
  اداره کل آموزش و پرورش اصفهان  نام و نام خانوادگی:
  مدیریت آموزش و پرورش برخوار
  سعدي دبیرستان دوره اول متوسطه نمونه دولتی

  طراح: خ ربیع  نام درس: قرآن
  ساعت امتحان:  پایه: هفتم  نام کالس:    نام پدر:         

  دقیقه 40مدت امتحان:  3/98/   تاریخ امتحان:  97-98خرداد ماه سال تحصیلی 
  نمره کتبی        نمره شفاهی         جمع با حروف امضا مصحح  1صفحه است. صفحه  2سؤاالت در 

  بارم  با صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنید.  ردیف

  کلمه اضافی است)2(  باتوجه به شماره کلمات، در جدول و در داخل مربع شماره مناسب را درج کنید.  1

 رحم کننده -5مهربانان            - 4         آشکار - 3پدر و مادرم         -2        بودید - 1

  یافتند - 10      بودیم - 9وحی می شود         - 8وحی کرد      - 7شکر نمی کنند     - 6

  والدي  راحمین  ال یشکُرون

  کُنتم  مبین  یوحی

  وجدوا  اَوحی
  

2  

  (یک ترکیب اضافی است) مفهومشان مرتبط هستند وصل کنید.کدام ترکیب با   2

  

  

  

  

  
  

5/1  

  ترکیبات را معنا کنید.  3

 :نّا اَنزَلناهالف) ا  
  

  ب) کُنّا بِه علمینَ:

  

  ج) فَنعم المولی:

5/1  

 قد اَفلَح المؤمنون

االَمرُکُلُّه عرجلیه یو ا 

 همه ي قدرت ها از آن خداوند است

 رستگاري و موفقیت مؤمنان

حضرت ابراهیم در مورد دعاي 
 آمرزش و مغفرت ....

ال باهللاِ ٨ال قُوا 

 يدغفرلی ولوالنا ابر
 و للمؤمنینَ



  درستی یا نادرستی ترجمه هاي زیر را مشخص کنید.  4

  

  

  

  

  

  

  

1  

  ترجمه عبارات قرآنی زیر را کامل کنید.  5

  الف) و ما ربک بِغافلٍ عما تَعملونَ: و نیست .............. غافل ........................................ .

  ........................................................................ .ب) انَّه  کانَ بِکُم رحیماً: 

. ...................................................................... :واحد لهکم الهنَّما اج) قُل ا  

....................... :لّا اَنتا لهاَن ال ا د) فَنادي فی الظُلُمت. .............................................  

  

  

  

  

  

  

4  

  

بحانَکلَنا س لیا ماءفی الس 

 پاك و بی عیب هستی برایش مندر آسمان  به سویم

                                                                 
 بالتوفیق و االحسان

 

 

 



  اداره كل آموزش و پرورش اصفهان  نام و نام خانوادگي:
  مديريت آموزش و پرورش برخوار
  سعدي دبيرستان دوره اول متوسطه نمونه دولتي

  طراح: خ ربيع  نام درس: قرآن
  ساعت امتحان:  پايه: هفتم  نام پدر:          نام كالس:
  دقيقه 40امتحان:مدت   3/98.../ تاريخ امتحان:  97-98خرداد ماه سال تحصيلي 

           پاسخنامه  1صفحه است. صفحه  2سؤاالت در 
  بارم  با صلوات بر محمد و آل محمد شروع كنيد.  رديف

  كلمه اضافي است)2(  باتوجه به شماره كلمات، در جدول و در داخل مربع شماره مناسب را درج كنيد.  1

 رحم كننده -5مهربانان            -4         آشكار -3پدر و مادرم         -2          بوديد - 1

  يافتند -10      بوديم -9وحي مي شود         -8وحي كرد      -7شكر نمي كنند     -6

  )2(والِديَّ   )4(راحِمين  )6(ال َيشكُرون

  )1(كُنتم  )3(ُمبين  )8(ُيوحي

  )10(وَجدوا  )7(اَوحي
  

2  

  كنيد.(يك تركيب اضافي است) كدام تركيب با مفهومشان مرتبط هستند وصل  2

  

  

  

  

  
  

5/1  

  تركيبات را معنا كنيد.  3

  (قطعاً ما نازل كرديم آن را)الف) اِنّا اَنزَلناُه: 

  (بوسيله آن دانا بوديم) ب) ُكنّا بِه عِلمينَ:

  (پس چه خوب سرپرستي است) ج) فَِنعَم الَمولي:

5/1  

  1  درستي يا نادرستي ترجمه هاي زير را مشخص كنيد.  4

 قد اَفَلحَ المؤمنون

و اِليه ُيرجَُع اَالمرُُكلُّهُ 

 همه ي قدرت ها از آن خداوند است

 رستگاري و موفقيت مؤمنان

دعاي حضرت ابراهيم در مورد 
 آمرزش و مغفرت ....

 اِال باهللاِ  ةال قُوَّ

رَبَّنا ِاغفرلي ولوالَِديَّ 
 و لِلمؤمنينَ 



  

  

  

  

  

  

  

  ترجمه عبارات قرآني زير را كامل كنيد.  5

  دهيد. از آنچه انجام ميغافل  پروردگارتالف) و ما رَبَُّك بِغافِلٍ عَمّا َتعمَلوَن: و نيست 

  (قطعًا او با شما مهربان است)ب) اِنَّه  كانَ ِبُكم رَحيمًا: 

 :   (بگو معبود شما فقط معبودي يكتاست)ج) قُل اِنَّما اِلُهكم اِلهٌ واحدٌ

  (پس در تاريكي ها صدا زد كه معبودي جز تو نيست)د) فَنادي في الظُلُمِت َان ال ِالَه اِلّا اَنَت: 

  

  

  

  

  

  

4  

  

 غص غ غ

 سُبحاَنكَ 
 السَّماءِ في  اِليَّ  لَنا

 در آسمان من به سويم  برايش  پاك و بي عيب هستي

                     
 بالتوفيق و االحسان




