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

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

ف
ردی

 

بارم صحیح و غلطسؤاالت 
 

 5/0 ص )  (     غ  )  (              است.                                                  « دانا»در فارسی به معنای « الیم»کلمه قرآنی  1

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

  چهار گزینه ای سؤاالت 

3 
 است؟« مبین»کدام گزینه معنای کلمه 

 کندبیان می  د(                                  منزه  ج(                             آشکارب(              بنیان افکنالف( 
5/0 

4 
 کدام گزینه است؟« جاء الحقُ»معنای عبارت 

 جایگاه درستید(                     ج( حق آمدنی است                          حق رفت ب(               الف( حق آمد
5/0 

5 
 است؟« کههنگامی»به معنای کدام کلمه « و إذ قُلنا لِلمالئکه»در عبارت قرآنی 

 د( نا                                       ج( لِ                                  إذب(          الف( و              
5/0 

6 
 ؟نیست ترجمه کدام کلمه قرآنی درست

 د( أحسَن: نیکوکار                              ج( لدُن: نزد                      الف( زینه: زیبایی         ب( کهف: غار
5/0 

  کلمات را معنا کنید. 

 
 :اُعبدوا. 8                                                                               :خَلَقَ .7

 :. سَجدوا10                        :                                                . صالحات9
2 

  ترکیبات قرآنی را معنا کنید. 

 
 :یا ایُّها النّاس. 12                         :                                    مَوعظَه مِن رَبِّکُم . 11

 :أجراً کبیراً. 14                                              :                          یُؤمنونَ . 13
3 

  آیات را ترجمه کنید. 

15 

 لِلَّتی هیَ أقومَإنَّ هذا القرآنَ یَهدی 

ترین و ماندگاترین به چیزی که آن چیز درست.......................... .  ................................  ........................ .......................

 .است

1 

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

 ................. مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادواحد                      پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0911 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 قرآن پایه هفتمنام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 22/0022 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  04  ساعت امتحان:

 دقیقه 22مدت امتحان : 



 
 در پناه عمل به قرآن سربلند باشید.

 

16 
 أحداًالیَظلِمُ ربُّکَ و 

 . ......................... به هیچ...................... .......... ............... ................و 
1 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. غلط 1

 است. حیصح 2

 صحیح است« ب»گزینه  3

 است. حیصح« الف» نهیگز 4

 است. حیصح« ب» نهیگز 5

 صحیح است.« د»گزینه  6

 خلق کرد/ آفرید 7

 عبادت کنید 8

 کارهای خوب 9

 سجده کردند 11

 موعظه و پندی از جانب پروردگارتان 11

 ای مردم 12

 ایمان می آورند 13

 پاداشی بزرگ 14

 همانا این قرآن هدایت می کند به چیزی که آن چیز درست ترین و ماندگارترین است. 15

 و ظلم نمی کند پروردگا تو به هیچ کسی.  16

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد                     پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان

 0911 -0011سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 قرآن پایه هفتمنام درس: 

 منشسعید آزادنام دبیر: 

 19/0011 /91 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح  10: 04 ساعت امتحان:

 دقیقه 91مدت امتحان: 




