
 

 

 

 

 

 
 

 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:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 نمره (                                                                                          4)                              :                                                                        کنید کامل شده داده کلمات از استفاده با را زیر جدول -1

  - لَعَلَّ - گانهی - فَضل  - کوکارین - سخت  - لیوَ -شنوا  -مُقیم -دردناک  -بندگان  -افراد با تقوا  -اِله   -اَعناب  - عقِلونَیَ  

 مردم  - ریقَد - قَد -بر آنها  -آن  یبه سو -اُعبُدوا  -معبود  -توکل کن  - عِباد 

 دیعبادت کن     =   ............................... است دیام     =  ............................... ............................... =   هایاِل

 ...............................   = واحِد   بر یوا   =     ............................... ............................... =    هِمیعَل

 لطف و رحمت     =   ...............................    ...............................=  مُحسِن     ...............................  =  نَیمُتَّق

 قطعا  =    ............................... ............................... =   عیسَم   ...............................  = میاَل  

 ............................... =    تَوَکَّل توانا   =  ............................... رپاکنندهب  =   ...............................

 کنند یم شهیاند   =  ............................... ...............................  =  دیشَد درختان انگور   =    ...............................

 

 

 نمره ( 1)                                                                                                                                                                      ترجمه کنید -2

 

 

 

 2از 1صفحه ی 

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

 هفتممتوسطه اول/ مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1044 -1041سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 

 1قرآننام درس: 

 هادی اشترانی نام دبیر:

 15/1455 / 50 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  55  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان : 

 :إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

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

 :وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

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



 

 نمره 51جمع بارم : 

 نمره( 1)   .و سپس ترجمه عبارات نادرست را تصحیح نمایید نیدترجمه عبارت را با )ص( یا )غ( مشخص ک درست یا نادرست بودن -3

 ( ......)    و خدا نهان است در زمين و آسمان ها  «--وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ     -الف

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

 ( ......)     که در آن نشانه هايي است  «-- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً    -ب

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

 

 نمره ( 1)                                                                                                                                         ؟استصحیح نا یکترجمه کدام  -4

 بسیار آمرزنده =غَفور                       بگو =قالَ  به تو                     =  اِلیکَ                       چشمه ها = ونیعُ

 نمره( 3)                  عبارات زیر را بصورت کامل و صحیح بنویسید.                                                                                      ترجمه -5

 إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ  -الف

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

 إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ   -ب

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

 لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ   -ج

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

 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره (                                                                                          4)                              :                                                                        کنید کامل شده داده کلمات از استفاده با را زیر جدول -1

 مردم  - - - - - -معبود  - - عِباد   - - - - - - - - - -بندگان  - -اِله   - -  

 دیعبادت کن     =  اُعبُدوا  است دیام     =  لَعَلَّ آن یبه سو  =   هایاِل

 گانهی    = واحِد   بر یوا   =  لیوَ بر آنها  =    هِمیعَل

 لطف و رحمت     =  فَضل  کوکارین =  مُحسِن  افراد با تقوا   =  نَیمُتَّق

 قطعا  =  قَد شنوا  =   عیسَم دردناک   = میاَل  

 توکل کن  =    تَوَکَّل توانا   =  ریقَد رپاکنندهب  =  مُقیم

 کنند یم شهیاند   =  عقِلونَیَ  سخت    =  دیشَد درختان انگور   = اَعناب 

 

 ره (نم 1)                                                                                                                                                                      ترجمه کنید -2

 

 

 

 نمره( 1)   .و سپس ترجمه عبارات نادرست را تصحیح نمایید نیدترجمه عبارت را با )ص( یا )غ( مشخص ک درست یا نادرست بودن -3

 ( غ)      و خدا نهان است در زمين و آسمان ها  «--وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ     -الف

 و برای خداست نهان آسمانها و زمين                                           

 ( غ)     که در آن نشانه هايي است  «-- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً    -ب

 قطعا در آن نشانه ای است                                           

 :إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

 قطعا وعده خدا درست )حق( است

 :وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

 چيزی تواناستو او بر هر 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد مرزداران دولتیغیر  دبیرستان
 1044-1041سال تحصیلي  پایان ترم نوبت اولسؤاالت  کلید

 1قرآننام درس: 

 هادی اشترانينام دبیر: 

 40/14/1044 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:44ساعت امتحان: 

 دقيقه 04مدت امتحان: 



 

 نمره ( 1)                                                                                                                                         ؟استصحیح نا یکترجمه کدام  -4

                       بسیار آمرزنده =غَفور                      * بگو = قالَ                     به تو =  اِلیکَ                       چشمه ها = ونیعُ

 نمره( 3)                  عبارات زیر را بصورت کامل و صحیح بنویسید.                                                                                      ترجمه -5

 إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ    -الف

 قطعا افراد با تقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند

 إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ     -ب

 قطعا پروردگار من شنوای دعای من است

 لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ   -ج

 برای گروهي که فکر مي کنند

 امضاء:   هادی اشترانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 01 جمع بارم :


