
 

 

 

 

 

 
 

 نمره  تجدید نظر به عدد:        نمره به حروف:           نمره به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                                 تاریخ و امضاء: نام دبیر:                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 با توجه به معنی صحیح هر کلمه بهم وصل کنید.  1

 هر،هرچیز خلق  .1

 پاداش نهار  .2

 افرید سماوات  .3

 گفت رحمه  .4

 اسمان ها قدیر  .5

 توانا اجر  .6

 رحمت قال  .7

 روز کل  .8
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 ترکیب های زیر را معنی کنید. 2

  قال یا قوم  -1

  علی کل شیء قدیر  -2

  وعد اهلل  -3

  الیل و النهار  -4

  بسم اهلل  -5
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 ترجمه درست آیات زیر را انتخاب کنید.  3

 ولکن الناس انفسهم یظلمون   -1

 الی اهلل مرجعکم  -2

 ولی مردم به خودشان ظلم می کنند.  -3

 به سوی خدا است بازگشت شما  -4
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 کدام گزینه الف ناخواناست؟  4

 واو زیر همزه              بعد از واو اخر کلمه

 )ی( زیر الف کوچک                     قبل از تشدید
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 2از 1صفحه 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 نآقرنام درس: 

 مجیدیفائزه  نام دبیر:

 02/03/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 10جمع بارم : 

 حرف ناخوانای کلمه زیر چیست؟ چرا ؟ توضیح دهید.  5

 فِی اختاِلفِ
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 حرف ناخوانای کلمه زیر چیست؟ چرا ؟ توضیح دهید.  6

 اَنَا
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 حرف الم در چه حالتی ناخواناست ؟  7
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 حرف ناخوانای کلمه زیر چیست؟ چرا ؟ توضیح دهید. 8

 عَلَی االَرضِ
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 2 از 2صفحه 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 نمره 10جمع بارم : 

ف
ردی

 

                                                                                                  سؤاالت           

1  

 هر،هرچیز  خلق  .1
 پاداش نهار  .2
 افرید سماوات  .3
 گفت رحمه  .4
 اسمان ها قدیر  .5
 توانا اجر  .6
 رحمت قال  .7
  روز کل  .8

2  

 گفت ای قوم قال یا قوم  -1

 بر همه چیز تواناست علی کل شیء قدیر  -2

 وعده خدا وعد اهلل  -3

 روز و شب الیل و النهار  -4

 بنام خدا بسم اهلل  -5
 

3  

 3ولکن الناس انفسهم یظلمون   -1

 4الی اهلل مرجعکم   -2

 ولی مردم به خودشان ظلم می کنند.  -3

  خدا است بازگشت شمابه سوی   -4
 کدام گزینه الف ناخواناست؟ بعد از واو اخر کلمه 4

 حرف ناخوانای کلمه زیر چیست؟ چرا ؟ توضیح دهید. 5

 فِی اختِالفِ حرف ی چون قبلش کسره امده الف چون وصله

 0.5حرف ناخوانای کلمه زیر چیست؟ چرا ؟ توضیح دهید.  6

 اَنَا الف چون قبلش فتحه امده

 وقتی قبل از تشدید بیاید 0.5الم در چه حالتی ناخواناست ؟ حرف  7

 0.5حرف ناخوانای کلمه زیر چیست؟ چرا ؟ توضیح دهید.  8

 الف وصل است –ا ی چون بعد از فتحه امئه  –عَلَی االَرضِ ی 

 امضاء:    فائزه مجیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 هفتم نآقرنام درس: 

 مجیدیفائزه  نام دبیر:

 02/03/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




