
 

 

 

 

 

 
 

 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

 

 سؤاالت 

بارم 
 

۱ 

 صحیح یا غلط بودن کلمات زیر را مشخص کنید. 

 معنای کلمه ی »لغو« بیهوده است.              صحیح                                  غلط  

 صحیح                                  غلط       معنای کلمه ی »طیر « دانست است.          

 غلط           صحیح                             معنای »بر« دریا است.                           

 غنی یعنی بی نیاز.                                   صحیح                                  غلط  

۱ 

۲ 

 معنای  هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید. )یک کلمه اضافی است(

امانت -بازگشت-کرد نیکی   - نیکی کن -جانشینان  -راستگو - بادها -هشداردهنده - تسبیح می کند 

 دار

سَبِِّحُ............     أمین...........         اَحسِن.............         نذیر..............      صادق.............       ریاح..............      یُ

 وارِثین...........  مصیر............. 

۲ 

۳ 

ترجمه ی مناسب در ستون )ب (وصل کنید یا شماره مربوط را در  هر یک از کلمات در ستون )الف (را به  

 کمانک قرار دهید. 

 )الف(                                                                                                )ب(                

 و برای خداست فرمانروایی آسمان ها و زمین. -1                ).....( اِنَّ اهلل ال یُحُبُّ المُفسِدینَ                       

 قطعا خداوند خرابکاران را دوست ندارد.  - 2).....( وَ ما کانَ اَکثَرَهُم مؤمِنینَ                                        

 و بیشتر آن ها مومن نبودند.   -3).....( مِن کُلِِّ زَوجٍ کَریمٍ                                                 

 از هر جفتی با ارزش یا سودمند.  -4ماواتِ وَاالَرضِ                                 ).....( وَلِلِّه المُلکُ السَّ  

۱ 

۴ 

 معادل قرآنی هر کلمه را انتخاب کنید و عالمت بزنید. 

 جان،خود             نفس                 بَحر                         قلوب  -الف

 اِتَّقوا:            اطاعت کنید              تالوت کنید               تقوا پیشه کنید    -ب

۱ 

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه   ۲ 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  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آموزش قرآن نام درس: 

 نیلوفر حمیدی  نام دبیر:

 ۵/۱۰/۱۴۰۰: امتحان تاریخ

 صبح  ۸:۰۰   ساعت امتحان:

 دقیقه   ۵۰مدت امتحان : 
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 نمره  ۱۰جمع بارم : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 تعالی:             برتر است                   بیشتر است               بلند تر است          -ج

 خبر                                     نبأ:                   انشا                           نامه        -د

۵ 

 ترکیب های زیر را ترجمه کنید.

 ااَن َیقولوا ءامَنِّا..............................

 اَِءلٌه مََع اهللِ...........................

 وَالنَّومَ سُباتاً.........................

 .....................نجعلهم ائمه 

۲ 

۶ 

 مانند الگو در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 ان+اعبد: که+ عبادت میکنم         ان اعبَد: که عبادت کنم 

 ان+اتلوا:.......+ تالوت میکنم           ان اتلوَ: 

۱ 

۷ 

 آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.)انس با قرآن( 

 ولدا ولم یکن له شریک فی الملک: وندارد.......... و نیست..............................ولم یتخذ    -الف

 و اَحسِن کَما اَحسََن اهلُل اِلیَک : و.............همانطور که خداوند به تو................... -ب

 ....    منت گذاریم بر مستضعفان ....  ....... وَ نُریُد اَن نَمُنَّ عَلی الذینَ استُضعِفوا فِی االَرض: و .....   ....  -ج

 

 

 در پناه قرآن موفق و پیروز باشد                                                                                            

 

۲ 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

۱ 

 ص 

 غ 

 غ 

 ص 

 بازگشت  -جانشینان-تسبیح میکند -بادها-راستگو-هشدار دهنده-نیکی کن - امانت دار ۲

۳ 

 آن از لطف و رحمت خداست             -1..(ااَل بِِذکرِاهلل تَطمَئِنُ القُلوب                                           4).....

 آگاه باشید که وعده خدا حق است   -2...(ربِِّ الجعَلنی مُقیمَ الصَاله                                            3).....

 پروردگارا قرار بده مرا برپادارنده ی نماز-3 مِن فَضلِ اهلل                                                    ...(ذالِکَ 1)..... 

آگاه باشید با یاد خدا دل ها آرام    -4...(اال ان وعد اهلل حق                                                        2).....

 میگیرد 

۴ 

 

 

 

 

۵ 

 

 

 

 

۶ 

 

 

۷ 

 خبر-برتر است-تقواپیشه کنید -نفس

5 

 ااَن یَقولوا ءامَنِّا.: که بگویید ایمان آوردیم ما.

 اَءِلهٌ مَعَ اهللِ..: آیا خدایی با اهلل است؟

 وَالنَّومَ ُسباتاً.:و شب را برای آرامش

 نجعلهم ائمه : قرار دادیم ائمه را 

6 
 عبادت کنم ان+اعبد: که+ عبادت میکنم         ان اعبَد: که 

 ان+اتلوا:..که.....+ تالوت میکنم           ان اتلوَ: که تالوت کنم 

7 

ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک: وندارد...فرزندی....... و نیست.......برای او شریکی در فرمانروایی    -الف

 اش....

 همانطور که خداوند به تو.......نیکی کرد............و اَحسِن کَما اَحسََن اهلُل اِلیَک : و....ونیکی کن......... -ب

                                                                         وَ نُریُد اَن نَمُنَّ عَلی الذینَ استُضعِفوا فِی االَرض: و ..میخواهیم.......که..منت گذاریم بر مستضعفان ..در..  ...زمین....     -ج

 

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

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران   ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالب واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی اول سؤاالت پایان ترم نوبت   کليد

 هشتم  قرآنآموزش  نام درس: 

 حميدینيلوفر نام دبير: 

 ۵/۱۰/۱۴۰۰ امتحان:تاریخ 

 صبح  ۸:۰۰ ساعت امتحان:

 دقیقه  ۵۰مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




