
 1صفحه 

 

 قرآنامتحان درس : 

 شتمپایه : ه

 1401 / 10/    تاریخ امتحان :

 دقیقه  زمان پاسخگویی :  

 1تعداد صفحات :  

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            غیردولتیدبیرستان دخترانه  

  1401دی ماه نیمسال اول آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 شماره صندلی: 

 کالس:

 خانم فاطمه عزیزطراح: 

 ردیف سواالت بارم

1 

 معانی کلمات زیر را بنویسید.

 یُسَبِحُ -4                    زَوج -3                           سُبات -2                       اطیعوا-1
1 

5/2 

 نرکیبهای زیر را معنا کنید.

 مٍیکر زوجٍ کُلَِّ مِن: 3 إِلَیْكَ اللََّهُ أَحْسَنَ کَمَا: 2                                                            احسب الناس :1

 هودً أَخوهُم لَهُم قالَ إِذ: 5 سُباتاً النََّومَ وَ: 4

 

2 

5/3 

 آیات زیر را ترجمه کنید.

 تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلَ أَنْ وَ-1

 اللَّهِ مَعَ ءِلهٌ اَ -2

 االَرضِ یفِ استُضعِفوا نَیالََّذ یعَلَ نَمُنََّ اَن دُینُر وَ -3

 وَأَطِیعُونِ اللََّهَ فَاتََّقُوا -4

 طَهُورً ماءً السََّماِء منَ اَنْزَلْنا وَ -5

 الْمَصِیرُ اللََّهِ إِلَى وَ الْأَرْضِ وَ السََّمَاوَاتِ مُلْكُ لِلََّهِ وَ -6

 لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا -7

3 

2 

 را کامل کرده و معنای هر کدام را بنویسید.ترکیبها 

 هم + سَنف: 2                                                              م+ کُ سَنف: 1

 کَ + سَنف: 4                                                               نا +  سَنف: 3

4 

1 
 ها را کامل کنید.این ترکیبترجمه 

 : لـِ + تُومنونَ )                          (2                              : لـِ + تعملونَ )                          (1
5 
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 1صفحه 

 

 قرآنامتحان درس : 

 هشتمپایه :   

 1401/  10/    تاریخ امتحان :

 دقیقه  زمان پاسخگویی :  

 تعداد صفحات :  

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            غیردولتیدبیرستان دخترانه  

  1401دی ماه نیمسال اول آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 شماره صندلی: 

 کالس:

 طراح: 

 

 ردیف پاسخنامه بارم

 : آرامش3 :  اطاعت کنید              1  

 : تسبیح می کند4             گونه-: نوع2
1 

 نیکی کرد بر شما : همانطوری که خداوند2                                          : آیا گمان کردند مردم1 

 :از انواع گیاهان پر ارزش4              : هنگامی که گفت به آنها برادرشان هود3

 :خواب را برای آرامش5

2 

 ستا:تا انجام دهیم کار نیکویی که موجب رضایت تو1 

 : آیا معبودی با خداست2

 می خواهیم که منت گذاریم بر مستضعفان در زمین :و3

 : پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید4

 :و نازل کردیم از آسمان آبی پاک کننده5

 و بازگشت بسوی خداست : و برای خدا مالکیت آسمان و زمین است6

 :تا باشد برای مردم هشدار دهنده ای7

3 

 نفسهم: خودشان      نفسکم: خودتان 

 نفسک: خودت نفسنا: خودمان
4 

 تا ایمان بیاورند تا بدانند  
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                                                                                              موفق و پیروز باشید  

همیار
https://hamyar.in/
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