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

 ............................... شماره صندلی :

 قرآن  : نام امتحان

  1متوسطه–  هشتم  رشته: -پایه

 803-802-801 شماره کالس:          

  2 :تعداد صفحه        

 

ي قرآنی زیر دو معنا نوشته شده است، معناي درست آن را انتخاب و در جاي خالی بنویسید.                                      ) براي هر کلمه1

 

 

 

 

 

 

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید.   )2

 )25/0(                                         مناسب است؟                                                  }  بارکنا{  ي قرآنی کدام معنا براي کلمه  ) 1/2

 □برکت دادیم  د)                       □ مبارك و پر خیر است  ج)                  □     دهد برکت می  ب)                      □ برکت داد  الف)

 )25/0(                                                   ؟به چه معناست }االَرض قَراراًاَهللا الَّذي جعلَ لَکُم {در عبارت قرآنی  "قَراراً"ي  کلمه  )2/2

 □نعمت فراوان  د)                   □     کار و تالش  ج)                       □جایگاه امن        ب)                        □      سرپناه الف)

 )25/0؟                                                                                                                    (باشد نمیجمع کدام کلمه صحیح   )3/2

 □اَنفُس نَفس:  د)                     □    اَولین ولی:  ج)                       □   صور ره:صو  ب)                    □    سبل سبیل:  الف)

 )             25/0حرکت چه چیزهایی مانند یکدیگر است؟     ( }و تَرَي الجِبالَ تَحسبها جامده و هی تَمرُّ مرَّ السحابِ { آیه اي از سوره نملدر   )4/2

 □ها دریاها و چشمه  د)                    □  ها و ابرها کوه  ج)                    □دریاها و ابرها   ب)                        □   ها و دریاها کوه  الف)

 

 )5/0(              با توجه به نمونه و الگوي داده شده، جاهاي خالی عبارت قرآنی زیر را کامل کنید.                                                    )3

 که عبادت کنم اَن اَعبد :کنم                       که + عبادت می اَن + اَعبد :نمونه                

              : کنم                          که + تالوت می اَن + اَتلُواَن اَتلُو : .................................  ......... 

 بدهید.پاسخ کوتاه   )4

 )25/0دهد؟                                             ( خداوند چگونه به دعاي ما پاسخ می }اُدعونی اَستَجِب لَکُم { با توجه به عبارت قرآنی  ) 1/4

 )25/0ند؟                               (گردان هست مومنان از چه چیزي روي، }و الَّذینَ هم عنِ اللَّغوِ معرِضون{ ي  ي شریفه آیه با توجه به  )2/4

ها  خردمندان چه کسانی هستند؟ دو ویژگی آن،}اَلَّذینَ یستَمعونَ القَول و یتَّبِعونَ اَحسنَه.... اولئک هم اُولُواالَلبابِ{ ي  ي شریفه آیه در  )3/4

 ................................................................... -2...........................................................................        -1)     5/0را بنویسید. (

 سواالت در صفحه دومادامه  

 

3/1(  محونَفل ....... :................. 

  )رستگاران  -جاودان(        

 ....: ....................... داعی  )2/1

 ) دعوت کننده -دشمن(      

1/1(  رفاط  :................................. 

 ) ها آسمان -پدید آورنده(    

6/1(  یلُّض : ............................. 

 )کند  گمراه می -گمراهی(      

5/1(  ذواخَتَّا  :...................... 

 )بگیرید  -گرفتند(         

4/1(  یولج  :................................ 

