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 آزادمنشنام دبیر:  قرآنامتحان:  کالس:  ................       هشتم پایه:
 تاریخ امتحان: 

95/10/5 

 زمان:

 دقیقه60 
 

 

 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 صحیح و غلط بارم

(5/0) 
 

 غ  )  (         )  (    ص                                        است.     « راه»در فارسی به معنای « مصیر»کلمه قرآنی  .1

(5/0) 
 غ  )  (            ( ص )                                     است.    « علیم»در صورت قرآنی آن « دردناک»واژه فارسی  .2

(5/0) 
 غ  )  (         (     )ص                                                    است.  « روی گردان»به معنای « معرض»کلمه  .3

(5/0) 
 غ  )  (       )  (     ص                                                               است.   « فرزند»به معنای « ولد»کلمه  .4

 چهار گزینه ای 

(5/0) 
 است؟ « صحرا»کدام گزینه معنای کلمه  .5

 بَرّ (د         جبال                ج(                    ب( ریّاح                        الف( بحر

(5/0) 
 به چه معناست؟ « رسول»واژه قرآنی  .6

 رمانروافد(          ج( فرستاده                          درستکار ب(                    الف( راستگو

 کلمات را معنا کنید.  

2 

 ذیر:    ن. 8                                                                  اَفلحَ:           .7

                    

 :       تعالی.   10                                                       مرسلین:              . 9

 

 ترکیبات قرآنی را معنا کنید 

3 

 قال ربِّ: . 12          عمّا یشرکون:                                    . 11

    

 جعلَ النهارَ: و. 14          و اطیعونِ:                                      . 13

 



 
  

 آیات را ترجمه کنید 

1 

 

 یفعلون بماو اهلل علیمٌ . 15

 ....................      ..........   ........ و .............    ................. است    

 

 

1 

 

 و من یُرسلُ الریاح بشراً بین یدی رحمته. 16

 .................  را .....................، پیش از رحمت خود.و ..............   .................   

 

 

 در پناه عمل به قرآن سربلند باشید.

 



 هوالحکیم

  هشتمپاسخنامه ترم اول درس قرآن پایه 

 است. غلط .1

 است. غلط .2

 .صحیح است .3

 .صحیح است .4

 صحیح است.« د»گزینه  .5

 صحیح است.« ج»گزینه  .6

 رستگار شد .7

 هشداردهنده .8

 پیامبران .9

 برتر است .11

 دهنداز آنچه شریک قرار می .11

 گفت پروردگار من .12

 و اطاعت کنید مرا .13

 و قرار داد روز را .14

 دهید.است به انچه که انجام میو خداوند دانا  .15

 فرستد بادها را بشارت دهنده، پیش از رحمت خود.و کسی که می .16


