
 

 1صفحه 
 

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

 هشتمپایه و رشته : 

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

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

 

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

(سرای دانشدبیرستان دوره اول دخترانه )  

5139-96سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

 قرآننام درس: 

1395/ 10/   5   :  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 50: مدت امتحان  

 

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

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

 ردیف سواالت بارم

1 

 کلمه اضافی است. ( 2ترجمه هر کلمه را با توجه به کلمات داده شده بنویسید. ) 
 
 
 

 ج( عالَمین :                                      د( نَبَأ :         الف( سبات :                             ب( کَما :                        

1 

1 

 درستی و نادرستی هر ترکیب را مشخص کنید.

  الف( فَسَجَدَ  

 

 ص           غ  : فرشتگان سجده می کنند.  الَمالِئکَة

 می دانستند.   ص             غب( کانوا یَعلَمونَ : 

 پس عبادت کنید.  ص             غج( فَاعبُدونِ : 

 غ       د( اَنفُسِکُم : خودشان      ص    

     

2 

5/0 

 با توجه به نمونه کامل کنید.

 عبادت می کنم                اَن اَعبُدَ  : که عبادت کنم +اَعبُدُ               که  +اَن 

 ...........................   :    ..............................                ........................... +اَعمَلُ              که  +اَن 
3 

5/2 

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید.

 : .....................................  مِن کُلّ زوجٍ کریمعلیکَ : .............................        ج( ب( نَتلوا         الف( ال یُحِبُّ المُفسِدینَ : ................................     

 ه( فی صَالتِهِم : ..............................         ..............             : .............. نَجعَلَهُم الوارثیند( 
4 

5/1 

 ل کنید.ترجمه ناقص را کام

 . الف( وَ هوَ الذی جَعَلَ لَکُم اللَیلَ لباساً :    او کسی است که ........................ برایتان  .................. پوششی

 ب( کَم اَنبتنا فیها مِن کُلِّ زوجٍ کَریمٍ : چه بسیار ....................... در آن از .................. مفید.

 .برادرشان هود که آیا ................   نمی کنید   .................... هنگامیکه :  اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم هودٌ اَال تَتَّقون ج(

5 

5/0 
 اَحسَنَ ( به ترتیب در کدام گزینه است؟  - تعالی -معنای کلمات  ) اَحسِن 

 کی کننی  - برتر است  - نیکی کرد          ج( نیکی کرد  - برتر است  -ب( نیکی کن برتر است          -نیکی کن   -الف( نیکی کرد 
6 

3 

 ترجمه عبارات قرآنی را بنویسید.

 الف( اَلَّتی اَنعَمتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ :    ........................................................................

 اهللَ وَ اَطیعونِ :   ..............................................................ب( فَاَتَّقوا 

 :   ....................................................................... اِتَّخَذوا مِن دونِ اهللِ اَولیاءَج( 

7 

دانشمندان  -جهانیان   -همانطور   -بی نیاز   -آرامش   -خبر   

 

 



 

 قرآننام درس: 

1395/ 10/   5   :  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 50: مدت امتحان  

 

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

(سرای دانشدبیرستان دوره اول دخترانه )  

5139-96سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

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

 هشتمپایه و رشته : 

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

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

 

سواالتکلید     

 کلمه اضافی است. ( 2ترجمه هر کلمه را با توجه به کلمات داده شده بنویسید. )  1

 
 
 

 خبرد( نَبَأ :                                     جهانیانج( عالَمین :                        همانطورب( کَما :                 آرامشالف( سبات :    

1 

 درستی و نادرستی هر ترکیب را مشخص کنید. 1

 : فرشتگان سجده می کنند.   ص           غالَمالِئکَة   الف( فَسَجَدَ  

 ب( کانوا یَعلَمونَ : می دانستند.   ص             غ

 ج( فَاعبُدونِ : پس عبادت کنید.  ص             غ

 غ       د( اَنفُسِکُم : خودشان      ص    

     

2 

 با توجه به نمونه کامل کنید. 5/0

 عبادت می کنم                اَن اَعبُدَ  : که عبادت کنم +اَعبُدُ               که  +اَن 

 که عمل کنم:        اَن اَعمَلَ                 عمل می کنم   +اَعمَلُ              که  +اَن 

3 

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید. 5/2

 جهاد می کنند برای خودشج( یُجاهِدوا لِنَفسِهِ :      خواندیم بر تو ب( نَتلوا علیکَ :  مفسدین را دوست نداردالف( ال یُحِبُّ المُفسِدینَ : 

 در نمازشان:  ه( فی صَالتِهِم                          خانه ای گرفتد( اِتَّخَذَت بیتاً : 

4 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. 5/1

 پوششی.  شب  برایتان       قرار داد       الف( وَ هوَ الذی جَعَلَ لَکُم اللَیلَ لباساً :    او کسی است که 

 مفید. هر نوعی  در آن از  رویاندیم   ب( کَم اَنبتنا فیها مِن کُلِّ زوجٍ کَریمٍ : چه بسیار   

 ایمان آوردیم.که رها می شوند که بگویند   پنداشتند     ج( اَحَسِبَ الناس اَن یترکوا اَن یَقولوا ءاَمَنّا :  آیا مردم   

5 

 اَحسَنَ ( به ترتیب در کدام گزینه است؟  -تَعالی   -معنای کلمات  ) اَحسِن  5/0

  کی کننی  -برتر است   -نیکی کرد          ج( نیکی کرد   -برتر است   -برتر است        ب( نیکی کن   -نیکی کن   -الف( نیکی کرد 

6 

 ترجمه عبارات قرآنی را بنویسید. 3

 که نعمت دادی بر من و بر پدر و مادرم.الف( اَلَّتی اَنعَمتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ :   

 پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت کنید.ب( فَاَتَّقوا اهللَ وَ اَطیعونِ :   

 گرفتند به جای خدا سرپرستانی .ج( اِتَّخَذوا مِن دونِ اهللِ اَولیاءَ :   

7 

 دانشمندان  -جهانیان   -همانطور   -بی نیاز   -آرامش   -خبر 



 

 3صفحه 

 

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

 هشتمپایه و رشته : 

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

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

 

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

(سرای دانشدبیرستان دوره اول دخترانه )  

5139-96سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

 قرآننام درس: 

1395/ 10/   5   :  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 50: مدت امتحان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


