نام آزمون :

قـرآن

-

پایه :هفتـم

نوبت اول دی ماه 5931

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

ساعت برگزاری:

اداره آموزش و پرورش شهرستان رشتخـوار

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

باسمه تعالی

تاریخ آزمون:

نام و نام خانوادگی دبیر :رمحان پور

نمره به عدد:

محل مهرآموزشگاه

صبح

وقت آزمون 06 :دقیقه

دبیرستان :آزادگان دولت آباد (دوره اول)

شماره صندلی:

5931 /01/

تعداد سئوال و بارم  56 :سئوال و  56نمره

تعداد صفحات 2 :صفحه

نمره به حروف:

 )1گزینه درست را عالمت بزنید.
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 )1کدام کلمه قرآنی به معنای"بسیار آمرزنده" می باشد ؟
معنای کلمات قرآنی (4نمره )

( رَحیم

غَفور

)

( برپاکننده

مسافر

)

 )3ترکیب قرآنی (عَذاب اَلیم) به معنی":کیفر دردناک" است.

( صحیح

غلط

)

 )4معنی کلمه قرآنی"نَخیل" به فارسی می شود(:درختان زیتون )؟

( صحیح

غلط

)

 )2معنی کلمه قرآنی(مُقیم) کدام است؟

 )2معنی درست هر کلمه را به آن وصل کنید.
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 )1شَمس

 oروز

 )5یا

 oآیا

 )2قَمَر

 oشب

 )6اَم

 oای

 )3لَیل

 oماه

 )7عَن

 oقطعاً

 )4نَهار

 oخورشید

 )8قَد

 oاز

 )3معنی درست هر ترکیب قرآنی را مشخص کنید.

ترکیبات قرآنی ( 6نمره)

 ( )1مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ):

از همه میوه ها

از هر درختی

 ( )2سَمیعُ الدُّ عاء):

قبول کننده دعا

شنونده دعا

 ( )3قالوا یا اَبانا):

پدر به ما گفت

گفتند ای پدر ما

 ( )4اَکثَرَ النَّاس):

بیشتر مردم

همه مردم

 )4ترکیبات قرآنی زیر را معنا کنید.

 )1اِنَّ عِبادی).................................................( :

 )2اِلی النَّحل)................................................(:

 )3عَمّا تَعمَلونَ)..............................................( :

 )4وَیلٌ لِلکافرینَ)..........................................(:

 )5اَفَال تَعقِلونَ)...............................................( :

 )6مِنْ رَبِّکُم).................................................(:

 )5در آیه زیر دو ترکیب قرآنی به دلخواه خود بیابید و سپس آن ها را معنا کنید.

(اِنَّ اللِّهَ ال یَظلِمُ النَّاسَ شَیئاً وَ لکِنَّ النَّاسَ اَنفُسَهُم یَظلِمونَ) یونس44
ترکیب).....................................................( :1

معنا )...................................................(  :

ترکیب).....................................................( :2

معنا )....................................................(  :

ادامه سواالت در صفحه بعد
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5/1

6/1

 )6با توجه به الگو ها داده شده جاهای خالی را کنید.

الگوهای قرآنی ( 2نمره)

 )1لـ  +اللِّه = لِلِّه :برای خدا



لـ  +النِّاس = ........................ : ...................

 )2اِلی  +ها =اِلیها :به سوی او



اِلی  +کُم = ........................ : .....................

 )7کلمات داده شده را مانند الگو به جمع تبدیل کنید و آن ها را معنا کنید.

 )1خالِق  خالِقونَ :آفریندگان

مُهاجر

 )2آیة  آیات :نشانه ها

مُومِنَة



6/1

6/1

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

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

 )8بر اساس پیام و مفهوم آیات گزینه درست را انتخاب کنید.
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 )1کدام آیه نشانه دهنده این است که"عزت و سربلندی مخصوص خداوند" می باشد؟
اِنَّ العِزَّة َ لِلِّهِ جَمیعاً

وَ ما تَوفیقی اِلِّا باللِّه

اَال اِنَّ وَعدَ اللِّه حَقٌ

 )2پیام و مفهوم آیه (اَال بذکر اللِّهِ تَطمَئِنَّ القُلوبُ) کدام است؟
دل های آرام خدا را ذکر می کنند

یاد خدا و دل آرام ،نعمت است

دل ها با یاد خدا آرام می گیرد

انس با قرآن و ترجمه آیات قرآنی ( 8نمره)

 )9ترجمه ناقص آیات قرآنی را کامل کنید.

6/1

 )1رَبَّنَا اغفِرلی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلمُومِنینَ:
 .....................بیامرز مرا و  .......................و مومنان را.
 )2اِنَّ اللِّهَ یَامُرُ بالعَدل وَ االِحسان:
 ....................امر می کند به عدالت و . ........................
 )11آیات و عبارات قرآنی زیر را معنا کنید.
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 )1ما خَلَقَ اللِّهُ فِی السَّماواتِ وَ االَرض:آنچه ..........................................................................................
 )2اِنَّ فی ذلِکَ لَأیاتٍ لِقومٍ یَعقِلونَ........................................................................................................ :
 )3اِنَّ المُتَّقینَ فی جَنِّاتٍ وَ عُیونٍ........................................................................................................... :
 )4وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ................................................................................................................ :
 )5ذلِکَ مِنْ فَضل اللِّهِ عَلَینا................................................................................................................. :
 )6قالَ اَنَا یوسُفُ وَ هذا اَخی................................................................................................................ :

*

ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺍﯾﯽ
navaeeschool.ir
@navaeeschool

در پناه عمل به تعالیم قرآن موفق و پیروز باشید.
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