محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ش صندلی ( ش داوطلب):
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :قرآن

نام واحد آموزشی :دبیرستان غیردولتی دخترانه روشنگران (دوره اول)
پایه :هفتم
نوبت امتحانی :نوبت دوم
سال تحصیلی95-96 :
نام دبیر /دبیران :خانم روحی

ردیف

1

سئوال
ساعت امتحان:
وقت امتحان :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

سواالت

معنای صحیح هر یک از کلمات قرآنی را از داخل شکل پیدا کرده و بنویسید ( .یک مورد اضافی است)
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شنوا – راه – لطف – توانا – دردناک – روشن
صراط--------- :
2

سمیع ---------- :فضل----------- :

الیم -----------:قدیر-----------:

معنای ترکیبات و عبارات قرآنی را از داخل شکل پیدا کرده و شماره هر یک را مقابل آن بنویسید( .یک مورد
اضافی است)
الف) سبحانک انت ولینا( .
ب) اذا قلنا للمالئکه( .

)

د) الملک یومئذ هلل( .

 -1و دین پدرانم را پیروی کردم

)

ج) ورزق ربک خیر و ابقی( .
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 -2پاک و بی عیب هستی تو ،تو سرپرست مایی.
 -3زمانی که به فرشتگان گفتیم.

)

 -4پندی از سوی پروردگارتان

)

 -5و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است.

ه) و اتبعت مله آبائی) ( .

 -6فرمان روایی آن روز برای خداست.
3

2

معنای کدام عبارت قرآنی درست و کدام نادرست است؟
درست
الف) فنادی فی الظلمات

پس در تاریکی ها ندا کرد

ب) الیظلم ربک احدا

پروردگارم به کسانی ستم می کند

ج) النضیع اجرا المحسنین

پاداش نیکوکاران را تباه نمی کنیم

د) موعظه من ربکم

عذابی از سوی پروردگارتان

نادرست

دنباله سئوال امتحان درس :قرآن

پایه :هفتم

ردیف

4

5

6

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

سواالت
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ترجمه صحیح و ترکیبات قرآنی را عالمت بزنید؟
 -1من ذریتی

الف) از پدر و مادرم

ب) از فرزندم

 -2فاصبر علی مایقولون

الف) پس صبر کردند بر آن چه گفتند

ب) پس صبر کن برآن چه می گویند

 -3فی ضالل مبین

الف) در گمراهی سخت

ب) در گمراهی آشکار

 -4ارکعوا و اسجدوا

ب) رکوع کرد و سجده کرد

ب) رکوع کنید و سجده کنید

 -5ال تعقلون

الف) اندیشه نمی کنید

ب) پند نمی گیرید
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ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید؟
الف) رب لجعلنی مقیم الصاله

پروردگارا من را  -------------نماز قرار بده

ب) اختالف الیل و النهار

آمد و شد شب و --------------

ج) انه بکم رحیما

قطعا او نسبت به شما  ---------------است

د) ان اهلل علی کل شیء قدیر

قطعا خداوند بر  ----------------توانا است

ه) هو الذی یحیی و یمیت

او کسی است که زنده می کند و --------------
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به سواالت زیر با توجه به نکات پاسخ دهید؟
الف) با توجه به این که ضمیر (ک) به معنای (تو – ات) می باشد ،کدام معنا برای عبارت قرآنی زیر بهتر است.
وامر اهلک بالصلوه .و خانواده  ---------------را به نماز فرمان ده.
ب) با توجه به این که ضمیر ( ه  ) -به معنای ( آن ،او ،ش) می باشد معنای عبارت قرآنی را کامل کنید.
لقاء ربه
ج) صادق  +ون

7

دیدار پروردگار------------
 --------------و معنای آن .-----------

هر یک از کلمات قرآنی (النحل – االحسان – وعد) را با توجه به ترجمه در جای خالی مناسب قرار دهید؟
الف) ان اهلل یامر بالعدل و .------------

قطعا خدا به عدل و نیکی امر می کند.

ب) اال ان  -----------اهلل حق.

آگاه باشید قطعا وعده خدا حق است.

ج) اوحی ربک الی  .--------------و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد.
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دنباله سئوال امتحان درس :قرآن

پایه :هفتم

ردیف

8

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

سواالت

5

عبارات قرآنی زیر را معنا کنید؟
 )1و انزل من السماء ماء
 )2فالذین ءامنوا و عملو الصالحات
 )3و لکن اکثر الناس الیشرکون
 )4و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الرحمین
 )5فاقیموا الصاله و اتوا الزکوه

موفق باشید

جمع کل

