
 

 

 

 

 

 

 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:

 بارم  ت           سؤاال ردیف

1 

 معادل فارسی کلما ت زیر را بنویسید:

 ( یُشرکون : 4( اَنبتنا :                 3( جعل :                              2( خاشع :                           1

 ( سراج :8ون  :                 ( یوقن7( یُجاهد :                             6( یُحبّ :                          5

 ( طَول :12          ( اَنابوا  :     11( فَطَرَ :                             11         ( یَعرُج :                 9

 نمره(3)

2 

 معادل عربی کلما ت زیر را بنویسید:

 ج( پدید آورنده :                     د( دعو ت کننده                 الف( جایگاه امن :                    ب( بشار ت دادیم :         

 نمره( 1) 

3 

 

 با توجه به عبارا ت قرآنی ترجمه ی ناقص را کامل کنید:

 نَ الصََّالِحِینَوَبَشََّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِی َّا مِالف (  وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ                                 ب( 

 ................................................... به سوی تو  ................................             و .............. او را  .....................       

 د( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ                              یَا دَاوُودُ إِنََّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِج( 

 .....................................................ای داود ....................................................................                و گفت  ..........................

 

 نمره(2) 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 سعاد ت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصیلی نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 : آقای حضورینام دبیر

 13/1398 /19امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:   11ساعت امتحان

 دقیقه 61مد ت امتحان :
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  ب ترین گزینه را انتخاب کنید:مناس

 .......  مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ     از آسمان و زمین به شما روزی می دهد. .1

الف( یخلقكم                           ب( یجعل                                     ج( یرزقكم                                

 د( ینبت

 .رستگارند که اینانند و هدایتند، بر پروردگارشان سوی از که اینانندد ى مِْن رَبِّهِْم وَُأولَئَِك هُُم .......أُولَئِكَ عَلَى هُ .2

الف( المفلحون                              ب( متقون                              ج( مصلحون                                

 د( متطهرین

 نمره( 1)
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 ند مثال کامل کنید:مان

 مثال : ل + یكون ) می باشد(  =    لیكون )تا باشد( 

 ....................  تا  .................   ←ل + یعلمون ) ایمان می آورد(    

 .............  تا  ......................            ←ل+ تومنون   ( ایمان می آورید( 

 نمره( 1) 
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 را ترجمه کنید:  عبارا ت زیر

 یَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَکْثَرَ وَلَكِنَّ وَعْدَهُ اللَّهُ یُخْلِفُ لَا اللَّهِ وَعْدَ (الف 

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

  نْهامِ یَخْرُجُ ما وَ الْأَرْضِ فِى یَلِجُ ما یَعْلَمُب(  

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

 اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ فَیُضِلَّكَ الْهَوى تَتَّبِعِ ال وَ بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ ج( فَاحْكُمْ

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

 فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ د(

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

 نمره( 2)

 2از 2صفحه ی 

 نمره 11مع بارم : ج
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 محل مهر یا امضاء مدیر   راهنمای تصحیح                                                                                                     ردیف

1 

 شریک قرار می دهند(  4            رویاندیم          ( 3قرار داد                    ( 2فروتن                    ( 1

 چراغ( 8اقامه می کنند                      ( 7جهاد و تالش می کند                (  6دوست دارد                ( 5

 فراواننعمت ( 12بازگشتند                        ( 11پدید آورد                         ( 11باال می رود             ( 9

 

2 
 داعی( فاطر                              د( بّشرنا              ج( قرار       ب( الف

3 

 به اسحاق پیامبری از شایستگان –بشارت دادیم ( از جانب پروردگارت          ب –و پیروی کن آنچه وحی شد (الف 

 رد آرامش را در قلب های مومناننازل ک( ما تو را خلیفه ای در زمین قرار دادیم       د( ج

4 
 الف( 2ج              ( ا

5 
 تا ایمان بیاورید –تا ایمان بیاورد                    لتومنوا  –یعلموا 

6 

 .آگاه نیستند( از این حقیقت)این وعده خداست که خدا هرگز خالف وعده نکند، و لیکن اکثر مردم ( الف 

 .داند آید مى و آنچه را از آن بر مىرود  آنچه در زمین فرو مى( ب

 در میان مردم به حق داورى کن، و از هواى نفس پیروى منما که تو را از راه خدا منحرف مى سازد( ج

 پس به بندگانم مژده بده کسانیکه سخن را می شنوند و از بهترینش تبعیت می کنند( د

 :ءامضا    :نام و نام خانوادگی مصحح   نمره21:جمع بارم 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد سعاد ت آباد دولتیغیر  دبیرستان
 97-98ت اولسال تحصیلی سؤاال ت پایان ترم نوبکلید

 قرآن نام درس:

 آقای حضورینام دبیر: 

 90/9008/ 90تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح8:99ساعت امتحان: 

 دقیقه09 مدت امتحان:

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/

	2.pdf
	21.pdf
	Untitled.pdf
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf





