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

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

  1متوسطهقرآن هشتم : نام امتحان

    .1هشتم متوسطرشته: -پایه

  803- 802- 801شماره کالس: 

    2:تعداد صفحه

  

  

 نمره 2معنی صحیح کلمات را مشخص کنید:  -1

  راه )) –شهر  -یادکنید –چراغ  –((رستگاران 

  

  سبیل................ -ُذکروا ..................              دٲ -مفلحون...........      ج -سراج .........     ب -الف 

  

 نمره 2معنی صحیح عبارتهاي زیر را مشخص کنید کدام گزینه است؟  -2

  □ما تو را فرستادیم -ج  □ما آنرا فرستادیم  -ب□بازگشت به سوي ما است  -((انا اَرسلناك )) الف -

  □وآنچه که باال میرود ازآن -ج□ن  و آنچه که خارج می شود از آ -ب □وباال نمیرود از آن  -((و ما یعرِج فیها)) الف -

  □از آنها اجري طلب نمی کند -ب □از شما اجري طلب نمی کنم -ب □از شما اجري طلب نمی کند-(( ال یسئلُکُم اَجراً)) الف -

  □می خوانند آنها را -ج □بخوانید مرا  -ب □بخوانید آنها را  -((اُدعونی)) الف -

  

  نمره3آیات زیر را ترجمه کنید؟ -3

  

  لسماء بِناء))ارض قَراراً و الاذي جعلَ لَکُم لّا((اهللاُ  -الف

................................................................  

  

  لمرسلینَ))ابعواتّا(( قالَ یا قَومِ  -ب

................................................................  

  

  لناس اُذکُروا نعمت اهللاِ علیکُم ))ااَ ه((یای -د

................................................................  

  

  

  دقیقه40مدت پاسخگویی:

  03/94/تاریخ امتحان :  

  مصدقی- فروغ نیا آقاينام دبیر:

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

  

  :امضاء دبیر
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 نمره3ترجمه هاي ناقص را کامل کنید؟  -4

  اَوهنَ اَلبیوت لَبیت اَلعنکَبوت )) نَّٳ(( و -الف

  ..........     عنکبوت است. ،و.......سست ترین ......... -       

  

  تؤفَکُونَ )) ینّاا هو فَ((الاله الّ -ب

  نیست  ......  ...... ........ پس چگونه (با این حال)منحرف می شوید؟ -      

 

  )) نه رجلٌ یسعی((و جآء من اَقصا اَلمدی -ج

 و ..... از دورترین نقطه .......  .......ي شتابان . -

 

  ((بِما نَسوا یوم الحسابِ)) -د

 زیرا ........ کردند ......   .......   را . -

  

 ((ومنَ اهللاِ اَلتوفیق ))                                                                                                                 
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  پاسخنامه

  بسمه تعالی

  پایه هشتم –امتحان پایان ترم درس آموزش قرآن 

  الف) چراغ             ب) رستگاران             ج) یاد کنید                  د) راه-1

  رود از آن            ج) ما تورا فرستادیم                                    ج) و آنچه که باال می  -2

  کند                   ب) بخوانید مراالف) از شما اجري طلب نمی   

  الف) خدا کسی است که زمین را براي شما محل سکون (آرامش،؟؟؟) و آسمان را سرپناهی براي شما قرار داد.-3

  ب) گفت اي قوم (من) از پیامبران پیروي کنید.

  د) اي مردم نعمت خداوند را بر خود یادآور شوید.

  خانه                  ب) معبودي جز او -خانه ها-لف) همانا(قطعاً)ا -4

  روز حساب(قیامت)-مردي                                       د) فراموش-شهر-ج) آمد
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