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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          

 محل مهر و امضاء مدیر
 تاریخ و امضاء:                  نام دبیر:  نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

 بارم سؤاالت            ردیف

1 

 معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید:

 ( اجر : 4            ( قدیر :         3( ناس :                              2( ارض :                           1

 ( شدید :8             ( غفور  :       7:                              ( ءاباء6( توکّل :                          5

 ( شفاء :12            ( یعقلون  :         11          :              ( متّقین11( سماء :                       9

3 

2 

 معادل عربی کلمات زیر را بنویسید:

 الف( کار ، فرمان :                 ب( راه :                    ج( ستایش :                د( زنبور عسل : 

1 

3 

 :کنید کامل را ناقص ی ترجمه قرآنی عبارات به توجه با

 اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ إِلَى ب(                     هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا الف (  

 او .......است که قرار داد ....... را فروزان و ...... را تابان         ..........  .......... است بازگشت .......

 خِیقَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَد(                                             وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ج( 

 ... استو نیست ......... ........... غافل از آنچه ......... .............                و گفت  ..... ......... هستم و ....... ......

2 
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 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید: 

 است .........     و قطعا عذاب من همان عذاب دردناک وَأَنَّ عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ  .1

 ج( القریب                               د( السّعیر                                    الْأَلیمالف( الشّدید                           ب( 

 .قطعا در آن نشانه ای است برای قومی که فكر می کنند .......إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ .2

 ب( یعقلون                              ج( یتفكّرون                                د( یعملون          الف( یذکّرون

1 

 2از  1صفحه 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

 8991 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 مجتبی حضوری نام دبیر:

 / عصرصبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 
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 جدول زیر را کامل کنید :

 

 

 

 

 معنا جمع معنا مفرد

 بهشت ها جنّات بهشت جنة

   نشانه ءایة

   میوه ثمرة

   زن با ایمان مؤمنة

1 
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 عبارات زیر را ترجمه کنید: 

 رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُالف ( 

......................................................................................... 

 النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِنَ النَّاسَ لِتُخْرِجَ إِلَیْكَ أَنْزَلْنَاهُ کِتَابٌ ب(

............................................................................................. 

 أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُونَ کِنَّٰ وَلَ النَّاسِ وَعَلَى عَلَیْنَا اللَّهِ فَضْلِ مِنْ لِكَٰ ذَج( 

........................................................................................................  

 قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ د(

...................................................................................................... 

2 

 2از 2صفحه ی 

 

 نمره 00جمع بارم:                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                       راهنمای تصحیح ردیف

1 

 پاداش(  4                      توانا( 3                    مردم( 2                    زمین( 1

 سخت( 8                      آمرزنده( 7                پدران(  6                توکل کن( 5

 درمان( 12                        تعقل و اندیشه می کنند (11                         افراد باتقوا( 11             آسمان( 9

 

2 
 نحلد(                               حمدج(               صراطب(        امرالف( 

3 

 شما – سوی خداب(           ماه -خورشید  – کسیالف (

 این برادر –من یوسف د(        عمل می کنید  – پروردگار شما ج( 

4 
 ج( 2             با( 

5 
 تا ایمان بیاورید –تا ایمان بیاورد                    لتومنوا  –یعلموا 

6 

 .شود بر من و والدین من و همه مؤمنان ببخشاپا می ربار الها، روزی که حساب بالف ( 

 .این قرآن کتابی است که ما به تو فرستادیم تا مردم را به امر خدایشان از ظلمات )جهل و کفر( بیرون آریب( 

 آورندنمیاین از فضل و عطای خداست بر ما و بر همه مردم لیكن اکثر مردم شكر به جا ج( 

 

 . بگو: ای مردم به حقیقت )کتاب و رسول( حق از جانب خدایتان برای شما آمدد( 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره00جمع بارم :

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد دولتیغیر  دبیرستان

 91-99سال تحصيلی  کليد سؤاالت پایان ترم نوبت اول

 قرآن هفتمنام درس: 

 مجتبی حضورینام دبير: 

 / عصرصبح  1:98ساعت امتحان: 

 دقیقه 00مدت امتحان: 
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