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::7: ساعت شروع                              وزارت آموزش و پرورش                           ................................... :.نام          1 

 دقیقه 01 :ارزشیابیمدت                    اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان             .........: ..............نوادگینام خا          

  حجابمتوسطه اول  :نام آموزشگاه دزفول                  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان     ................         :...............نام پدر          

 0: تعداد صفحه              2042-2041 ماه سال تحصیلیدی  هشتمپایه  قرآنارزشیابی درس           :.........   شماره            
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با

 

 

ف
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 2   .(است یکلمه اضاف کی.)دیسیو در مقابل آن بنو افتهیکلمات داده شده،  نیهر کلمه را از ب یمعنا

 « یدیبخش –ازین بی– استراحت و آرامش–باشد  می –گردان  روی– خبر – ادری– خشکی– میاندیرو»      

 

 

 

 

 

 معنا کلمه معنا کلمه معنا کلمه معنا کلمه

أنَبَ   غَنِیّ  اَنبَتنا  یَکونُ  

  مُعرِض  سُبات  بَرّ  اَنعَمتَ

1 

 .معنای ترکیب های کوتاه زیر را بنویسید 3

  .................................. ............................. :اَال تَتَّقونَ ( ب              ................................. ...............................:بِما یَفعَلونَ (فال

 ........................................ ........................ :تَعالیَ اهللُ( د              ......................................... .......................... :ی والِدَیَّلَوَ عَ( ج

 ...................................... ...................... :وَ مَن جاهَدَ( و           ..... ................. .......................................... :یُحِبُّ المُفسِدینَال ( ه

2 

 خودشان:             هُم                     أَنفُسَهُم                           1

 ....................... :   .............................       کُم                 +          أَنفُسَ  -1

 ........ ....................                     : .لِیَعلَموا.                 می دانند+ تا : یَعلَمونَ + لـِ  -2
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 . دیسیرا بنو ریز اتیآ یترجمه 

 (22/1.)وَ اَحسِن کَما اَحسَنَ اهللُ اِلَیکَ -1

 ............. ..........     ........................   ..............................  ...........................  .......................و 

 (1) وَ ما کانَ اَکثَرُهُم مُؤمِنینَ -2

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

 (52/0.)کَذَّبَت عادٌ المُرسَلینَ -3

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

 (1. )عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی االَرضِ نُریدُ اَن نَمُنَّوَ  -4

  .......       ....................  ......................منت گذاریم بر مستضعفان  ..........   .............................و 

 

4 

 

همیار



تم نوبت اول شجوابیه قرآن ه  

                               غنیّ: بی نیاز                                 انبتنا: رویاندیم                        یکونُ: می باشد                   نبأ: خبر. 1

مُعرض: رویگردان                         استراحتُسبات: آرامش و                        برّ: خشکی                   انعمت: بخشیدی  

و بر پدر و مادرم ج(    آیا تقوا پیشه نمی کنید                     ب(                             به آنچه انجام می دهند . الف( 2  

هر کس جهاد و تالش کرد و( و                           را دوست ندارد مفسدانه(                               برتر است خداد(    

( لیعلموا: تا بدانند 2               خودتان : انفسکم(1. 3  

ه تو طور که خدا نیکی کرد بو نیکی کن همان ( 1. 4  

ؤمن و نبودند بیشترشان م( 2  

کذیب کردند قوم عاد پیامبران را ت( 3  

در زمین - خواهیم که و می( 4  

 

همیار
https://hamyar.in/
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