
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 10جمع بارم : 

 نمره  تجدید نظر به عدد:        نمره به حروف:           نمره به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                                 تاریخ و امضاء: نام دبیر:                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 با توجه به معنی صحیح هر کلمه  بهم وصل کنید.  1

 
 دانا افلح  -1
 پرنده خاشع  -2
 نازل کرد لغو  -3
 اندازه گیری کرد علیم  -4
 رستگار شد طیر  -5
 قرار داد نزّل  -6
 سخن و کار بیهوده قدّر  -7
 فروتن نذیر  -8
 خواب جعل  -9
 هشدار دهنده نوم  -11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

 ترکیب های زیر را معنی کنید. 2

 نزل الفرقان 1

  والی اهلل المصیر 2

1 

 ترجمه درست آیات زیر را انتخاب کنید.  3

 و انزلنا من السماء ماء طهورا  -1

 للعالمین نذیرا لیکون  -2

 الذین هم فی صالتهم خاشعون  -3

 والذین هم عن اللغو معرضون  -4

 الذی له ملک السماوات و االرض  -5

 کسانی که از سخن و کارهای بیهوده روی گردان هستند  -6

 تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده  -7

 کسی که برای او فرمانروایی آسمان و زمین است.  -8

 هستندکسانی که در نمازشان فروتن و خاشع   -9

 و نازل کردیم از آسمان آبی پاک کننده  -11
 

5 

 1از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

  هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 نآقرنام درس: 

 مجیدی فائزه نام دبیر:

 02/03/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

ف
ردی

 

                                                                                                  سؤاالت           

1 
 

 
 دانا افلح  -1

 پرنده خاشع  -2

 نازل کرد لغو  -3

 اندازه گیری کرد علیم  -4

 رستگار شد طیر  -5

 قرار داد نزّل  -6

 سخن و کار بیهوده قدّر  -7

 فروتن نذیر  -8

 خواب جعل  -9

 هشدار دهنده نوم  -11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
 : نازل کردیم قران را نزل الفرقان  -1

 : به سوی خداست بازگشت  والی اهلل المصیر  -2
 
 

3 

 10 و انزلنا من السماء ماء طهورا  -1

 7 نذیرالیکون للعالمین   -2

 9 الذین هم فی صالتهم خاشعون  -3

 6 والذین هم عن اللغو معرضون  -4

 8الذی له ملک السماوت و االرض   -5

 کسانی که از سخن و کارهای بیهوده روی گردان هستند  -6

 تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده  -7

 کسی که برای او فرمانروایی اسمان و زمین است  -8

 فروتن و خاشع هستندکسانی که در نمازشان   -9

 و نازل کردیم از آسمان آبی پاک کننده  -10
 

 امضاء:    فائزه مجیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 هشتم نقرآنام درس: 

 مجیدیفائزه  نام دبیر:

 02/03/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید


