جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته. :هفتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

نام دبیر :نیلوفر حمیدی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1400/02/ 29

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحدانقالب

ساعت امتحان8:صبح/

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :قران

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

مدت امتحان  40 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

صحیح یا غلط بودن گزینه های زیر را با عالمت « »مشخص نمایید.
1

صحیح

غلط

ب) «ضَالل» به معنی گمان کرد می باشد .صحیح

غلط

الف) ترجمه «جاهِل» ،بیخِرَد می باشد.

0/5

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.
مفرد

معنا

جمع

معنا

جَنَّه

بهشت ،باغ

جنّات

بهشت ها ،باغ ها

ثَمَرَه

میوه

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

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

0/5

2

ترکیب زیر را مانند نمونه کامل کنید.
3

لِـ  :برای  +ـهُ =

لَهُ  :برای او  :برایش

لِـ  :برای  +کُم =

.................... : ..................... : ...............

0/75

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید( .دو کلمه اضافه است).
4

{شایسته – است  -اینکه – یافتند -نزد  -دشمن}
لَدُن (

)

وَجَدوا (

1
)

کانَ (

)

صالِح (

)

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

5

الف) فِی السَّماء ( :

) ()0/5

ب) اِنَّ عِبادی ( :

) ()0/75

ج) مِنَ الشَّجَرِ ( :

) () 0/ 5

د) اَجراً کَبیراً ( :
هـ) نِعمَ النَّصیر ( :

) () 0/ 5
) () 0/ 5

2/75

ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.
 -1قُل یا اَیُّها النّاس.
بگو ای ...................

 -2فَسَجدوا اِلّا اِبلیس.
 ..................سجده کردند  ..................شیطان.

 -3رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ.
6

روزی  .......................تو  ...................است.
 -5و اِلَی عادٍ.
و  ................قوم عاد.

 -4قالُوا یا اَبانا :
4/5

گفتند  ..................پدر ...................
 -6اِذ قالَ لِاَبیهِ.
 .........................گفت به پدرش.

در پناه قرآن موفق و پیروز باشید
صفحه ی  1از2

جمع بارم  10:نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :قرآن

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11.تهران

نام دبير :حميدی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1399-1400

تاریخ امتحان1400/2/29 :
ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان 40 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

ص
غ

2

ثمرات :میوه ها

3

لکم :برای شما -برایتان

4

نزد
یافتند
است
شایسته

5

در آسمان
قطعا بندگان من
از درخت
پاداشی بزرگ
چه خوب یاوری است

6

-1قُل یا اَیُّها النّاس.
بگو ای مردم
-2فَسَجدوا اِلّا اِبلیس.
پس سجده کردند به جز) مگر (شیطان.
-3رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ.
روزی پروردگار تو) خوب ،بهتر ،بهترین (است.
-4قالُوا یا اَبانا:
گفتند ای پدر ما
-5و اِلَی عادٍ.
و به سوی قوم عاد.
6اِذ قالَ لِاَبیهِ. -
هنگامی) وقتی (که گفت به پدرش.

جمع بارم 10 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

محل مهر یا امضاء مدیر

امضاء:

