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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2

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

تاریخ امتحان 1395/09/05 :
مرزداران

دبیرستان دوره اول پسرانه

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

ردیف

نام درس :قرآن
ساعت امتحان.8:00 :صبح
مدت امتحان:

نمره به حروف:

دقیقه.

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

( 4نمره)

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید :

توانا  -آمد برای  -اُعبُدوا  -التَعقِلونَ  -گوناگون  -انجام می دهید  -مِلَّة  -یَتَفَکَّرونَ  -معبود  -شما  -گفتند  -وَیل
قطعاً  -اَوحی  -تاریکی ها  -برپاکننده  -شنوا  -شِفاء  -افراد با تقوا
مُقیم = ....................................

 = ....................................وحی کرد

 =....................................فکر می کنند

اَ نتُم = ....................................

ظُلُمات = ...................................

جاءَ = ....................................

 =....................................عبادت کنید

قالوا = ...................................

 =....................................اندیشه نمی کنید

 = ....................................دین ،آیین

تَعمَلونَ = ....................................

سَمیع = ...................................

 =....................................وای بر

قَدیر = ...................................

مُتَّقینَ = ...................................

( 3نمره)

عبارت های کوتاه را ترجمه کنید

ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْنَا.................................................................. :

قَد جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ................................................................ :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا.......................................................................... :

أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ .....................................................................................:

صفحه 1

ترجمه عبارات زیر را بنویسید:

( 5نمره)

 - 1وَلِلَهِ غَیْبُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
..............................................................................................................................
 – 2إِنَ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ
.........................................................................................................
 - 3رَبِ اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَلَاةِ وَمِنْ ذُرِیَتِي  -رَبَنَا وَتَقَبَلْ دُعَاءِ
................قرار بده مرا .................................................................................و بپذیر.......................
 - 4قَالُوا أَ إِنَكَ لَأَنْتَ یُوسُفُ  ،قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِي
… ............................همان  .................هستي؟ ...............................................
 - 5إِنِي تَوَكَلْتُ َعلَى اللَهِ رَبِي وَرَبِكُمْ
 ....................توكل كردم..........................................................................................................

صفحه 2

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2

پایه و رشته  :هفتم
نام پدر......................................... :

تاریخ امتحان 1395/09/05 :

دبیرستان دوره اول پسرانه

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

مرزداران

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

ردیف

نام درس :قرآن
ساعت امتحان.8:00 :صبح
مدت امتحان:

نمره به حروف:

دقیقه.

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

( 4نمره)

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید :
گوناگون  -معبود  -قطعاً  -شِفاء
مُقیم = برپاکننده

اَوحی = وحی کرد

یَتَفَکَّرونَ = فکر می کنند

اَ نتُم = شما

ظُلُمات = تاریکی ها

جاءَ = آمد برای

اُعبُدوا = عبادت کنید

قالوا = گفتند

التَعقِلونَ = اندیشه نمی کنید

مِلَّة = دین ،آیین

تَعمَلونَ =  -انجام می دهید

سَمیع = شنوا

وَیل = وای بر

قَدیر = توانا

مُتَّقینَ = افراد با تقوا

( 3نمره)

عبارت های کوتاه را ترجمه کنید

ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْنَا :این از لطف خداست بر ما

قَد جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ :قطعا آمد برایتان حقی از پروردگارتان

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا :قطعا ما نازل کردیم قرانی عربی

أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ  :پاداش نیکوکاران

صفحه 1

ترجمه عبارات زیر را بنویسید:

( 5نمره)

 - 1وَلِلَهِ غَیْبُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
و برای خداست نهان آسمانها و زمین
 – 2إِنَ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ
قطعا در آن نشانه هایی است برای گروهی که اندیشه می کنند
 - 3رَبِ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَلَاةِ وَمِنْ ذُرِیَتِی  -رَبَنَا وَتَقَبَلْ دُعَاءِ
پروردگارا قرار بده مرا به پا دارنده نماز و از فرزندان من -پروردگارا و بپذیردعا را
 - 4قَالُوا أَ إِنَكَ لَأَنْتَ یُوسُفُ  ،قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِی
گفتند آیا قطعا تو همان یوسف هستی؟ گفت من یوسف هستم و این برادر من است
 - 5إِنِی تَوَکَلْتُ َعلَى اللَهِ رَبِی وَرَبِکُمْ
قطعا من توکل کردم بر خدا که پروردگار من و پروردگار شما است

صفحه 2

