


  صفحه1  
  

 

 

 

 ١٣سئواالت :تعداد  ١:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ برگزاري:
..٣١/...0٢/98 

 دقیقه  ۴۵   وقت پاسخگویی:
 فریبا نعمت اله زاده طراح:

 :شماره 
 آنقرنام درس:

 هشتم:پایه

 دخترم با آرامش و دقت به سواالت زیر پاسخ بده

 ردیف سواالت صحیح و غلط بارم

 ١ غ (     )       ص(     )                      است.                  » نازل کرد«در فارسی به معنای » تنزیل«کلمه قرآنی  ٢٥/٠

 ٢ ص(    )     غ (    )                        است.                              » راه«به معنای » سبیل«کلمه  ٢٥/٠

 ٣ ص(    )     غ (    )                       است.           » جهاد و تالش کرد« به معنای » ُیجاهُد«کلمه  ٢٥/٠

 ۴ غ (    )     ص(    )                است.                              » بازگشت«به معنای » مصیر«کلمه  ٢٥/٠

  سواالت چهار گزینه ای 

 
٢٥/٠ 

 ؟ می باشد» َان َیعُبدوها«کدام گزینه معنای صحیح 
 الف)عبادت می کنند آن را                            ب)که عبادت کنند آن را
 ج)عبادت کردند آن را                                 د) باید عبادت کنند آن را

                                                                    

۵ 

 کدام گزینه است؟» َلو کانوا َیعَلمون«ترجمه صحیح عبارت قرآنی  ٢٥/٠
 ب) اگر عمل می کردند             الف) اگر دانا بودند                        

 ج) اگر می دانستند                                      د) باید دانا باشند
۶ 

  کلمات را معنا کنید 
 واِرثین................ )٣.......                        ُترَجعون.......... )٢       .......                      فاطر........... )١ ٥/١

 ٧ َبّر.....................  )٦َنابوا.....................                         ا )٥ُسبات.....................                          )٤

  ترکیبات قرآنی زیر را ترجمه کنید 

 َنتلوا َعَلیَک......................... ب)                                       لف) َاال  َتّتقون........................            ا ٥/٣
 َفاحُکم َبیَن النَّاِس ِبالَحقِّ....................... َفَبشِّر عباِد...........................                                              د)   ج)  

٨ 

  ترجمه آیات را کامل کنید 

 .َو َانَزلنا ِمَن السَّماِء ماًء َطهورًا ٥/٠
 ٩ و نازل کردیم از آسمان........................

 .َفَیتَِّبعوَن َاحَسَنُه لذیَن َیسَتِمعوَن الَقوَلا ١
 کسانی که............... سخن پس.......................................

١٠ 

 .خبیرًا نَّ اهللا کاَن ِبما َتعَماوَنا ١
 قطعا خدا...........................................
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 .ُهدًی َو َرحَمًة ِللُمحِسنین  ٥/٠
 ١٢  ..............................هدایت. و رحمت

 .َو غاِفِر الذَّنِب و قاِبِل التَّوِب ٥/٠
 ١٣ وآمرزنده...............و................توبه

  موفق باشیددر پناه قرآن  ١٠
 

را امام رضا  تان د ر مد ال س ه ا د–دوره اول  ع  ٦وا



  صفحه1  
  

*

 

 

 

 ١٣سئواالت :تعداد  ١:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ برگزاري:
..٣١/...0٢/98 

 دقیقه  ٤٥   وقت پاسخگویی:
 طراح :فریبا نعمت اله زاده 

 آنقرنام درس: :شماره 

 هشتم:پایه

 دخترم با آرامش و دقت به سواالت زیر پاسخ بده

 ردیف سواالت صحیح و غلط بارم

 ١ )    غ (        ص(     )                      است.                  » نازل کرد«در فارسی به معنای » تنزیل«کلمه قرآنی  /.٢٥
 ٢ )     غ (    ) ص(                           است.                              » راه«به معنای » سبیل«کلمه  /.٢٥
 ٣ )  ص(    )     غ (                        است.           » جهاد و تالش کرد« به معنای » ُیجاهُد«کلمه  /.٢٥
 ٤ غ (    )     )   ص(                 است.                              » بازگشت«به معنای » مصیر«کلمه  /.٢٥

  سواالت چهار گزینه ای 

 
٢٥./ 

 ؟ می باشد» َان َیعُبدوها«کدام گزینه معنای صحیح 
 الف)عبادت می کنند آن را                            ب)که عبادت کنند آن را
 ج)عبادت کردند آن را                                 د) باید عبادت کنند آن را

                                                                    

٥ 

 کدام گزینه است؟» َلو کانوا َیعَلمون«ترجمه صحیح عبارت قرآنی  /.٢٥
 ب) اگر عمل می کردند              الف) اگر دانا بودند                       

 د) باید دانا باشند                                    ج) اگر می دانستند  
٦ 

  کلمات را معنا کنید 
          .......              .......بازگرداننده می شوید)ُترَجعون...٢                        ................پدیدآورنده)فاطر..١ ١٫٥

 ............جانشینان)واِرثین....٣
............                        بازگشتندَانابوا.........)٥................                         آرامش.)ُسبات....٤
 ..................خشکی)َبّر...٦

٧ 

  ترکیبات قرآنی زیر را ترجمه کنید 
 ......می خوانیم بر تو:ب)َنتلوا َعَلیَک                                             ..............آیا تقوا پیشه نمی کنیدَتّتقون.:لف) َاال  ا ٣٫٥

بین  حکم کن پسبالحق: د)َفاحُکم َبیَن النَّاِس                                              پس بشارت بده بندگانم را:ج)َفَبشِّر عباِد.
 مردم به درستی

٨ 

  ترجمه آیات را کامل کنید 
 .َو َانَزلنا ِمَن السَّماِء ماًء َطهورًا ٥/٠

 ٩ .....................آب پاک کننده  راو نازل کردیم از آسمان...

 .َفَیتَِّبعوَن َاحَسَنُه لذیَن َیسَتِمعوَن الَقوَلا ١
 ....................................پیروی می کنند بهترین آن را...سخن پس ...گوش می دهند به.....کسانی که

١٠ 

 .وَن خبیرًانَّ اهللا کاَن ِبما َتعَملا ١
 ..........................................به آنچه انجام می دهید آگاه است قطعا خدا.

11 

 .ُهدًی َو َرحَمًة ِللُمحِسنین  ٥/٠
 ١٢ ............................کاران استبرای نیکو ..هدایت. و رحمت

 .َو غاِفِر الذَّنِب و قاِبِل التَّوِب /.٥
 ١٣ ............توبههقبول کنند..........و.....گناهوآمرزنده....

  در پناه قرآن موفق باشید ١٠
 

را امام رضا  تان د ر سالمد ه ا وره اول  ع د–د ا  ٦و


