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تاریخ امتحان 1400/ 2/ 27:

پایه هفتم دوره متوسطه اول

سواالت

صحیح يا غلط بودن عبارت های قرآنی را با عالمت  مشخص کنید .

ص

غ

الف – غَیبُ السَّماواتِ واالَرضِ :نهان آسمان ها و زمین .





ب – وَ مِن کُلِّ الثَمَراتِ  :و در تمام درختان میوه .





ج – کانَ عَلیکَ کَبیراً  :برای شما بزرگ و روشن می شود.





د _ وَ وَجَدوا ما عَمِلوا :و یافتند آنچه انجام دادند.





نمره

1

پاسخ مناسب را از سمت چپ انتخاب کرده و حروف مربوط را در داخل ( ) بنويسید (.يک عبارت اضافه است )
 -2/1اِنّا جَعَلنا (

)

 -2/2ال یَظلِمُ رَّبُکَ(
 -2/3لِقآءَ رَبِّهِ(

الف :دیدار پروردگارش.
)

1

ب :قطعا ما قرار دادیم .
ج :قطعا قرار داد.

)

 _2/4مِن الجِبالِ

د :پروردگارت ظلم نمی کند.

.

3

تعداد صفحه 2 :صفحه

اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش

تعداد سواالت 8 :

"استقالل و آزادی در پیروی از قرآن ورسول اکرم (ص) است ".امام خمینی (ره)

رديف

1

نام و نام خانوادگی :

ساعت شروع 2 :عصر

نام آموزشگاه  :حضرت رقیه (س)

ر :از کوه ها

کلماتی که زير آن خط کشیده شده معنی آن غلط است  ،درست آن را بنويسید .
 -3/1فَاصبِر عَلی ما یَقولونَ  :پس بشنو بر آنچه می گویند .

0/75

 -3/2سُبحانَکَ اَنتَ وَلِیُّنا :ندا کردی توو توسرپرست ماهستی.
 _ 3/3اِذ قالَ لِاَبیهِ :وقتی که گفت به دوستانش.
گزينه صحیح را با عالمت  مشخص کنید.
 -4/1معنی کلمه (نادی) در عبارت قرآنی (فَنادی فی الظُلُماتِ) چیست؟

4

الف :آن روز 

ب :چشمه ها 

ج:رنگ ها 

د:گوناگون 

معنای کلمات داده شده را بنويسید.
الف -نَحل .................. :ب -قَدیر.............. :

صفحه 1

ج:صدا زد 

 -4/2کلمه مشخص شده در عبارت قرآنی (( مُختَلِفٌ اَلوانُه )) به چه معناست؟
الف :بخشنده

5

ب:بودیم

د:نجات داد

0/5

ادامه سواالت در صفحه بعد

ج -نَجَّینا ............ :

د _ اِرکَعوا ................ :

1

ادامه سواالت امتحان درس قرآن پایه هفتم  -خرداد1400
"استقالل و آزادی در پیروی از قرآن ورسول اکرم (ص) است ".امام خمینی (ره)

سواالت

رديف

6

نمره

ترجمه عبارت قرآنی را کامل کنید.
 -6/1فی جَناتٍ وَ عُیونٍ  :در بهشتها و . .....................

0/75

-6/2رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ .............. :پروردگارت بهتر است.

 - 6/3المُلکُ یَومَئِذٍ لِلّهِ  .............. :در آن روز برای خداست .

7

8

ترکیب های قرآنی را معنی کنید .
الف :وَیلٌ لِلکافِرینَ ................................. :

ب :فَنِعمَ المَولی.................................. :

ج :العَذابُ االَلیمُ .................................... :

د :عَدُوّاً مُبیناً ..................................... :

2

ترکیبهای قرآنی داده شده را با توجه به مفهوم آن در جای مناسب بنويسید( .دو عبارت اضافه است)
"وَالنَّخیلَ وَاالَعنابَ * کَذَّبوا بِایاتِنا* یَعمَلونَ الصالِحات *الیؤمِنونَ بِاالخِرَة *مُقیمُ الصَّالة *ما علی االَرضِ"
ویژگی نیکوکاران -1 :عبارت قرآنی ...................................
ویژگی افراد بد  -1:عبارت قرآنی ...................................

معنا  -2 ...................... :عبارت قرآنی  ..................معنا ................................

معنا  -2 ............................ :عبارت قرآنی  .................. :معنا ...............................
جمع نمرات
دانش آموزان عزیزم در پناه حق موفق باشید.

جمع نمره
نمره قرائت

نمره مفاهیم

3

با عدد

نام و نام خانوادگی دبیر وامضاء
خانم علی محمدی

صفحه 2

با حروف

10

