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 بارم سواالت

 .جدول را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد-

 رزندف /دريا /رويانديم /تكذيب كرد  /خرابي / كنم مي شكر  /كار بيهوده/  خبر
 

   فَساد نَبَأَ                    بَحر   أَشكُرُ كَذَّبَ أَنبَتنا وَلَد لَغو كلمه

         معني
 

2 

  تركيبات قرآني زير را معني كنيد.-2

                                                :في صَالتِهِم  الف(

 : وَ جَعَلَ النَّهارَ ب(

 ه :إِنَّ في ذلِكَ لَآيَج( 
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 كنيد.براي هر تركيب ترجمه ي درست آن را انتخاب -3

 نعمت دادي به آن ها O    نعمت دادي به من  O                   أَنعَمتَ عَلَيَّ  الف(

  هدايت مي كند شما را O     هدايت كرد من را  O                           يَهديكُم  ب(

  تالوت كرد براو O    تالوت مي كنيم برتو O                       نَتلوا عَلَيكَ  ج(
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 نمره(1) با توجه به الگوهاي داده شده ي زير، جاهاي خالي را كامل كنيد. -4

 هستند. ............: و كساني كه . مُحسِنونوَالَّذينَ هُم   هستند.  فروتن: در نمازشان  خاشِعونفي صاَلتِهِم  : 1الگو 

 

آمده باشد، در جمع باتوجه به الگوي باال نتيجه مي گيريم گاهي اوقات كلمه اي كه در عبارات قرآني بصورت 

  معني مي شود. ..........فارسي بصورت ...

 

 كه عمل كنم =  أن أعمَلَ                            كه + عمل مي كنم   =  أَن + أعمَلُ   : 2الگو 

 ........................ =  .............                               ..................+ ... ...... =   أَن + أعبُدُ             
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 به حروف :                نمره ورقه به عدد : 
 به حروف :        نمره تجدید نظر و امضاء:         

 تاریخ و امضاء:                 نام و نام خانوادگی دبیر :        
 نام و نام خانوادگی دبیر :                                 تاریخ و امضاء:

 

 

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :         شميم عرفان دخترانهنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی        لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه 45وقت امتحان :                                            هشتمپایه :         نام پدر :                           گی :                         نام و نام خانواد

      10/10/96تاریخ امتحان:     96 -97نوبت امتحانی : نيمسال اول                خانم زندی  دبير :              قرآن        سؤال امتحان درس :



 

 بارم سواالت

  ترجمه ي آيات قرآني را كامل كنيد. -٧

 . ...... ........و فراموش مكن بهره ي خود را         :    الف( وَ التَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا 

 

 رَحْمَتِهِ :  و....... ................ ............. را ................... ، پيش از رحمت خود)باران(. يَدَيْ بَيْنَ بُشْرًا الرِِّيَاحَ يُرْسِلُ وَمَنْب( 

 

1 

  آيات شريفه ي داده شده را ترجمه كنيد. -٨

 قَد أَفلَحَ المُومِنون : الف(

 

  وَ أَنزَلنا مِنَ السَّمآءِ مآء طَهورا: ب(

 

 وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزيزُالرَّحيمُ: ج(

 

 إِنِّي لَكُم رَسولٌ أَمينٌ: د(

 

 تَعالي اهللُ عَمّا يُشركونَ: و(

 

 لِقَومٍ يُومِنونَ: ه(
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  "در پناه قرآن باشيد"

 


