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ردیف

0
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تعداد کل سؤاالت7 :

بارم نمره

سؤال

با توجه به کلمات درون پرانتز کلمات داده شده را معنا کنید (.یک کلمه اضافی است)
(گفتند_ستایش_روز_پروردگار_شب) نهار ...................... :رب  ........................قالوا .................حمد.................

2

3

صفحه 0

0نمره

صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
الف)کلمه (ظلمات) به معنی (روشنایی) است.

صحیح

غلط

ب) ترکیب (اِلَیکَ) به معنی (به سوی تو) است.

صحیح

غلط

0نمره

معنای این ترکیبها و عبارات قرآنی را بنویسید.
الف) فِی السََّماواتِ وَ الْأَرْضِ:
0/5نمره

ب) تَوَکََّل عَلَیه:
ج) إِلَى النَّورِ:

0

5

ترجمه درست عبارات قرآنی زیر در کدام گزینه آمده است؟
 )0مِنْ عَذابٍ شَدِیدٍ

الف) از عذابی سخت

ب)از عذابی بزرگ

 )2وَمِنْ کُلَِّ الثََّمَرَاتِ

الف) از همه خوبی ها

ب)از همه میوه ها

 )3عَمّا تَعمَلونَ

الف) از آنچه عمل می کنید

0/5نمره

ب) از آنچه دست می کشید

ترجمه فارسی عبارت های قرآنی را کامل کنید .
الف) وَلِلََّهِ غیب السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .

2نمره

و برای خداست ............اسمان ها و زمین

ب)ذَلِکَ مِنْ فَضْلِ

اللََّهِ عَلَیْنَا وَعَلَى النََّاسِ

این از..................خدا برما و بر مردم است

ج) أَالَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَُّ الْقُلُوب
بدانید فقط با یاد خدا ارام می گیرد.............

6

ترجمه فارسی عبارات قرانی زیر را بنویسید
2نمره

الف) خلق اللّه السّماوات و األرض بالحقَّ
ب) وَ هُوَ عَلى کُلَِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

7

0نمره

حرف(عین) چگونه تلفظ می شود؟
با عدد

با عدد
نمره ورقه

نمره تجدید نظر

با حروف
نام ونام خانوادگی دبیر :

تاریخ و امضاء

با حروف

نام ونام خانوادگی دبیر :

با آرزوی موفقیت برای شما

تاریخ و امضاء
بارم نمره
 01نمره

بسمه تعالی
اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

راهنماي تصحيح

تاریخ امتحان / 20 :
1400

نوبت امتحان :
سئواالت امتحان داخلی درس.... :قران ................
1400
...هفتم....................
پايه :

ردیف
1

/ 10

دي ماه

بارم نمره

پاسخ

1

روز-پروردگار-گفتند-ستایش

2

الف)غلط

3

الف)در اسمان ها و زمين

1

ب)صحيح

1/5

ب)توکل بر او
ج)بسوي نور و روشنایی

4

5

6

الف)از عذابی سخت

الف)پنهان

ب)از همه ي ميوه ها

ب)بخشش

ج)قلب ها

الف)خلق کرد اسمان ها و زمين را به حق

ج)از انچه عمل می کنيد

1/5

2

2

ب)و او بر همه چيز توانا است

7

به صورت قابل امتداد و از ته گلو و کش دار
موفق و پیروز باشید_رنجبر

1

