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  نمره  همین برگه بنویسیددانش آموزان عزیز پاسخ سئواالت را در : یادآوري  ردیف

  

 1

  بسمه تعالی

 مازندراناستان آموزش و پرورش اداره کل 

              اداره آموزش وپرورش شهرستان بابل

  شبه  آزمون   نقرآدرس ارزشیابی االت ئوس          

14ماه  خرداد هشتم پایه                                                                                                        2: صفحه تعداد کل         9:   تعداد کل سؤاالت             دوم:نوبت   00

  

  خرداد :تاریخ امتحان 

4   :مدت امتحان  دقیقه0

 

  :نام 

  :نام خانوادگی

 :شماره کالس

1  

  کنیدمشخص صحیح را ترجمه 

  (      ) یاد کنید(    )                 یادکردند:  اُذکُروا) الف

  (     )بیداري(    )                     خواب  :      نَوم)ب 

5/0  

2  

  .کلمات قرآنی مشخص شده رامعنا کنید

  غافلونَهم  )ب                                               المصیر والی اهللا) الف

   

  الی اهللا اَنابوا ) د                                                  فیهایعرِج وما) ج 

    

1  

3  

  .صحیح یا غلط بودن هرگزینه راانتخاب کنید

بشَّرنا)  الف
 

می باشد) بشارت دادیم(به معناي
 

  (       )غ (     )        ص.     

  (       )غ (     )        ص .می باشد  )دانست(معناي به یعلَم )ب

  

5/0  

4  

  )دو کلمه اضافه است. ( ترجمه کلمات قرآنی زیر راازمیان کلمات داده شده بیابید ودرمقابل ان بنویسید

نیکوکار -آگاه (
 

  ) برکت دادیم  - نیکو کن - برتراست - دانا–

  

  =  تَعالی=                            بارکنا                    =    خَبیر=                            اَحسن

  

1  

5  

  .ترکیب هاي قرآنی زیر راترجمه کنید

  .الیحب المفسدین)الف

  

  ةیقیمونَ الصلو) ب

  

  .یولج النهار فی الّیلِ)ج

  .قالَ یاقَومِ)د

2  

6  

  .ترجمه درست هرترکیب رامشخص کنید

  

نیکوکاران راپاداش می دهیم :  جزي المحسنینَنَ)  الف
 

نیکوکاران راپاداش دادیم  (    )       
 

(      )  

اُدعونی)  ب
 

مارابخوانید:             
 

  (      )مرابخوانید(     )          

5/0  

  5/5  جمع نمره این صفحه»                                  ي دومي سؤاالت در صفحهادامه«                 
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 2

  بسمه تعالی

 مازندراناستان آموزش و پرورش اداره کل 

              اداره آموزش وپرورش شهرستان بابل

  شبه  آزمون   نقرآدرس ارزشیابی االت ئوس          

14ماه  خرداد هشتم پایه                                                                                                        2: صفحه تعداد کل         9:   تعداد کل سؤاالت             دوم:نوبت   00

  

  خرداد :تاریخ امتحان 

4   :مدت امتحان  دقیقه0

 

  :نام 

  :نام خانوادگی

 :شماره کالس

7  

  .ترجمه هریک ازترکیب هاي قرآنی زیر رابیابید ودرمقابل آن بنویسید

  )آبی پاك - ازسخن پیروي می کنند -شماراروزي می دهد -شب برخیز(

  .ماء طَهوراً) الف

  

  .هم یوقنونَ)   ب

  

  یرزقکُم)  ج

  

  .یستَمعونَ القول)  د

  

1  

8  

  .این ترکیب ها رامانند نمونه کامل کنید

  

  =.........ك+ خودش            نَفس = ها+ نَفس)الف

  

  =..............کُم+   خودشان             اَنفُس =  هم+ اَنفُس )ب

5/0  

9  

  .ترکیب هاي زیر راترجمه کنید

  )5/0(قَداَفلَح المومنونَ)الف

  

  )75/0( شاهداً ومبشِّراً ونَذیراً )ب

  

  )75/0(  قُل اهللاَ اَعبد )ج

  

  )1(بینَ الناس بالحقَّفَاحکُم  )د

3  

  :نمره با حروف  :نمره با عدد  
  

  

  امضا    نام و نام خانوادگی دبیر  
  

  

  10  گرجی جمع نمره                                                            موفق باشید  

 




