
  نام ونام خانوادگی: 
  نام پدر:

  ش�ره دانش آموزی

  بسمه تعالی
  استان اصفهان کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی

  گروه دینی وقرآن استان
  ٩٦-٩٧سال تحصیلی 

  متحان نوبت دوم قرآن ا
  پایه هفتم

  دقیقه ٤٥زمان: 

  بارم  خدایا قلبهای�ن را به نور قرآن منور گردان  ردیف
  از بین کل�ت داده شده ، برای هر تصویر کلمه مناسب انتخاب کنید.( دو کلمه اضافه است)   ١

  )هف کَ –ک لِ مَ  -وم جُ نُ  -بیلسَ  -لکمُ   (                                            
  
  

                                    
                                                                                                                         

                     (               )                   (               )          )                   (           (                )  

١  

  ش�ره هر کلمه قرآنی را در مقابل معنی آن بنویسید.( یک مورد در ترجمه ها اضافه است)  ٢
  )هدمَ  – ٤*  فلِ ختَ مُ  – ٣ * ِملَّة – ٢ *  لَّ عَ لَ  -١(

  .. محل آرامش....... دین................ چشمه ها........... امید است.....گوناگون 

١  

  واژه ها درست ترجمه نشده اند؟ معنی درست آنها را بنویسید.کدام   ٣
  □َوَجُدوا: ایجاد کردندد)      □یل : بلکه وَ  ج)    □بخشنده ریم: ب) کَ   □هی ها�ت : گمرالُ الف) ظُ 

  

٥/١  

  کلمه اضافه است) ٣ترجمه هر کلمه را از داخل کادر انتخاب کنید ومقابل آن بنویسید. (   ٤
                                                                                      روز -این چنین  –پدر  –آن دو  –ھنگامی کھ  –اجازه

                                                                                          ذ (              )إِ                  )         (    کَ ذالِ کَ                  بو (            ) اَ 

٧٥./  

  در عبارت زیر فقط کل�ت مشخص شده را معنی کنید.  ٥
  » لطانٌ سُ  میهِ لَ عَ  کَ لَ  یَس لَ  بادیعِ  نَّ اِ «  

          

٧٥./  

  کل�ت داخل جدول را ترجمه کنید.    ٦
                

  
                         

  ترجمه  کلمه  ترجمه  کلمه  ترجمه  کلمه
  ............  هینمُ   ............  وّ دُ عَ   ................  قاءلِ 

  
٧٥./  

  ترجمه عبارات زیر را تصحیح کنید.  ٧
  ...)می گویند.(..............: پس صرب کردند بر آنچه ونَ قوللی ما یَ  عَ اصِرب *فَ 
  نازل شد بر بنده اش کتاب. (...................)تاب: الکِ  هِ بدِ لی عَ عَ  َل نَز *اَ 
  

١  

  نیست؟ درستجمع کدامیک از کل�ت   ٨
    □ُمؤمن : مؤِمنات              □ِعنَب : اَعنابج)           □خالق: خالقینب)               □َمحسن: محسنونالف ) 

٢٥/٠  

  کدام گزینه نادرست است؟  ٩
    □: گفت ای قوم   ومِ یا قَ  ب) قاَل                        □م : از سوی پروردگارتانکُ بِّ ن رَ الف) مِ 

    □: به سوی تو یکَ لَ د) اِ                            □ ون : از آنچه انجام می دهید.لُ عمَ  تَ ّ� ج) عَ 
  

٥./  

  شده است؟ نکدام ترکیب درست معنا   ١٠
  □ است: قطعا خدای ش� ، خدای یگانه دٌ واحِ  لهٌ م اِ کُ لهُ ا اِ tَّ ب) اَ     □ ببخش به ما از نزدت اتِنا ِمن لَُدنَک :ءالف) 
  □ : او را از اندوه وناراحتی نجات دادیم. مِّ الغَ  نَ مِ  یناهُ جَّ د) نَ          □: همراه با ستایش پروردگارتکَ بِّ رَ  مدِ حَ ج) بِ 

    

٥./  



    □متفاوت است؟» لـِ « حرف معنی  در کدام گزینه   ١١
  َجَعَل لَُکم د)          َرحَمٌة لُلُمؤِمنیَن         الف) قُلنا لِلَمالئِکة              ب) العاِقبَُة لِلتَّقوی       ج)

