
.بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گویدحضرت علی)ع(: 

خ دهید.دانش آموزان عزیز سواالت زیر را با دقت بخوانید و با آرامش کامل و توکل بر خداوند متعال به آن ها پاس

بارم نمره ( 2سواالت بخش معنای کلمات قرآنی ) شماره

5/0 ) دو کلمه اضافه است.( آن بنویسید. کنارهر تصویر را مرتبط با نام قرآنی از میان کلمات داده شده 

(مَصیر – اَنباء -نَوم  -رِیاح ) 
1

5/0 ت هر کلمه را عالمت بزنید.معنی درس

بودیم             می باشد بود الف( یَکونُ 

زن      گیاه  نوع           ب( زَوج 

2

1 بنویسید.مقابل آن را  را بیابید و درست هر یکآن ها می باشد  نادرست  چهار  کلمهدر میان کلمات زیر معنای 

شمارش کردمحَسِبَ:       خرابکارانفَساد :                              می خوانیمنَتلو : 

می داندعَلیم :    سرپرستاناَولیاء :                                گذاشتاِتَّخَذَ : 

3

نمره (1آنی ) سواالت بخش معنای ترکیبات قر

0 کنار آن بنویسید.در داخل مربع هر ترکیب را درست شماره ترجمه 

(  و او کسی است که1                                          وَ اِلَی اللّه المَصیرُ 

( و باز گشت بسوی اوست.2   لهٌ مَعَ اللَّهِ اَ اِ 

 ( آیا نگاه نکردند .3  هُوَ الَّذی  وَ 

آیا خدایی با اهلل است؟!( 4    اَ وَلَم یَروا 

4

4/1 در آیات زیر فقط ترکیبات مشخص شده را معنا کنید.

اَولیاءَ مِن دونِ اللّهِمَثَلُ الَّذینَ اتَّخَذوا  وَ نَجعَلَُهمُ الوارِثینَ  نَجعَلَُهم اَئِمَّةًوَ 

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

5

0 ترکیبات قرآنی زیر را معنا کنید.

..........................................  نَزَّل الفُرقان:  ( ..........................................           2فی َصالِتهِم : ( 1
6

0صفحه   بعد صفحه در سؤاالت ادامه  

2 )............................ 1 )............................

باسمه تعالی                                وقت آزمون : 60 دقیقه

اداره کل آموزش وپرور ش شهرستان های استان تهران

........... مدیریت آموزش و پرورش

 سال تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 

سال تحصیلی 1400-1401 

واالت درس: قرآن
 
سئ

ساعت برگزاری:

تاریخ امتحان نام آموزشگاه : 

تعداد صفحه: 1 تعداد سئوال: 4  پای ه تحصیلی: هشتم
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 2صفحه                 0011دیماه اول نوبت هشتم قرآن سؤاالت ادامه                    :              خانوادگی نام و نام
 ت قرآنی زیر به دلخواه دو ترکیب قرآنی بیاید و ترجمه کنید.ااز میان عبار 4/1

   یَهدیکُم فی ظُلُماتِ البَرِّ وَ البَحرِ   * لِبَاسًا اللَّیْلَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِی وَهُوَ

 .............................................()..... )..................................................(  ترجمه: :1ترکیب

 )..................................................( ترجمه: )....................................................( :2ترکیب
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  نمره ( 0سواالت بخش الگو ها و قواعد قرآنی ) 

5/0 

 

 

 ی خالی را کامل کنید.الگو داده شده جاها به توجه با

 اَن اَشکُرَ : که شکر کنم    : که + شکر می کنم      اَن + اَشکُرُ الگو 

             + اَن + اَعبُدُ : که      ......................   اَن اَعبُدَ : که...................... 
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 ترجمه کنید. عبارت قرآنی داده شده را ،با توجه به توضیح جمله زیر 5/0

«.گاهی کلمه جمع در میان آیات بهتر است به صورت مفرد معنا شود» 

 َالَّذینَ هُم عَنِ اللَّغو مُعرِضونَ :و  ................................................................... 

9 

  نمره( 0سواالت بخش انس با قرآن و درک و فهم پیام آیات ) 

 ه خداوند از جهانیان بی نیاز است؟آیه نشان دهنده این است ک کدام 25/0

                           اِن اَجرِیَ اِلّا عَلی رَبِّ العالَمینَ  ب(                اِنَّ اللّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ العالَمینَ الف( 
10 

؟ضرب المثل فارسی مطابقت دارد یا و کدام شعر بامَنْ جاهَدَ فَإنَّما یُجاهِدُ لَِنفسهِ وَمفهوم آیه 25/0

       نابرده رنج گنج میسرنمی شود/ مزدآن گرفت جان برادر که کارکردالف( 

 بد کنی همه نیک ور چه کنی به خودکنی /گ هرب( 

از هر دست که بدهی از همان دست پس می گیریج( 

11 

 د.را کامل کنی آیههای خالی ترجمه  ناقص جا 5/0

 و ................... هر چیزی را پس ..................... آن را به طور دقیق  ( وَ خَلَقَ کُلَّ شَیءٍ فََقدَّرَه تَقدیراً  1
12 

 آیات قرآنی زیر را معنا کنید. 3

 ..............................(.............................)...........................  ( وَ لِلّه مُلکُ السَّماواتِ وَ االَرضِ : 1

 .......................................(..............................)..................  ( وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً : 2

 ........................................(..............................).................  ( وَ اِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ العَزیزُ الرَّحیمُ : 3

13 

  در پناه عمل به تعالیم قرآن موفق و پیروز باشید 01

 

 (21)) جمع نمره شفاهی و کتبی(نمره پایانی (01آزمون کتبی)نمره  (01نمره آزمون شفاهی)
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(تر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورشارائه شده توسط مولفین دف )درس قرآننوبت دوم بارم بندی 

نیآالگو ها و قواعد قر معنای آیات معنای ترکیبات معنای کلماتعناوین  جمع بارم 

 2 3 41 10بارم 

پاسخنامه تشر�حی
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