
 

 

 

 

 

 
 

 بارم سواالت  ردیف 
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 )چند کلمه اضافی است( معنای هر کلمه را پیدا کنید و در مقابل آن بنویسید.
 انجام دهنده  – زکات  –  قرار داد – نیست  – چقدر  –رویاندیم  – پیامبران  – فرستاده  – تقوا پیشه کنید  –قرآن  

 سخن بیهوده  –  هشدار دهنده  – اندازه گیری کرد  – آرامش و استراحت  – نوع  –بادها   –پاک کننده 

   بیرون می رود  – روی گردان  – متواضع   –رستگار شد  – انجام می دهند  –پرنده  –بازگشت 

 

 اَفلَحَ:               خاشع:                مُعرِض:               طَیر:               یَفعَلُون:                

 قَدَّرَ:               جَعَلَ:              نَذیر:                     مَصیر:             فُرقان:              

 ما کانَ:                   طَهور:                زَوج:                   سُبات:            ریاح:           

 مُرسَلین:             اِتَّقُوا:                                               رَسول:    اَنبَتنا:             کَم:                  

5 
 

 . بفرماییدترکیب ها  را ترجمه  2
 

   کَم اَنبَتنا:              واهلل علیمٌ:                    عن اللغو:          فی صَالتِهِم:               
          

 شریکٌ فی الملک:      اَربَعَةً  مِنَ الطَّیر:                    علی عَبدِه:                      
 

 مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ:                        والنَّوم سُباتاً:                             اِتَّقوا رَبَّکُم:                    
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 . نماییدگزینه صحیح را انتخاب  3
 

 .  ...........  .......  قطعایعنی ( قَد اَفلََح المُؤمنون)آیه . 1

      مومنان  -رستگار شدند ب(                        مومنان  -رستگار می شوند الف(

 مسلمانان  -د(رستگار شدند                          مسلمانان - رستگار می شوند ج(
 

 ( و الی اهلل المصیر)؟آیه روبرو چیست  .ترجمه2

       تب(و همراه خداست بازگش                             و با خداست بازگشت الف(

      گشتزو از سوی خداست با (د                           و بسوی خداست بازگشت ج(  

 ف بصورت درشت و پر با تکیه بر گلو تلفظ می شود. نی و کدام حرباف بصورت نوک زکدام حر. 3

 و ط ص    –س د(                 و ت س   – ص ج(              و طق  –س ب(               و طص    –ث  الف(
 
 

 می شود.   ش ............... ترجمه ا (لِیَعلَمُ+یَعلَمُ )درصورت ترکیب ل یَعلَمُ یعنی می داند و. 4

 ست خواهد  داند(                            داند تا بج(                          ب(بداند                       می داند الف(
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 .......................... نام و نام خانوادگی: 
 

 هشتمپایه  مقطع و رشته: 
 

   1401/ 20/10:امتحان تاریخ

 

 

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظ سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1401- 1402سال تحصیلی   نوبت اولآزمون 

 

 قرآن نام درس:  

 آقای شاه کرمی  نام دبیر:

 دقیقه 60مدت امتحان :  

همیار
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    لنَد(لِیَعقِ               ج(لِیَعقلونا                           ا     لوب(لِیعق                       عقلون لِیالف(

 ج(سعی میکنیم قرآن را با صوت بخوانیم         د(بهتر است قرآن را قدری بلند بخوانیم 

 

 ؟ شودی ه چه صورت تلفظ مب «عو »  «ح حرف ». 6

 ته گلو از  –ساده  د(        ج(هردو ساده بیان می شود         ته گلو از  – یظ غلب(      لو و از ته گغلیظ هر دو الف(

 

   ترجمه فعل در تکیب زیر چیست؟ . 7

 پس ..................... فرشتگان.:   فَسََجدَ المَالئِکَةُو

 کنند   سجده مید(                     کردند  سجده ج(                 کند  سجده می ب(                    ف(سجده کردال
 

 و در فارسی این حرف   نَّ شروع می شود حرف تأکید ........ نیز می آید. ی که با اِهای.معموال در جمله 7

 معنا ............. .

 شود نمی  –د(ل                    شود می  – ب ج(                   ود ش می  –ل  ب(              شود  نمی  -(بالف

 

 ........ می آید.  «ی ».گاهی به جای ضمیر 9

   د(ضمه                       فتحه       ج(                           تنوین    ب(                        کسره (الف

 

 :  « یعنی هللاتَّقوا ا .ترکیب » و10

                                                .خدا را پیشه کنیدو تقوای ب(                        .تقوای کنید برای خداالف(و  

 تقواتی خدا را پیشه کنند.د(و                            .(و تقوای کنند برای خداج

7.5 
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 یَکونَ لِلعالمین نَذیراً:لِ

 

 : اتٍو الطَّیرُ صّافّ

 

 شوراً:و جَعَلَ النَّهارَ نُ

 

 ؤمِنین: ُهم مُا کانَ اَکثَرُو م

 

 :اذ قال لَهُم اَخُوُهم ُهودٌ اَال تَتَّقُون

  
 

 آینده زندگیت بستگی به نوع تفکرت و انتخابت داره ...  
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همیار 
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 

 کلید سواالت      
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1 
 

 )چند کلمه اضافی است( معنای هر کلمه را پیدا کنید و در مقابل آن بنویسید.
 انجام دهنده  – زکات  –  قرار داد – نیست  – چقدر  –رویاندیم  – پیامبران  – فرستاده  – تقوا پیشه کنید  –قرآن  

