
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 01جمع بارم: 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم صحیح و غلطسؤاالت 
 

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

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

 چهار گزینه ای سؤاالت

 است؟« مقیم»کدام گزینه معنای کلمه  3

 پایدار د( پدیدآورنده                     ج(                 ب( برپاکننده             الف( جایگاه

5/0 

 کدام گزینه است؟« عمّا تعملون»معنای عبارت  4

 د( اگر عمل کنید                 کنیدج( عمل نمی              دهیداز آنچه انجام می ب(          دانیدالف( آنچه می

5/0 

 است؟« قطعاً»کدام کلمه به معنای « قد جاءکم الحق من ربکم»در عبارت قرآنی  5

 د( قد                 ج( کُم                                          ب( ربّ                    الف( الحق

5/0 

 ؟نیست ترجمه کدام کلمه قرآنی درست 6

 د( صراط: بازگشت                 الف( عیون: چشمه ها            ب( یوم: روز                      ج( فضل: لطف و رحمت

5/0 

 کلمات را معنا کنید.

 
 :. رحیم8                          :                                            .نهار7

 :.   قُل10                                                                 :. یا أیُّها9
2 

 ترکیبات قرآنی را معنا کنید.

 
 اجرالمحسنین:. 12:                                                                    . مِن ذُرّیّتی11

 :. قالَ یا رب 14ِّ             :                                                      . توکَّل عَلیه13ِ
3 

 آیات را ترجمه کنید.

 هو الذی جعلَ الشَمسَ ضیاءً و القمرَ نوراً 15

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

1 

 قالوا أءِنَّکَ لَاَنتَ یوسفُ 16

 همان ................... هستی؟..................   ................... گفتند: ................  

1 

 0از  0صفحۀ 

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

 پایه هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 01اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآن نام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 / عصرصبح 10:  01  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. حیصح 1

 است. حیصح 2

 صحیح است« ب»گزینه  3

 است. حیصح« ب» نهیگز 4

 است. حیصح« د» نهیگز 5

 صحیح است.« د»گزینه  6

 روز 7

 مهربان 8

 ای 9

 بگو 10

 از نسل من 11

 پاداش نیکوکاران 12

 توکل کن بر او 13

 گفت ای پروردگار من 14

 او کسی است که قرار داد خورشید را فروزان و ماه را تابان. 15

 ند: آیا به راستی تو همان یوسف هستی؟گفت 16

 امضاء:  سعید آزادمنش نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره01جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 01ه آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره ی

 واحد حافظسرای دانش پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 قرآن نام درس: 

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 / عصرصبح  38: 33ساعت امتحان: 

 دقیقه33مدت امتحان: 

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 




