
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 10جمع بارم : 

 

 امضاء دبیر: نمره به حروف: نمره به عدد:

 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 کلمه اضافه است( 2بنویسید. )با استفاده از کلمات داده شده معنای هر کلمه را  1

1 

 فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. 2

1 

 هر ترکیب را بنویسید.ی  ترجمه 3

……………………               ……………… 

…………… …………………

2 

 کدام گزینه است؟ترکیب ی صحیح  ترجمه 4

  اند( بندگان مومن      ج( بندگان مومن ما      ب( عبادت کنندگان مومن ما      ت مومنان مابادالف( ع
25/0 

  ناقص را کامل کنید.ی  ترجمه 5

خداوند …………شوند از  گمراه می …………قطعاً

بودند. ………و برخی به خودشان  ………برخی ……………و از

25/1 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید. 6

 5/0 

 ی زیر را بنویسید. ی سوالی و منفی ترجمه صحیح جمله در جمله به معنی با توجه  7

 
5/0 

  .ی عبارات قرآنی را بنویسید ترجمه 8

 
5/3 

 1از  1ی  صفحه

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

  ................................. و رشته: قطعم

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

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

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ..4..اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

                                                                                                   )واحد رسالت(                                               دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

( 

 شتمه -قرآن  نام درس:

 قماشیخانم  :نام دبیر

 13/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح 8  :ساعت امتحان

 دقیقه 50 : امتحانمدت 

° 

 وعده پدید آورد

 جایگاه امن
 پرنده

 ° آشکار

° 

 ا

° 

° ° 

 ا

° ° ° 

° 

 ا

° 

 ا

° ° 

° 

 ا ا

° 

 ا ° °

° 

 چراغ

 ا

 خواهند الف( پیروی کردند از کسی که از آنها پاداشی نمی

 خواهد پاداشی نمی شمااز از کسی که  نید( پیروی کب

 

° ° 

 ا
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف( جایگاه امن               1

 ب( پدید آورد              

 ج( چراغ                          

 (25/0د( پرنده )هر مورد 

 الف( خواب(                      2

 ب( بادها                      

 ج( رستگاران                   

 (  25/0د( پشتیبان )هر مورد 

 الف( بازگشت به سوی خداست                            3

 ب( تو را فرستادیم

 ج( مرا اطاعت کنید                                             

 (  5/0د( همانطور که خداوند نیکی کرد )هر مورد 

 (25/0بندگان مومن ما )گزینه ج(  4

 (5/0خداوند ) راهشوند از  گمراه می کسانیکهالف( قطعاً  5

 (75/0بودند.  ) کارمستو برخی به خودشان  نیکوکاربرخی  نسل آنهاب( و از 

 (5/0خواهد. ) گزینه ب( پیروی کنید از کسی که از شما پاداشی نمی 6

 (5/0آیا هیچ آفریدگاری غیر از خدا هست؟ ) 7

 ای باشد. الف( تا برای جهانیان هشدار دهنده 8

 ب( گفت پروردگارتان بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را .

 نمره( 5/3شود.     ) داند آنچه را در زمین فرو میرود و آنچه از آن خارج می ج( می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران... 4ه ...اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 )واحد رسالت(                            دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96 - 97 تحصیلیسال  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 نام درس: قرآن هشتم 

 نام دبیر: خانم قماشی

   13/03/97تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان: 
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