 سخن بیهوده  –  هشدار دهنده  – اندازه گیری کرد  – آرامش و استراحت  – نوع  –بادها   –پاک کننده 

   بیرون می رود  – روی گردان  – متواضع   –رستگار شد  – انجام می دهند  –پرنده  –بازگشت 

 

                 انجام می دهند فعَلُون:یَ         پرنده طَیر:     ی گردانرومُعرِض:       متواضعخاشع:    رستگار شد اَفلَحَ:  

             دادقرارجَعَلَ:      کرد اندازه گیری  :قَدَّرَ     هندههشداردنَذیر:         قرآنفُرقان:     زگشتبامَصیر:

            نیستما کانَ:           نوعزَوج:       پاک کننده طَهور:        بادها ریاح:     استراحت  آرامش و سُبات:

                               تقوا پیشه کنیداِتَّقُوا:         پیامبرانمُرسَلین:        فرستادهرَسول:       چقدر:کَم      رویاندیماَنبَتنا:
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 . بفرماییدترکیب ها  را ترجمه  2
 

   و خداوند داناست  واهلل علیمٌ:                از کار بیهودهعن اللغو:        در نمازشان     فی صَالتِهِم:

                        نده اشبر ب علی عَبدِه:  چهار پرنده      اَربَعَةً  مِنَ الطَّیر:           چقدر رویاندیمکَم اَنبَتنا:

                             کنید  وردگارتان را پیشه تقوای پراِتَّقوا رَبَّکُم:              مانرواییهمتا در فرشریکٌ فی الملک: 

                      الت و از هرنوع با اصن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ:مِ                     و خواب آرامش است والنَّوم سُباتاً:
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 . نماییدگزینه صحیح را انتخاب  3
 

 . ...........  .......  قطعا :یعنی( قَد اَفلََح المُؤمنون)آیه . 1

      مومنان  -رستگار شدند ب(                        مومنان  -رستگار می شوند الف(

 مسلمانان  -د(رستگار شدند                          مسلمانان - رستگار می شوند ج(
 

 ( و الی اهلل المصیر)؟آیه روبرو چیست  .ترجمه2

       ب(و همراه خداست بازگشت  و با خداست بازگشت                            الف(

      و از سوی خداست بازگشت (د  و بسوی خداست بازگشت                         ج(  

 کدام حرف بصورت نوک زبانی و کدام حرف بصورت درشت و پر با تکیه بر گلو تلفظ می شود. . 3

 ص و ط   –د(س                 س و ت  – ص ج(             ق و ط –س ب(               ص و ط  –ث  الف(
 
 

 ترجمه اش ............... می شود.  )لِیَعلَمُ(یَعلَمُ یعنی می داند و درصورت ترکیب ل+یَعلَمُ . 4

 خواهد  دانست د(                            تا بداند ج(                         ب(بداند                       می داند الف(
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 هشتمپایه  مقطع و رشته: 
 

   1401/ 20/10:امتحان تاریخ

 

 

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظ سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 
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 قرآن نام درس:  

 آقای شاه کرمی  نام دبیر:

 دقیقه 60مدت امتحان :  
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    ج(لِیَعقلونا                       د(لِیَعقِلنَب(لِیعقلوا                                            عقلون لِیالف(

 ج(سعی میکنیم قرآن را با صوت بخوانیم         د(بهتر است قرآن را قدری بلند بخوانیم 

 

 حرف »ح« و »ع« به چه صورت تلفظ می شود؟ . 6

 از ته گلو  –ساده  د(        ج(هردو ساده بیان می شود        از ته گلو  – غلیظ ب(      هر دو غلیظ و از ته گلو الف(

 

   ترجمه فعل در تکیب زیر چیست؟ . 7

 پس ..................... فرشتگان.:   فَسََجدَ المَالئِکَةُو

 سجده می کنند د(                     سجده کردند ج(                 سجده می کند ب(                    الف(سجده کرد 
 

 .معموال در جمله هایی که با اِنَّ شروع می شود حرف تأکید ........ نیز می آید. و در فارسی این حرف  7

 معنا ............. .

 نمی شود  –د(ل                    می شود  – ب ج(                   می شود  –ل  ب(              نمی شود  -(بالف

 

 ........ می آید..گاهی به جای ضمیر »ی«  9

   د(ضمه                       ج(فتحه                                 ب( تنوین               الف( کسره           

 

 « یعنی:   اتَّقوا اهلل .ترکیب » و10

         .                                        و تقوای خدا را پیشه کنید ب(                        تقوای کنید برای خدا.الف(و  

 ی خدا را پیشه کنند.تقواد(و                            (و تقوای کنند برای خدا.ج
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 بفرمایید.آیات زیر را ترجمه  5
 

 تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد.لِیَکونَ لِلعالمین نَذیراً:

 

 لی که در آسمان پرواز می کنند. گان در حاند و نیز پرو الطَّیرُ صّافّاتٍ:

 

 ار داد.ش و زندگی قررا برای تال روز  و جَعَلَ النَّهارَ نُشوراً:

 

 و بیشترشان مومن نیستنداَکثَرُُهم مُؤمِنین: و ما کانَ  

 

 کنید؟   هنگامی که برادرشان هود به آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی :اذ قال لَهُم اَخُوُهم ُهودٌ اَال تَتَّقُون

  
 

 آینده زندگیت بستگی به نوع تفکرت و انتخابت داره ...  

5 

همیار 
https://hamyar.in/


