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معنای کلمات زیر را بنویسید.

1

 )1بِناء :

 )2غافِر:

 )3عِقاب :

 )4سَبیل:

 )5بَشِِّر :

 )6مُفلِحونَ :

 )7مَثَلَ :

 )8اَحسِن :

4

معنای درست را انتخاب کنید.
2

الف) یُقیمونَ  :می پردازند

ب) یُقیمونَ  :اقامه می کنند

ج) لَو :ممکن

د) لَو :هرگز

الف) نَبَا  :خبرداد

ب) نَبَا  :خبر

ج) بَر :خشکی

د) بَر :دریا

1

معانی ترکیب های زیر را بنویسید.
الف) قالَ رَبِ :

3

ب) رَسولٌ اَمین :

ج) ال یَعلَمون :

د) عَلیماً حَکیماً :

و) اِتَبِعوا المُرسَلین :

ه) نَبیاٌ مَنِ الصالِحینَ :

1

6

آیات زیر را کامل و روان معنا کنید(.از 5نمره 1 ،نمره اختصاص به روانی معنی دارد).
الف) فَاحکُم بَینَ الناسِ بُالحَق :

4

ب ) فَبَشِر عِباد :

5

ج) فَتَبارَکَ اهللُ رَبُ العالَمین :
د) نَجزِی المُحسِنینَ :
معنای صحیح آیه (یا ایها النبی ُ اِنا اَرسَلناکَ شاهِدا ومُبَشِراً وَنَذیراً) کدام گزینه است؟
الف) ای رسول خدا ما نازل کردیم به سوی تو شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده

5

ب) ای پیامبر قطعا ما فرستادیم به سوی تو شاهد و بشارت دهنده و هشدار دهنده را

./5

ج) ای پیامبر قطعا خدا فرستاد تورا راهنما و بشارت و هشداری برای همه
د) ای پیامبر قطعا ما فرستادیم تورا شاهدی و بشارت دهنده ای وهشدار دهنده ای
معنای آیات زیر را کامل کنید.
6

الف) وَاِنَ اَوهَنَ البُیوتِ لَبَیتُ العَنکَبوت :
2

و .............سست ترین  ........... .......... ، ...........است.
ب) واولئک هُم االلباب.
و .......همان .............

7

معموال قبل از کلماتی مانند ............... :و  .................می توان وقف کرد.
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(مِن) در جمالت سوالی ومنفی معموال به صورت  .................معنا میشود.
8

1

مانند :هل مِن خالق غَیرُاهلل ..............................
2

Cنام و نام خانوادگی:
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تاریخ امتحان:

پایه و رشته :هشتم

ساعت امتحان:

دبیرستان دوره اول دخترانه

شماره داوطلب:

کلید امتحانات ترم :دوم سال تحصیلی95-96:

مدت امتحان:

معنای کلمات زیر را بنویسید.

1

 4نمره

ِ )2بناء  :سرپناه

 )2غافِر:آمرزنده

 )4عِ قاب  :مجازات

َ )4سبیل:راه

 )6بَشِ ر  :بشارت ده

2

ِحون :افرادرستگار
)6مُفل َ

َ )8م َث َل  :مثال .داستان
معنای درست را انتخاب کنید.
ُقیمون  :اقامه می کنند
ُقیمون  :می پردازند ب) ی
الف) ی
َ
َ

 )8اَحسِ ن :نیکی کن

ب) َن َبا  :خبر
الف) َن َبا  :خبرداد
معانی ترکیب های زیر را بنویسید.

3

ج) لَو :ممکن

د) لَو :هرگز

ج) َبر :خشکی

د) َبر  :دریا

ب  :گفت پروردگارا
الف) قا َل َر ِ

ب) َرسو ٌل اَمین :پیامبردرستکار

ج) ال َیعلَمون  :نمیدانند

د) َعلیما ً َحکیما ً :دانای حکیم

ُرسلین  :پیروی کنید پیامبران را
و) ِا َت ِبعواالم َ

ِحین :پیامبری از صالحان
ه) َنبیا ٌ َم ِن الصال َ

1

6نمره

آیات زیر را کامل و روان معنا کنید(.از 5نمره 1 ،نمره اختصاص به روانی معنی دارد )
ُالحق :پس بین مردم با حق (درستی ) حکم کن
ین
الناس ب َ
الف) َفاحکُم َب َ
ِ
4

ب ) َفبَشِ ر عِ باد :به بندگان بشارت بده

 5نمره

ک هللا ُ َربُ العالَمین :خدای جهانیان پرخیرو برکت است
بار َ
ج) َف َت َ
نین  :افراد نیکوکار را پاداش میدهیم
جزی المُحسِ َ
د) َن ِ

5

ک شاهِدا و ُمبَشِ راً َو َنذیراً) کدام گزینه است؟
رسلنا َ
معنای صحیح آیه (یا ایها النبی ُ اِنا اَ َ
الف) ای رسول خدا ما نازل کردیم به سوی تو شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده
ب) ای پیامبر قطعا ما فرستادیم به سوی تو شاهد و بشارت دهنده و هشدار دهنده را
ج) ای پیامبر قطعا خدا فرستاد تورا راهنما و بشارت و هشداری برای همه
د) ای پیامبر قطعا ما فرستادیم تورا شاهدی و بشارت دهنده ای وهشدار دهنده ای

3

./5نمره

6

معنای آیات زیر را کامل کنید.
ت لَ َب ُ
العنکَبوت :
الف) َوا َِن اَو َه َن البُیو ِ
یت َ
وقطعا......سست ترین خانه ،...........خانه  ..........عنکبوت ...........است.

2نمره

ب) واولئک هُم االلباب.وآنها........همان.خردمندان هستند............
ثم(و) .................می توان وقف کرد
ف...............و َ
معموال قبل از کلماتی مانندَ :
7

8

0/5نمره

مِن در جمالت سوالی ومنفی معموال به صورت ...هیچ..............معنا میشود.
مانند:هل مِن خالق َغیرُهللا.آیاهیچ خالقی غیرخدا هست؟ .............................

4

1نمره