  

٢٥/٠  

  ترجمه ی این ترکیبات را بنویسید.  ١٢
  (               ) کَ قَ لَ (                  )خَ لی�ً ا اَ ذابً (                  )عَ  الةالصَّ  قیمُ (                   ) مُ اِس النّ کَ|َ اَ 

  

٢  

  کشیده شده است را معنا کنید.درعبارات زیر ترکیباتی که زیرشان خط   ١٣
  .......................راتمَ الثَّ  لِّ ن کُمِ وَ                                            ............ا  حً م صالِ هُ اخا ودَ لی �َ اِ *وَ 

                                         

١  

  هر عبارت قرآنی را در مقابل ترجمه  مربوط بنویسید.( یک ترجمه اضافه است)ش�ره   ١٤
  ب                                           الف                      

  پس دعای او را پذیرفتیم                                            کَ قُ رُز نَ  حنُ نَ  -١
  ما به تو روزی دهنده ایم                                هُ بنا لَ جَ استَ فَ  -٢
  ما روزی می دهیم به تو                          اللهِ وا بِ مُ ِص اعتَ وَ  -٣

  و�سک بجویید به خدا                                                

٧٥./  

   با توجه به الگو ، ترکیبها  را کامل کنید.  ١٥
  : برای او ، برایش هُ = لَ  (برای)+ ـهُ  : براو ، برآن                        لـِ  یهِ لَ عَ : لی+ هِ عَ 
  ..............   م=..........: +کُلـ ِ        م:............: ................             لی+هِ عَ 
  

١  

  ترجمه درست عبارات قرآنی را انتخاب کنید.  ١٦
                               :  هالَ  ةً زینَ  رِض ی االَلَ لنا ما عَ عَ جَ ا نّ اِ  -١

      □) قطعا آنچه روی زمین است زینتی برای آن قرار دادیم ب             □ن را زیبا برای آنالف) قطعا ما قرار دادیم زمی
  :یهالَ  عَ ِرب اصطَ وَ  لوةِ الصَّ بِ  کَ هلَ ر اَ أمُ وَ  -٢  

   □خانواده ات tاز وصرب بر آن است وکارب)       □الف) وفرمان ده خانواده ات را به tاز ودر این کار صبور وشکیبا باش

١  

  چون تو باشی با خدا هر جا خدایت یاور است.« عبارت فارسی مقابل بیانگر کدام عبارت قرآنی می باشد؟  ١٧
          □ یَل الَّ  َق لَ ذی خَ الَّ  وَ هُ ب) وَ                                        □رالف) َوقُل رَبِّ اغفِ 

  □مواِت ی السَّ ما فِ  هُ د) لَ                                □صیرِ النَّ  عمَ نِ ولی وَ املَ  عمَ ج) فَنِ 
  

٥./  

  »  اللهِ  بِ ّال اِ  ةوَّ قُ  آل«  از نظر مفهومی با کدام عبارت در ارتباط است؟ این عبارت  ١٨
  □ ب) بازگشت انسان به سوی خدا                                                □الف)  یگانگی خدا 

  □د) پاک وبی عیب است خدا                       □  ج) نیست هیچ توان وقدرتی به جز از خدا
  

٥./  

  زیر را ترجمه کنید.عبارات   ١٩
  .......   ... ...... .....     مآءً  ءِ � السَّ  نَ مِ  َل نَز اَ  الف) وَ 

  ................  ..........  .......  ........ مینَ ا ظالِ نّ ا کُنّ نآ اِ یلَ ب) قالوا یا وَ 

      ا...........  ........  .........دً حَ اَ  کَ بِّ رَ  مُ ظلِ ال یَ ج) وَ 

  .......... ....... ....... .........  .........ةً حمَ َر  نکَ دُ ن لَ نا مِ تِ نا ءآ بَّ د)  رَ 

  
  

٥  

  ٢٠  شفاهی :tره کتبی:                                  tره   

  در پناه قران باشید



  ترم دوم هفتم ن پاسخنامه آزمون قرآ 
  از بین کل�ت داده شده ، برای هر تصویر کلمه مناسب انتخاب کنید.( دو کلمه اضافه است)   ١

