
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 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                                                                    به نام اوّلین معلم                                            سؤاالت           
 

1 

 با تو جه به کلمات داده شده معانی زیر را بنویسید.)دو کلمه اضافه است(

 اِن-6اَ               -5نَوم              -4مَصیر             -3     لَغو          -2مُعرض         -1

 کَم-12بَرّ              -11بَحر            -11مَعَ              -9یُحِبُّ             -8اَن             -7

 دوست دارد(-قطعا-بازگشت-با-بیهوده-روی گردان-که-آیا-خواب-دریا-خشکی-تو-چقدر-)اگر

4 

2 

 عبارات زیر را معنی کنید.

 کَما اَحسَنَ اهللَ اِلَیکَ-2نَتلوا عَلَیکَ                                         -1

 اَربَعَه مِنَ الطَّیر-4شَریکُ فِی المُلک                                 -3

2 

3 

 جمالت زیر را معنی کنید.

 واَل تَنسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُنیا-1

 وَ ما اَسئَلکم عَلَیهِ مِن اَجرِ-2

 وَالنَّومَ سُباتا-3

 واهللُ عَلیمُ بِما یَفعَلون-4

 )   فَاذکُرونی اَذکُرکُم  (                                                                                            

 )مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم (                                                                                       

4 

   

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

 ................. قرآن هشتممقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآن هشتمنام درس: 

 آقای شمس نام دبیر:

 02/0022 / 5 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه62.مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 چقدر-12خشکی -11دریا -11با -9دوست دارد -8که -7اگر -6آیا -5خواب-4بازگشت-3بیهوده-2روی گردان-1 1

2 

 میخوانیم بر تو -1

 همان طور که نیکی کرد خدا به تو-2

 شریک در فرمان روایی-3

 چهار پرنده-4

3 

 وفراموش نکن انچه را که نصیبت میشود از دین-1

 و درخواست ندارم از شما هیچ پاداشی را-2

 و خواب را برای ارامش و استراحت-3

 دانا است به انچه انجام میدهید و خدا-4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 0411-0410سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 ..........................قرآن هشتمنام درس: 

 ................. مصطفی شمسنام دبير:

 0411تاریخ امتحان: ....... / ......../

 / عصرصبح  ساعت امتحان: .........

 دقیقه... 41مدت امتحان: ....

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




