
 

01/0010/     تاریخ آزمون:  

 

هشتمکالس:  

 

دقیقه 04مدت آزمون:  

 به نام خدا

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل

 اداره آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد

 دبیرستان نیلوفر

 نام ونام خانوادگی:

 

 نوبت آزمون:نوبت اول

 نام درس:قرآن

راه بهشت دانش است.حضرت محمد)ص(هر چیزی راهی دارد و  نمره  ردیف 

.ترجمه صحیح هرکلمه را مقابل آن بنویسید 1  

...نَوم...                    وَلَد...                    طَیر...                    مُعرِض  
1 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 1

)رسول( به معنای فرستاده می باشد.-الف  
دوست دارد معنای کلمه)یُحِبُّ( می باشد.-ب  

2 

 .صحیح ترکیب های زیر را بنویسیدترجمه  2
 قَد اَفلَحَ المومنونَ:...........-الف

 وَ اِلیَ اللّهِ المَصیرُ:...........-ب  

شَریکٌ فِی المُلکِ:..........-ج     

حَ بُشرًا :...........اَرسَلَ الرِّی-د     

3 

؟صحیص عبارت )اَنبَتنا( کدام گزینه استترجمه  5220  
 الف(نعمت                   ب(رویاند                          ج(پیروز شوند                         د(رویاندیم

4 

؟کدام گزینه به معنای فروتن می باشد 5220  
د(صابر                               الف(خاشع                    ب(عالم                        ج(فاعل    

0 

 عبارت  قرآنی داده شده زیر را ترجمه کنید. 4

 وَالَّذینَ هُم عَنِ اللَّغوِ مِعرِضونَ........................

لَمینَ نَذیرًا......................................لِیَکونَ لِلع  

........................وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ مآءً طَهورًا...  

 وَما کانَ اَکثَرُهُم مُومنینَ....................

والِدَیَّ.....................الَّتی اَنعَمتَ عَلَی  

هُ عَمّا یُشرِکونَ......................لَی اللّتَع  

رِثینَ....................وَنَجعَلَهُم اَئِمّةً وَ نَجعَلَهُمُ الو  

لَمینَ.......................... هَ لَغَنِیٌّ عَنِ العاللّ اِنَّ    

6 

 گاهی به جای )ی( کسره می آید و عبارتهای ریز چگونه معنا می شود؟ 520

                       الف(اَطیعونِ:.......................                          ب(وَاتَّقونِ:...........................                       
7 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. 1

 الف(وَجَعَلَ النَّهارَ نُشورًا:و.................را )برای(تالش وزندگی

تَنسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا: و.................بهره خود را از دنیا. ب  (وَال  

تِ البَرِّ و البَحرِ : یا کسی که......................... و..............................ج   ( اَمَّن یَهدیکُم فی ظُلُم  

8 
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همیار



10/1401/      :تاریخ آزهَى  
 

پاسخنامه  -ّطتن:کالس  
 

دقیقِ 60:هدت آزهَى  

 بِ ًام خدا

 ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

 ادارُ کل آهَزش ٍپرٍرش استاى اردبیل

 ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى پارس آباد

 دبیرستاى ًیلَفر

:ًام ًٍام خاًَادگی  
 

ًَبت اٍل:ًَبت آزهَى  

 
قرآى:ًام درس  

 ردیف (ظ)حضرت هحود.ّر چیسی راّی دارد ٍ راُ بْطت داًص است ًورُ

. ترجوِ غحیح ّرکلوِ را هقابل آى بٌَیسید 1

                                     فرزًذ                                                   پرًذُ،پرًذگاى                                            رٍی گرداى
 خَاب

1 

 .صحیح یا غلط بَدى جوالت زیر را هشخص کٌیذ 1
 صحیح  -الف
 صحیح    -ب

2 

 .غحیح ترکیب ّای زیر را بٌَیسیدترجوِ  2
 قطعا رستگار شذًذ هَهٌاى -الف
 ٍ بِ سَی خذا بازگشت است -ب  
 فرهاًرٍاییشریکی در  -ج   
 فرستاد باد را بشارت دٌّذُ -د   

3 

 ؟کدام گسیٌِ است( اًَبَتٌا)غحیع عبارت ترجوِ  0.25

 ✓رٍیاًذین(د                                                                                                           

4 

 کدام گسیٌِ بِ هعٌای فرٍتي هی باضد؟ 0.25

 ✓خاشع  (الف

5 

. عبارت  قرآًی دادُ ضدُ زیر را ترجوِ کٌید 4
 ٍ کساًی کِ آًْا از سخي ٍ کار بیَْدُ رٍی گرداى ّستٌذ

 یباشذ برای جْاًیاى ّشذار دٌّذُ ا تا
 ٍ ًازل کردین از آسواى آبی پاک کٌٌذُ 

 ٍ اکثر ایٌاى هَهي ًبَدًذ
 کِ ًعوت دادی بر هي ٍ بر پذر ٍ هادرم

 خذا از آًچِ شریک قرار هی دٌّذبرتر است 
 ٍ قرار هی دّین آًْا را پیشَایاى ٍ قرار هی دّین آًْا را ٍارثاى

 قطعا خذا بی ًیاز از جْاًیاى است

6 

 کسرُ هی آیذ ٍ عبارتْای ریس چگًَِ هعٌا هی شَد؟( ی)گاّی بِ جای  0.5
 تقَا پیشِ کٌیذ (باطاعت کٌیذ هرا                          (الف

7 

 .ترجوِ ًاقع را کاهل کٌید 1
 تالش ٍزًذگی(برای)را قرار داد رٍز  ٍ( الف
 بْرُ خَد را از دًیافراهَش هکي  ٍ (ب  

 خشکی ٍ ّذایت هی کٌذ شوا را در تاریکی ّای دریا یا کسی کِ (ج   

8 
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همیار
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