
 

 

 

 

 

 

 

 نمره به حروف:               به عدد:    تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر 

 تاریخ و امضاء:               نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف 
ردی

 

بارم                                                                                                     سؤاالت            
 

۱ 

 « مشخص نمایید.عالمت »صحیح یا غلط  بودن گزینه های زیر را با 

 غلط           «، خواب می باشد.      صحیح نَومالف( ترجمه »

 غلط            « به معنی اندک می باشد.          صحیح کَم ب( »
۵/۰ 

۲ 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 مرا خواندند.   -           3مرا بخوانید.  -         2مرا بخوانند.   -1الف( اُدعُونی :         

 از پیامبران پیروی کنید.  -         2از پیامبران پیروی کردند.  -1ب( اِت َبِعُوا المُرسَلینَ :         

۵/۰ 

۳ 

 ترکیب زیر را مانند نمونه کامل کنید.

 + یَعلَمُ )می داند(        لـِیَعلَمَ : تا بداند. لِـ 

 + تُؤمنون )ایمان می آورید(         .................................:. ............................ لِـ 

۵/۰ 

۴ 

 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید. )دو کلمه اضافه است.( 

 نوع{  -فرزند  -می باشد –بازگشتند  -نیست  –}کسی که 

 یَکونُ )              ( مَن )              (                     وَلَد )              (  انابوا )              ( 

 

۱ 

۵ 

 این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

 (5/0الف( فاحسن صورکم: )                        ( )

 ( 1فَبَش ِر عِباد : )                           ( )ب( 

 ( 5/0ج(  غافِرِ الذ َنب  : )                           ( )

 (5/0د( سِراجاً مُنیراً : )                            ( )

 ( 1هـ( یستمعون القول : )                            ( )

 

۵/۳ 

۶ 

 عبارات قرآنی را کامل کنید.ترجمه این آیات و  

 ثُم َ اِلَی رَب کُم تُرجَعون.  -1

 سپس .................... پروردگارتان .............................. 

 فاطِرِ السماواتِ و االرض.  -2

 .................. آسمان ها و ................... 

۴ 

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  ۱ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دومنوبت ترم پایان آزمون 

 قرآن آموزش نام درس: 

 نیلوفر حمیدی  نام دبیر:

 ۲/۳/۰۱ امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰  ساعت امتحان:

 دقیقه ۴۵مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره  ۱۰جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اَ حَسِبَ الن اسُ.  -3

 ....................... گمان کردند.آیا 

 ال یُحِب ُ المُفسِدین :  -4

 مفسدان را  ............................... 

 وال تتبع الهوی  -5

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

 رَسولٌ اَمینٌ.   - 6

 پیامبری .......................... 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غلط  -صحیح  ۱

۲ 
 2الف(

 2ب(

 لتومنوا : تا ایمان آورید  ۳

 می باشد.  -کسی که- فرزند-بازگشتند ۴

۵ 

 الف( پس زیبا کرد صورت های شما را

 ب(پس بشارت بده بندگان را

 ج( چراغ روشنی بخش

 میشنوند د(سخن را 

۶ 

 بازمی گردید  –الف( به سوی 

 زمین - پدید آورندهب( 

 ج( مردم

 د( امانت دار. راستگو . درستکار

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره   ۱۰جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب  دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دوم   سؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 قرآن آموزش  نام درس: 

 حميدی نيلوفر نام دبير: 

 ۲/۳/۰۱  تاریخ امتحان:

 صبح    ۸:۰۰   ساعت امتحان:

 دقیقه  ۴۵: مدت امتحان

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




