


 

 01 موفق باشيد                                                                                  جمع بارم                                                                                               

 

 «باسمه تعالي »        ي داوطلب :مارهش

 13/2/3131    تاريخ امتحان :                 آموزش و پرورش خراسان رضوي    اداره كل                                                                     نام : 

 دقیقه  04مدت امتحان :                                     3ناحیه  آموزش و پرورشاداره                                                              نام خانوادگي : 

 بح ص 8          ساعت شروع :            )علیه السالم(امام حسین  3دبیرستان دوره اول دخترانه شماره                                                     نام پدر: 

                      7تعداد سوال :           2تعداد صفحات :                         قرآن هشتمآزمون واالت س                                             سوقندينام طراح سواالت:
 

 بارم سؤال ردیف

 ، پاسخ مناسب را در محل هاي تعیین شده بنويسید . سواالت ذيلدقیق دانش آموز عزيز: ضمن آرزوي موفقیت براي شما ، لطفاً با مطالعه 
 .ع نخواهد شدبراستى كه قرآن ظاهرش زيباست و باطنش عمیق، عجايبش پايان ندارد، اسرار نهفته آن پايان نمى پذيرد و تاريكى هاى جهل جز بوسیله آن رفامام علی ) علیه السالم( : 

 نید.كلمات قرآنی زير را ترجمه ك  -0

 يُولِجُ:سُبات:                              مُهتَدون:                                سِراج:                                          
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 درستی و نادرستی موارد زير را عالمت بزنید.  -2

 غ       ص                            ها.                     شود: صورت می« صَّوَرَ » الف( معنی كلمه قرآنی 

 غ       دانستند.                                          صشود: میمی« كانوا يَعلَمون» ب( معنای تركیب 

 غ       همان طور كه.             ص -شود: چه بسیاربه ترتیب می« كَما –كَم » ج( معنای كلمات 

 غ       است.                                           ص« أنبوء»و جمع آن « خبر» معنای  به« نَبَأ»د(كلمه 
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 معانی تركیبات قرآنی زير را بنويسید؟  -3

 الف( عِبادَنا المومِنین:                             ب( يَستَمِعونَ القَول:

 ج( غافِرِ الذَنب:                                       د( اليُحِبُّ الفَساد:
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 معنای آيات مقابل را كامل كنید.  -4

 الف( وَ إنَّ أوهَنَ البُیوت لَبَیتُ العَنكَبوت                         ب( وَ اولئكَ هُم اُولواالَلباب

 ... ............. است.               و ............ همان ................ .و.............. سست ترين .........  .....
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 خوانیم (می -جايگاه امن –دعوت كننده  -سرپناه –خواهیم می –)بشارت  (سه كلمه اضافی استجدول زير را كامل كنید. )   -5

 

 معنی كلمه

  بِناء

  داعی

   نَتلُوا
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 باشد.می« أن يَقولوا آمَنّا » كدام گزينه ترجمه تركیب   -6

 ب( كه بگويند ايمان آورديم                               گويند ايمان آورديمالف( كه می

 آوريمد( كه بگويند ايمان می                               آوريمگويند ايمان میج( كه می
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 زير را به طور كامل معنا كنید؟تركیبات قرآنی   -7

 الف( وَقالَ رَبُّكُم اُدعونی:

 ب( مَن جاهَدَ فَإنَّما يُجاهِدُ لِنَفسِه:

 ج( فاطِرِ السَّماواتِ وَ األَرض:
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 گذاريتصحیح و نمره
 م و نام خانوادگينا

 دبیر
 نهايي پس از رسیدگي به اعتراضاتنمره 

 م و نام خانوادگي نا

 / دبیرحمصحّ
 

  حروفبا  عددبا   با حروف با عدد

 : امضاء               : امضاء              


