
 

 

 

 

 

 
 

 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

 

بارم  سؤاالت 
 

۱ 

 صحیح یا غلط بودن ترجمه ی هر یک از کلمات و ترکیبات زیر را مشخص کنید. 

 ص                غ              » الی ربکم«                          » از خداوندتان«               -الف

 غ      ص                     «» انا انزلناه«                         » آگاه باشید قطعا نازل کرد او -ب

۵/۰ 

۲ 

 بنویسید. )یک کلمه اضافی است(معنای  هر کلمه را یافته و مقابل آن 

- فرزند یا نسل - وای بر -یک  - نیکوکار - دین یا آیین-توکل کن-پاداش -بیشتر 

 بسیار آمرزنده 

                         

              

             

 وَیلُ...........             اَجر.........           تَوَکَّلَ............           غفور..........         واحد..........        اَکثَر...........       

 محسن.............    ذُرِیه............          

۲ 

۳ 

مناسب در ستون )ب (وصل کنید یا شماره مربوط را در  هر یک از کلمات در ستون )الف (را به ترجمه ی 

 کمانک قرار دهید. 

 )الف(                                                                                           )ب( 

 از لطف و رحمت خداست            آن  - 1).......(ااَل بِِذکرِاهلل تَطمَئِنُ القُلوب                                           

 آگاه باشید که وعده خدا حق است  -2)........(ربِِّ الجعَلنی مُقیمَ الصاَله                                           

 ارنده ی نماز پروردگارا قرار بده مرا برپاد-3)........(ذالِکَ مِن فَضلِ اهلل                                                  

 آگاه باشید با یاد خدا دل ها آرام میگیرد  -4)........(اال ان وعد اهلل حق                                                  

۱ 

۴ 

 ترجمه ی ترکیب ها و آیات قرآنی زیر را کامل کنید. 

 أإنَّکَ لَأنتَ یوُسفُ:  آیا ......  ........  یوسف هستی؟  - الف 

 کِنَّ أکثَرَهُم ال یَعلَمونَ: ولی ..........  ........  نمیدانند.وَل -ب

۱ 

 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  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آموزش قرآن نام درس: 

 نیلوفر حمیدی  نام دبیر:

 ۱۴۰۰/ ۱۰ /۵  امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰  ساعت امتحان:

 دقیقه ۵۰مدت امتحان : 



 

 با آرزوی موفقیت                                                                                                                                 

 نمره ۱۰جمع بارم :                                                                                                                                 
 
 
 
 

۵ 

 ترکیب های زیر را ترجمه کنید.

 فی جَنِّاٍت َو عُیوٍن .................................

 ................................یَتَفَکَّرونَ  الیةَ لِقَومٍ  ذالِکَ فی  اِنَّ

 مقیم الصاله...............................

 والنخیل واالعناب..........................

 سمیع الدعا.................... 

۵/۲ 

۶ 

 کلمات داده شده را مانند الگو به جمع تبدیل کنید و آن ها را معنا کنید. 

................ : ................. خالِقونَ: آفرینندگان                               مُهاجِرخالق                   

 

........... :  ...............   آیات : نشانه ها                             مُومِنَة       آیة        

 

۱ 

۷ 

 قرآن( آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.)انس با 

 والنجوم مسخرات بامره:........................................هستند. 

 .آرامش محل .......................  از................... داد قرار  خداوند  و :  سَکَناً بیوتِکُم مِن  لَکُم  جَعَلَ وَاهلل

 .آورم  می  روی ...................  و  کردم توکل : ......................  اُنیب اِلَیهِ  وَ تَوَکَّلتُ  عَلیهِ

 

 

 

 

۲ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

۱ 
 غ 

 غ 

 فرزند -نیکوکار-وای بر- بیشتر-یک-بسیارآمرزنده-توکل کن-پاداش  ۲

۳ 

 آن از لطف و رحمت خداست             -1..(ااَل بِِذکرِاهلل تَطمَئِنُ القُلوب                                           4).....

 آگاه باشید که وعده خدا حق است   -2...(ربِِّ الجعَلنی مُقیمَ الصَاله                                            3).....

 پروردگارا قرار بده مرا برپادارنده ی نماز-3 مِن فَضلِ اهلل                                                    ...(ذالِکَ 1)..... 

آگاه باشید با یاد خدا دل ها آرام    -4...(اال ان وعد اهلل حق                                                        2).....

 میگیرد 

۴ 
 سف هستی آیا تو همان یو

 ولی بیشترشان نمیدانند.

۵ 

 در بهشت ها و چشمه ها

 قطعا در آن نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند.

 برپاکننده نماز 

 و درخت خرما و انگور 

 شنونده دعا 

۶ 

 

 

 

۷ 

 

 

 

 

 

 

 مهاجرون: مهاجرت کنندگان 

 مومنات: زنان مومن

 

 فرمانش تسخیر..........هستند. والنجوم مسخرات بامره:........و ستارگان به 

 .آرامش محل........... خانه هایتان............ از......... برای شما..........داد قرار  خداوند  و :  سَکَناً بیوتِکُم مِن  لَکُم  جَعَلَ وَاهلل

 .آورم   می  روی........... به سوی تو........ و  کردم  توکل............ برتو: .......... اُنیب اِلَیهِ  وَ تَوَکَّلتُ  عَلیهِ

 نمره 01  جمع بارم : 

 
 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :   

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالب واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی اول سؤاالت پایان ترم نوبت   کليد

 هفتم  قرآنآموزش  نام درس: 

 حميدینيلوفر نام دبير: 

 ۵/۱۰/۱۴۰۰ امتحان:تاریخ 

 صبح  ۸:۰۰ ساعت امتحان:

 دقیقه  ۵۰مدت امتحان: 