 )رود  باال می -کند داخل می (  

 دقیقه  40  مدت پاسخگویی:

 03/95/    تاریخ امتحان : 

 مصدقی  آقاينام دبیر:

 .....................................:نمره 

 نوبت دوم

 :امضاء دبیر

 



 ٢

 

 )1(                                   .، معناي کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده را در جاهاي خالی بنویسید  هاي کوتاه قرآنی زیر ترکیبدر   )5

                .......................................... از طاغوت :ا الطّاغوت اجتَنبو  )1/5

 داند آنچه ................................. در زمین. می: فی االَرضِ  یلجیعلَم ما   )2/5

 ...................................ها  آن:  یوقنونهم   )3/5

4/5 ( نواَحس  لَیکن اهللاُ او .............................. همانطور که نیکی کرد خداوند به تو. :کَما اَحس  

 )2(                                                                                                                     هاي کوتاه قرآنی زیر را معنا کنید. ترکیب  )6

 .....  ...................................................: ذي الطَّول  )2/6                                        ..................  ..................... :ماء طَهوراً  )1/6

 و ...........................  را (براي ) ................................ :و النَّوم سباتاً)  4/6...........................                          ...........................  : سراجاً منیراً  )3/6

 )3(                  جاهاي خالی را در آیات و عبارات قرآنی زیر با کلمات مناسب کامل کنید.                                                             )7

  دهیم ............................ را. : .......................... پاداش می کذالک نَجزِي المحسنینَ  )1/7

  آمرزنده ................. و ............................. توبه.:  غافرِالذَّنبِ و قابِلِ التَوبِ  )2/7

 اي ................. خدا وجود دارد؟ آیا ................. آفریننده:  هل من خالقٍ غَیرُ اهللاِ  )3/7

 آگاه است. ........................................  قطعا خدا به .................انَّ اهللاَ کان بِما تَعملونَ خَبیراً :   )4/7

  ي پروردگار ........................ نیست ........................... مگر بر عهده:  ان اَجرِي االّ علی ربِّ العالَمینَ  )5/7

  ................... ( از ) ...............................و ...........:  و ال تَتَّبِعِ الهوي  )6/7

 نمره)10جمع بارم (                                         "در پناه قرآن موفق و مومن باشید "                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

نمره ورقه 

 (با عدد)

نمره ورقه ( با 

 حروف )

نام و نام خانوادگی دبیر 

 و امضا

 امضا -تجدید نظرنمره 

    



 ٣

 

 )95دوم قرآن هشتم (خرداد پاسخنامه سواالت نوبت 

 نمره) 5/1، جمع  25/0 مورد(هر  )1

  کند گمراه می  -6/1 گرفتند       -5/1    کند داخل می  -4/1  رستگاران    -3/1     دعوت کننده   -2/1  پدید آورنده    -1/1

  نمره) 1، جمع  25/0 مورد(هر   )2

     ")برکت دادیم(  دگزینه ")              25/0(   )1/2

 ")جایگاه امن(  بگزینه ")              25/0(  )2/2

 ")ولی: اَولیاء  -و صحیح آن باشد نمیولی : اَولین صحیح (  جگزینه ")             25/0(  )3/2

 ")ها و ابرها کوه(  جگزینه ")             25/0(  )4/2

   تالوت کنم کهاَن اَتلُو : )           نمره 5/0، جمع  25/0هر مورد (  )3

  نمره) 1() 4

 خدا را بخوانیم تا به ما پاسخ دهد.)             25/0(  )1/4

 سخنان بیهوده از)             25/0(  )2/4

                        کنند. از بهترین آن پیروي می )2             دهند. به سخنان گوش می )1)              5/0، جمع  25/0(هر مورد   )3/4

 دوري کردند از ( اجتناب کردند از) )1/5            )نمره 1، جمع  25/0(هر مورد  )5

 نیکی کن )4/5یقین دارند                                )3/5رود                                     فرو می  )2/5

 آبی پاك )1/6             )نمره 2، جمع  25/0(هر کلمه  )6

 و استراحتآرامش   -خواب  )4/6بخش               چراغی روشنی )3/6صاحب (داراي) نعمت فراوان              )2/6

 نمره) 3، جمع  25/0( هر کلمه  )7

 جز -هیچ )3/7                      پذیرنده (قبول کننده) -گناه )2/7                      نیکوکاران -چنین این) 1/7

  هوي و هوس -پیروي نکن (اطاعت نکن) )6/7 جهانیان         -پاداشم) 5/7 کنید)      دهید (عمل می انجام می -آنچه) 4/7

********* 

 مصدقی با احترام -باشید و پیروز موفقنمره)                                                                       10(جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


