
  حق نگهدار همیشگی تان))	ره شفاهی:                                                                  ((	ره کتبی:                            

 ترم دوم  آزمون  -   قرآن درس:
 مهشت :پایه

   دقیقه ٤٥زمان: 
 

 باسمه تعالی

 استان اصفهان کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی

 گروه آموزشی دینی وقرآن استان

 ٩٦-٩٧سال تحصیلی 

 ...........................خانوادگی ام ونامن
 ر......................نام پد

 آموزی.........................ش.ره دانش 

  درستی یا نادرستی عبارات زیر رامشخص کنید.  ٧٥/٠
  درس اول        □غ      □به معنی فروتن است.             ص» خاشع«کلمه 

مواِت : آس.نها را پدید آورد.            ص   نھمدرس     □غ      □فاِطِر السَّ
  درس دھم □غ      □صقَرار : جایگاه امن                                       

١ 

  :دیکن انتخاب را حیصح ترجمه @  ١
  ٣درس □ میدیدانیرو چقدر اَنبَتنا:کَم         □ش عبادتبر  ِه :بدِ عَ  یلَ عَ                  □  پروردگار: گفت رَبِّ : قاَل  

  کدام گزینه هر دو کلمه درست معنی شده است؟ @
  ١درس       □ بادها :احیر/ ُمهتَدوَن : هدایتب)                            □ پرندگان طیر: / هودهیب کارالف)لَغو: 

  □یم بَّر: صحرا / نُریُد: می توا ند)                    □/ اَنَعمَت: بخشیدی   ج) غاِفلوَن : خرابکاران
  ٦درس                         ؟است کدام » لَو کانوا یَعلَمونَ «  ینآ قر  بیترک ترجمه@ 

      □اگر بودند ، می دانستند  - ب                   □یا می دانستید  -الف
         □اما عمل می کنند  -د                              □اگر می دانستند  -ج

  ؟است شده ترجمه نادرست کلمه کدام@ 
  ٣درس       □د) نَوم : روز        □ دوست دارد: بُّ ج) یُحِ         □فرستادگان : رَسولب)           □الف) َحِسب :گ.ن کرد 

 

٢  

  کنید. یمعن را در هر عبارت شده مشخص کل.تفقط   ٥/٠
  ٧درس                  (               ) ملُفلِحونَ اَولِئَک ُهُم اب)        ٤درس         ) (                رَبِّ قاَل الف) 

  

٣  

  ترجمه درست هر ترکیب را مشخص کنید:  ٥/٠
        ١٠درس            □  بندگان باای.ن ما - ب         □ن ما مؤمنند بندگا-:     الف  ِعباِدنَا املُؤمنینَ # 

  ٣درس            □گونه ارزشمند - ب               □همرس بخشنده  - الف   # َزوٍج کَریٍم :           
  

٤  

  ( دو کلمه اضافه) با توجه به مفهوم آیات برای جای خالی از داخل  کل.ت کادر کلمه مناست انتخاب کنید.  ١
اً  –یوحی                        َِّبعوا - یَعرُُج – احُکم –ُمبَرشِّ    یَلِجُ  – اِت

  ٨درس                           اَرَسلناَک شاهداً و..... َو نذیراً اِنّا 
  ٩درس                                   یَعلَُم ما............ِفی االَرِض 

  ١٠درس                                    املُرَسلیَن ...........ِم.و یا قَ 
   ١١درس                                 فَـ...........بَیَن النّاَس ِبالَحقِّ 

  

٥  

 .دیسیبنو را یقرآن باتیترک یمعن  ٥/١
 ٧درس(                   )  راً یکب فَضالً     ١١درس)            (              الَقوَل  ستَِمعونَ یَ     ٥ درس(                  )    کَ یَعلَ  نَتلو

    

٦  

  مورد اشکال)٢( ترجمه آیه رشیفه زیر را تصحیح کنید:  ٥/٠
  درس دوازدھم         روزی داد به ش. از پاکیزه هافَاَحَسَن ُصَوَرکُم َو َرزَقَُکم ِمَن الطّیِّباِت : پس نیکو شکل داد ش. را و 

٧  

  
٥/٠  

٧٥/٠  
١  
٥/٠  
٥/٠  
١  

  را معنی کنید: قرآنی  عباراتآیات و 
َ  وَ فَاتَُّقوا اللَّه    ٣درس                                   :  عونِ یطا

ا یُجاِهُد لِنَفِسه   ٤درس                                         : َمن جاَهَد فَاِ	َّ
  ٧درس                                : ةَ کاالزَّ  تونَ ؤ یُ  وَ  ةال الصَّ  مونَ یقیُ  نَ یذلَّ اَ  

  ١٠درس                                :  هِ اللّ  رُ یغ قٍ خالِ  نمِ َهل 
  ١٢ درس                                        َشدیُد الِعقاِب ِذی الطَّولِ 

  ١١درس                        اِجتَنَبُوا الطّاغوَت اَن یَعبُدوها َو اَنابوا 

٨  

 ترم دوم  آزمون  -  قرآن  درس:
 مهشت :پایه

  دقیقه  ٤٥زمان: 
 

 باسمه تعالی

 استان اصفهان کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی

 گروه آموزشی دینی وقرآن استان

 ٩٦-٩٧تحصیلی سال 

 ...........................خانوادگی ام ونامن
 ر......................نام پد

 ش.ره دانش آموزی.........................



 

   پاسخنامه آزمون قرآن پایه هشتم  

  درستی یا نادرستی عبارات زیر رامشخص کنید.  ٧٥/٠
  ص -غ-ص  
 

١ 

  ترجمه کدام گزینه صحیح می باشد؟     @  ١
  ب- ج- الف-ج

 

٢  

  کنید.      یمعن را در هر عبارت شده مشخص کل.تفقط   ٥/٠
  رستگاران - رَبِّ : ای پروردگارمن یا پروردگارا   

  

٣  

  ب    -ب     ترجمه درست هر ترکیب را مشخص کنید:      ٥/٠
  

٤  

  ( دو کلمه اضافه) داخل  کل.ت کادر کلمه مناست انتخاب کنید.با توجه به مفهوم آیات برای جای خالی از   ١
اً  َِّبعوا –یَلُِج  –ُمبَرشِّ   احُکم - اِت

  

٥  

  مورد اشکال) ٢ترجمه آیه رشیفه زیر را تصحیح کنید: (  ٥/٠
  صورت های  - نیکو آفرید  
 -  

٦  

  ٧  بخشش بزرگ                       –سخن را می شنوند  - برتو تالوت می کنیم    ٥/١

  
٥/٠  

٧٥/٠  
١  
٥/٠  
٥/٠  
١  

  ؟است شده ترجمه نادرست کلمه کدام ریز عبارات در
  پس تقوای خدا را داشته باشید واطاعت کنید مرا    - 
  کسی که جهاد کرد پس فقط جهاد می کند برای خودش- 
  کسانی که برپا می کنند 	از را و می دهند زکات را -  
  آیا هیچ خالقی جز خدا هست؟    - 
  صاحب نعمت فراوان ،مجازات سخت  - 
  دوری کردند از طاغوت که بپرستند آن را و بازگشتند  - 
  

٨  


