
 

 

 

 

 

 

 

 نمره 10:جمع 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 سؤاالت
 

 )یک کلمه اضافه است( ی هر کلمه را انتخاب کنید. ترجمه  1

 دیدار[ - گمراهی - پرنعمت - ارزشمند -]سایه

 د( کَریم                                 ج( نَعیم                                 ب( ضاَلل                                 الف( لِقاء

1 

 ی صحیح عبارت قرآنی را مشخص کنید. ترجمه 2

 « اَنْزَلَ عَلَی عَبْدِهِ الْکِتابَ »

  ات کتاب را نازل کردی ب( بر بنده                     اش کتاب را الف( نازل کرد بر بنده

5/0 

 (یک ترجمه اضافه است.) ترجمه صحیح هر عبارت قرآنی را انتخاب کنید. 3

 «لِلّهِ جَمیعاً اِنَّ الْعِزَةَ»الف( 

 «الیُضیعُ اَجْرَ الْمُحْسِنینَ»ب( 

 «اَال بِذِکْرِ اهللِ تَطْمَئِنَ الْقُلوبَ»ج( 

 ……… )تنها با یاد خداوند دلها آرام می گیرد(                ……… )قطعا خداوند برهمه چیز توانست(

 ……… را تباه نمی کند()پاداش نیکو کاران           ……… ی سربلند ی برای خداست( )قطعا همه

75/0 

 معنای کدام کلمه نادرست است؟ 4

 د( اَعْناب=درختان انگور             =پدران ج( ءاباء             ب( مُهین=دردناک             الف( سُباُلً=راههایی
5/0 

 ی ناقص را کامل کنید. ترجمه 5

 . ………   ………دعای اورا پذیرفتیم و...                                « الْغَمِّفَاسْتَجَبْناهُ لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ  »الف(

 رستگار شوید، ………   ………کار نیک را                                    «اِفْعَلوا الْخَیْراتَ،لَعَلَّکُمْ تُفْلِحونَ»ب( 

1 

 صحیح یا غلط بودن ترجمه عبارت قرآنی را مشخص کنید. 6

  غ           ص روزی پروردگارت بهترین است.                   «رِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ»الف( 

 غ           ص                          بگو ای قوم من.                           «قالَ یا قَوْمِ»ب( 

 غ           ص                        براو توکل کن.                               «تَوَکَّلْ عَلَیْهِ»ج( 

75/0 

 5/0 دهد؟ به چه کسانی بشارت می« یُبَشِّرُ الْمؤمِنینَ اَلَّذینَ یَعْمَلونَ الصّالِحاتِ»خداوند در این آیه  7

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید. 8

 ذُرِّیَتیب( مِنْ                                        الف( نِعْمَ النَّصیرُ

 د( الیَظْلِمُ رَبُّکَ                                           ج( قَدْ جاءَکُمْ

2 

 ترجمه کنید. 9

 « جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیء ٍحَیٍّ »الف( 

 « قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُم یوحَی اِلَیَّ »ب( 

3 

 1از 1ی  صفحه

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

  هفتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 

 مفاهیم قرآن نام درس:

 زهرا قماشی :نام دبیر

 09/03/1398 :امتحان تاریخ

 / عصر صبح 7:15  :ساعت امتحان

 دقیقه 50 : امتحانمدت 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 

 ( 25/0) الف( دیدار

 (25/0)ب( گمراهی

 (25/0)ج( پرنعمت

 (25/0)د( ارزشمند

 (5/0) الف 2

3 
 (25/0) ی سربلندی برای خداست . الف( قطعا همه

 (25/0) کند. ب( پاداش نیکوکاران را تباه نمی

 (25/0)گیرد.  ها آرام می یاد خداوند دل ج( تنها با

 (5/0) ب 4 

 5 
 دادیم.را از غم نجات  الف( پس...او

 ب( انجام دهید...تا شما 

6 
 (25/0) ص (الف

 (25/0)غ ب(

 (25/0)ص ج(

 (5/0)اند. مومنانی که کار نیک انجام داده 7

8 

 (5/0) الف( چه خوب یاوری است.

 (5/0) از نسل من ب(

 (5/0) ج( قطعا آمد برای شما

 (5/0) کند. د(پروردگارت ظلم نمی

9 
 قراردادیم.ای را  الف( از آب هر چیز زنده

                                (3) شود.  ب( بگو فقط من انسانی مانند شما هستم که بر من وحی می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 امضاء:    زهرا قماشی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 10 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 

 مفاهیم قرآن هفتمنام درس: 

 زهرا قماشينام دبیر: 

 09/03/1398تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 50مدت امتحان: 


