
 

 

 

 

 

 

 

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

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

ف 
ردی

 

                                                                                                    سؤاالت            

بارم 
 

۱ 

 « مشخص نمایید.عالمت »صحیح یا غلط  بودن گزینه های زیر را با 

 غلط            خِرَد می باشد.      صحیح«، بیجاهِلالف( ترجمه »

 غلط            « به معنی گمان کرد می باشد.    صحیحضَالل ب( »
۵/۰ 

۲ 

 جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

 معنا جمع  معنا مفرد

 بهشت ها، باغ ها  جنّات بهشت، باغ جَنَّه 

 ............................  .............................  میوه  ثَمَرَه 
 

۵/۰ 

۳ 

 ترکیب زیر را مانند نمونه کامل کنید.

 + ـُه =       َلُه : برای او : ............... لِـ : برای

 + کُم =       ............... : ..................... : ....................  لِـ : برای

۱ 

۴ 

 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید. )دو کلمه اضافه است.(

 دشمن{  -نزد   -یافتند  – اینکه   -کوچک  – }شایسته 

 صالِح )              (  صغیر)              (                     وَجَدوا )              (  لَُدن )              ( 

 

۱ 

۵ 

 این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

 (5/0الف( ربِّ اِغفر : )                        ( )

 ( 75/0ب( اِنَّ عِبادی : )                           ( )

 ( 5/0( )              ج(  اِرکعوا واسجدوا  : )              

 (75/0د( فی جنات نعیم: )                            ( )

 ( 5/0هـ( نِعمَ النَّصیر : )                            ( )

 

۳ 

 

 ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

 و کذالک ننجی المومنین  -1

 ............................نجات میدهیم.....................................را و 

 فَسَجدوا اِلّا اِبلیس.  -2

 ..................... سجده کردند ........... شیطان.

 اَبانا :قالُوا یا  -4 رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ.  -3

۴ 

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

 هفتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ۲ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دومنوبت ترم پایان آزمون 

       آموزش قرآننام درس: 

 نیلوفر حمیدی  نام دبیر:

 ۲/۳/۰۱ امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰  ساعت امتحان:

 دقیقه ۴۵مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



 

 نمره  ۱۰جمع بارم: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتند  .................. پدر ................. روزی ............................. تو .................. است.

 والعاقبه للتقوی  -5

 و ........................................                                                     

 و سلک لکم فیها سبال  -6

 ...........................................و درست کرد 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غلط -صحیح ۱

 ثمرات : میوه ها  ۲

 برایتان  -لکم : برای شما  ۳

 شایسته-کوچک-یافتند-نزد ۴

۵ 

 پروردگارا بیامرز   ( : )        الف( ربِّ اِغفر

 قطعا بندگان من   ( ب( اِنَّ عِبادی : )        

 رکوع و سجده کنید    ( : )          ج(  اِرکعوا واسجدوا

 در بهشت های پر نعمت      (    : )د( فی جنات نعیم

 بهترین یاری رسان     ( هـ( نِعمَ النَّصیر : )      

۶ 

 و کذالک ننجی المومنین  -6

 .............رامومنان..............نجات میدهیم.....اینچنینو ..

 فَسَجدوا اِلّا اِبلیس.  -7

 .............. شیطان. جز.............. سجده کردند ....پس.... 

 رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ.  -8

 ......... است. بهتر............... تو .......... پروردگارروزی ........

 قالُوا یا اَبانا :  -9

 ........ ما ............ پدر ...........ای......گفتند  

 والعاقبه للتقوی  -10

 .................................                                                     سرانجام برای پرهیزگاران استو ........

 و سلک لکم فیها سبال   - 6

 ......... ....برای شما در آن راه ها راو درست کرد ......

 
 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره   ۱۰جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب  دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دوم   سؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 هفتم  قرآنآموزش  نام درس: 

 حميدی نيلوفر نام دبير: 

 ۲/۳/۰۱  امتحان:تاریخ 

 صبح  ۸:۰۰ ساعت امتحان:

 دقیقه  ۴۵: مدت امتحان

hamyar.in همیار


