

 (25/0) رود د( باال می

 (5/0)  ب 2

 (5/0) خردمندان هستند.___الف( آنها 3

 (5/0)  ب( قرار داد روز را

 (5/0) _ خبر ____ ج( تالوت می کنیم

 (5/0) ب 4 

                                        (25/0)الف( غ  5 

                    (25/0)ب( ص 

                 (25/0) ج( غ

   (25/0) د( غ

                                                                                                                                                                    (5/0) خواهند. کسانی که از تو پاداشی نمی 6

 (5/0) الف( از آنچه عمل می کنید. 7

 (5/0) را بشارت ده. مب( پس بندگان 

 (5/0) ج ( آمرزنده گناه 

  (5/0) د( مرا اطاعت کنید 

 (1)  الف( پس بین مردم به حق حکم کن. 8

 (1)  ب( سخت مجازات کننده،صاحب نعمت فراوان

 (1)  ج( پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 امضاء:    زهرا قماشی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 10 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 

 مفاهیم قرآن هشتمنام درس: 

 زهرا قماشينام دبیر: 

 09/03/1398تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 50مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/

	18.pdf
	Untitled.pdf
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




