
 

 1صفحه 

 

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

 هشتمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

)سرای دانش( دخترانه اولدبیرستان دوره   

5139-69سال تحصیلی  دومپایان ترم امتحانات   

 مفاهیم قرآن: نام درس

6139/   3 /  7   :  تاریخ امتحان  

 8:00 :ساعت امتحان

دقیقه 50:مدت امتحان  

 

روف:          به عدد:               نمره به حنمره تجدید نظر  محل مهر و امضاء مدیر  نمره به عدد:                نمره به حروف:           

امضاء: تاریخ و                             نام دبیر:    تاریخ و امضاء:       خانم قماشینام دبیر:     

 ردیف سواالت     بارم

1  

 از میان کلمات داده شده، ترجمه هر کلمه را بنویسید)یک کلمه اضافه است( .1

  فاطرالف( 

  سبیلب( 

 نَبَاءج( 

  مهتدوند( 
 

 

1 

 

 ها را مشخص کنیدمعنای ترکیبدرستی و نادرستی  .2

بادر ج(                    غ        ص        (بخوانید مرا)  ُادعوین الف(   (  ص      غبندگان را بشارت ده )  فَبَِّشر عر

ِ ب(   غ ص       (کنیداز آنچه شرکت می)مِعا یّشکوند(         غ     ص      (کندپس او را گمراه می)  َک ـفَُیضل

 

1 

 ترجمه مربوط به هر عبارت را مشخص کنید .3

ی املُحس نیَ الف(   آ هنا خردمندان هستند.                        کذلرَک ََنرر

 آ ای مردم گامن کردند؟                                 اولئَک اولوالبابب( 

 دهمی.نیکواکران را پاداش می یچناین                                        ابرکنا علیه ج(

 بر او مبارک کردمی.                                      َاَحسَب الناُس د( 

 

 

1 

 با توجه به ترجمه، کلمات زیر را در جای خالی قرار دهید. .4

 نذیراً -معرضون -اخوهم -اِتَّبِعوا

..........الف(   از خسن بیهوده رویگردان هستند.      .          َعنر اللغور

 هنگامیکه به آ هنا برادرشان هود گفت. .            هود........ ارذ قاَل لَهُمب( 

 ای.ات ابشد برای هجانیان هشدار دهنده             لرَیکوَن لرلعاملَی...........ج( 

 خواهداز شام پادایش منی پریوی کنید از کیس که.       ........... َمن الیَس ئلُـمک اجرا  د( 

 

1 

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید. .5

  ................. َارَسَل الِرایحَ .................                         ب(   لنِوم س باات  اَ الف( 

1 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. .6

ه ُمبیالف(  ن ُذِرریِترـهرام ُمحسٌن و ظاملٌ لرنفسر  .از........... نیکواکر هستند و به خودش آ شاکر...............هستندو .      و مر

ن کام َاحَسَن هللُا الیَک.               ب(   ................... هامنطور که خداوند............ نیکی کرد     َاحسر

 

 

 

 

 -خبر -راه -پدید آورنده

 برتر  -شدگانهدایت
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0.5 

 

 

3.5 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید. .7

ن السامءر      شود از آ سامنآ چنه انزل می               الف( ما یزَنُل مر

 شود از آ سامن انزل منی                                            

 

 ترکیب و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید .8

ع ما یوحی الف(  ن ربِرَک. َواتَّبر  ...............................................................................           ارلیک مر

ذنرهر و رساجا  منریا .ب(  ر  ................................................................................        داعیا  ایل هللار و ابر

َ ج(  امَء ب .َجَعَل الارض قرارا  َو السَّ  ...............................................................................             ناء 
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 سواالتکلید 

1  

 از میان کلمات داده شده، ترجمه هر کلمه را بنویسید)یک کلمه اضافه است(

 پدیدآورنده         فاطرالف( 

 راه         سبیلب( 

 خبر            نَبَاءج( 

 هدایت شدگان       مهتدوند( 
 

 

1 

 

 ها را مشخص کنیددرستی و نادرستی معنای ترکیب

بادر ج(                    غ        ص        (بخوانید مرا)  ُادعوین الف(   (  ص      غبندگان را بشارت ده )  فَبَِّشر عر

ِ ب(   غ ص       (کنیداز آنچه شرکت می)مِعا یّشکوند(         غ     ص      (کندپس او را گمراه می)  َک ـفَُیضل

 

1 

 ترجمه مربوط به هر عبارت را مشخص کنید

ی املُحس نیَ الف(   آ هنا خردمندان هستند.                        کذلرَک ََنرر

 کردند؟آ ای مردم گامن                                  اولئَک اولوالبابب( 

 دهمی.ی نیکواکران را پاداش میچناین                                        ابرکنا علیه ج(

 بر او مبارک کردمی.                                      َاَحسَب الناُس د( 

 

 

1 

 با توجه به ترجمه، کلمات زیر را در جای خالی قرار دهید.

 نذیراً -معرضون -اخوهم -تَّبِعوااِ

...الف(   از خسن بیهوده رویگردان هستند.      .         .معرضونَعنر اللغور

 هنگامیکه به آ هنا برادرشان هود گفت. .            هود.. ..اخومه...ارذ قاَل لَهُمب( 

 ای.ات ابشد برای هجانیان هشدار دهنده             ....نذیرا  .لرَیکوَن لرلعاملَی..ج( 

تبعوا...د(   خواهدپریوی کنید از کیس که از شام پادایش منی.       .. َمن الیَس ئلُـمک اجرا  ..ار

 

1 

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید.

 ابدها را فرس تاد       َارَسَل الِرایحَ ب(                    خواب را آ رامش       لنِوم س باات  اَ لف( ا
 

1 

 ترجمه ناقص را کامل کنید.

ه ُمبیلف( ا ن ُذِرریِترـهرام ُمحسٌن و ظاملٌ لرنفسر  ...هستند.گرس مت.. نیکواکر هستند و به خودش آ شاکر...نسل آ هناو از.....  و مر

ن کام َاحَسَن هللُا الیَک.               ب(   ... نیکی کرد.به تو... هامنطور که خداوند...نیکی کن.....     َاحسر

 

 
 

 

 -خبر -راه -پدید آورنده

 برتر  -شدگانهدایت
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0.5 

 

 

3.5 

 صحیح را انتخاب کنید.ترجمه 

ن السامءر      شود از آ سامنآ چنه انزل می               الف( ما یزَنُل مر

 شود از آ سامن انزل منی                                            

 

 ترکیب و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید

ع ما یوحی لف( ا ن ربِرَک. َواتَّبر  شود.وح می به تو سوی پروردگارته را که از آ چن پریوی کن           ارلیک مر

ذنرهر و رساجا  منریا .ب(  ر  روشن چراغیاو و  یاب اجازهای به خدا و دعوت کننده        داعیا  ایل هللار و ابر

.ج(  امَء بَناء    رسپناهرا  آ سامنو  قرار داد حمل آ رامشرا  زمی            َجَعَل الارض قرارا  َو السَّ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