   -بیلسَ  -ومجُ نُ  هفکَ -لکمُ              
١  

  ش�ره هر کلمه قرآنی را در مقابل معنی آن بنویسید.( یک مورد در ترجمه ها اضافه است)  ٢
  .......٢.... دین....٤محل آرامش..... ....چشمه ها... ..١.... امید است....٣....وناگون گ

١  

  واژه ها درست ترجمه نشده اند؟ معنی درست آنها را بنویسید.کدام   ٣
  □َوَجُدوا: ایجاد کردندد)      □یل : بلکه وَ  ج)    □بخشنده ریم: ب) کَ   □�ت : لُ الف) ظُ 

  تاریکی ها                                                      وای بر                    یافتند

٥/١  

  کلمه اضافه است) ٣ترجمه هر کلمه را از داخل کادر انتخاب کنید ومقابل آن بنویسید. (   ٤
                                                                                          )ھنگامی کھذ (إِ                  ) این چنین  (کَ ذالِ کَ                  ) پدر بو ( اَ 

٧٥./  

  در عبارت زیر فقط کل�ت مشخص شده را معنی کنید.  ٥
  بندگانم            برآنها     » لطانٌ سُ  میهِ لَ عَ  کَ لَ  یَس لَ  بادیعِ  نَّ اِ «  

٥./  

  کل�ت داخل جدول را ترجمه کنید.    ٦
                

  
                         

  ترجمه  کلمه  ترجمه  کلمه  ترجمه  کلمه
  ار کنندهخو   هینمُ   .......دشمن.....  وّ دُ عَ   ........دیدار........  قاءلِ 

  
٧٥./  

  ترجمه عبارات زیر را تصحیح کنید.  ٧
  ...).........صربکنمی گویند.(.....بر آنچه  کردند: پس صرب ونَ قوللی ما یَ  عَ اصِرب *فَ 
  .............)نازل کردبر بنده اش کتاب. (...... نازل شدتاب: الکِ  هِ بدِ لی عَ عَ  َل نَز *اَ 
  

١  

  نیست؟ درستجمع کدامیک از کل�ت   ٨
    □: مؤِمناتُمؤمن               □ِعنَب : اَعنابج)           □خالق: خالقینب)               □َمحسن: محسنونالف ) 

٢٥/٠  

  /.٥    □: گفت ای قوم   ومِ یا قَ  ب) قاَل             کدام گزینه نادرست است؟  ٩
    □ : قطعا خدای ش� ، خدای یگانه استدٌ واحِ  لهٌ م اِ کُ لهُ ا اِ tَّ ب) اَ شده است؟ نکدام ترکیب درست معنا   ١٠

  
٥./  

  ٥/٠             □الف) قُلنا لِلَمالئِکة            متفاوت است؟» لـِ « حرف معنی  در کدام گزینه   ١١
  )  ار  آفرید تو( کَ قَ لَ )خَ عذاب دردناک(  �ً لیا اَ ذابً )عَ  برپا کننده tاز(  الةالصَّ  قیمُ مُ     )  بیشرت مردم(  اِس النّ کَ|َ اَ   ١٢

  
٢  

      ........میوه ها.......راتمَ الثَّ  لِّ ن کُمِ وَ                                            .........برادرشان...ا  حً م صالِ هُ اخا ودَ لی �َ اِ وَ *  ١٣
                                

١  

  /.٧٥      ٣و�سک بجویید به خدا  /١ ما روزی می دهیم به تو /ما به تو روزی دهنده ایم  /  ٢ س دعای او را پذیرفتیم پ  ١٤
  ١  برای ش�م=کُ+لـ ِبرآنها                  م:.لی+هِ عَ          با توجه به الگو ، ترکیبها  را کامل کنید.  ١٥
  ١       □الف)  -٢         ) ب -١  ١٦
  /.٥                                □صیرِ النَّ  عمَ نِ ولی وَ املَ  عمَ ج) فَنِ   ١٧
  /.٥                     □  ج) نیست هیچ توان وقدرتی به جز از خدا  ١٨
  تمگرانگفتند : ای وای برما ، بودیم از سب)               از آس�ن آب را نازل کردالف)   ١٩

  ی رانزدت رحمتپروردگار ما ببخش به ما از  ةً حمَ َر  نکَ دُ ن لَ نا مِ تِ نا ءآ بَّ رَ د) // ستم tی کند پروردگار هیچ کسی راو ج)

  
  

٥  

  ٢٠  شفاهی :tره کتبی:                                  tره   

 


