


 باسمه تعالی

 بارم  سئوال ردیف 
 .بنویسید آن مقابل را هرکلمه صحیح ترجمه 1

  :بُشری ج(                       :ب( بَحر   اَشکُرُ:) الف
57/0 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 2
  .باشد می رستادهف معنای به ) الف. )رسول

 .باشد می ) یُحِبُّ ( کلمه معنای دارد دوست ب.

1 

 .بنویسید را زیر های ترکیب صحیح ترجمه 3

 لِلعالَمین:) الف

 : علی الَّذینَ)ب
 ج( اَن اَعبُدُ:

 د( فَسَجَدَ المَالئکه:

57/5 

  است؟ گزینه اَنبتنا( کدام(  عبارت صحیح ترجمه  4

 رویاندیم  )د   پیروزشوند  )ج  رویاند  )ب   نعمت  )الف
57/0 

 باشد؟  می فروتن معنای به گزینه کدام    5

 صابر د(                         فاعل ) ج    عالم)ب   خاشع) الف
57/0 

   است؟ درست گزینه کدام معنای 6

 اَن: قطعا  )ب    کن نیکی :حسَنَاَ  )الف

 ساخت نیکو : اَحسَنَ ) د     نُریدُ: خواست ) ج

57/0 

 است؟ گزینه کدام  )لِقَومٍ یَشکُرون ( عبارت درست ترجمه  7

 برای قوم که شکرگزاری میکنند.  )ب   قوم شکرگزاری کنند.   قطعا ) الف

 .قوم شکرگزاری میکنند آن قطعا  )د   برای قومی که شکرگزاری کنند. ) ج

57/0 

 ؟ شود می معنا چگونهوعبارت های زیر  آید می کسره)ی(ضمیر جای به گاهی 8
 ................:  وَاتَقونِ )ب  :  ..................اَطیعون ) الف

1 

 کنید.  کامل را ترجمه شده داده عبارت به توجه با 9

 وَاَن اَعمَلَ صلِحًا تَرضهُ.) الف
 ......که آن کار موجب رضایت تو است .....................و 

 .قَ کُلَّ شَیءٍ فَقَدَّرَه تَقدیراخَلَوَ )ب

 پس ................را به طور دقیق و کامل. را ......و ...........

5 

 د. بنویسی را زیر آیات صحیح ترجمه 11

 .کَذَّبَت عادُ المُرسَلینَ )الف
 .تَعالَی اهلل عَمّا یُشرِکونَ) ب

5 

 موفق و سربلند باشید. کیوانی                                                                                                                                             
 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی  قرآن هشتم  : درسسواالت امتحان 
 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین )ع(
 

 18/11/1398 :تاریخ امتحان  9:31ساعت شروع : 

 دقیقه  61مدت امتحان:   2تعدادصفحات: 
 شماره صندلی : 

 اول نوبت امتحانی: 11سواالت: تعداد
 نام ونام خانوادگی:

 

  

 نام و نام خانوادگی مصحح/دبیر نمره نهایی پس ازرسیدگی به اعتراضات نام و نام خانوادگی دبیر تصحیح و نمره گذاری
  با حروف با عدد  ا حروفب با عدد

 امضاء :   
 

 امضاء :   


