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 مشهد4اداره آموزش وپرورش ناحیه 

  نوبت دومامتحانات 
 

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

 ............................... :شماره صندلی 

  قرآن هفتم :نام امتحان

  1متوسطه –هفتم  :رشته -پایه

 704-703-702-701: شماره کالس

  2:تعداد صفحه

 

 )نمره 2.  (زیر را از بین کلمات داده شده انتخاب و در جاي مناسب بنویسیدمعناي کلمات قرآنی   )1

 

 

 :عدو  )4 :هما  )3 :اَلیم  )2 : یهدي  )1

 :تَعملون)8 :کَهف) 7 :ضَالل) 6 :ملَّه) 5

 

 )25/0(است کدام معنا براي آن صحیح است؟             "سبحان"یکی از صفات خداوند   )2

 □توانا و بی نیاز  )د                □ پاك و بی عیب بودن  )ج               □ یگانگی خداوند  )ب          □ و ستایشسپاس    )الف

 )25/0(چگونه عذابی است؟                            "عذاب مهین  "منظور از ) 3

 □خوارکننده  )د                         □شدید و سخت  )ج                    □  ناامید کننده  )ب                    □ دردناك  )الف

 )25/0(کدام پیامبر خداست؟                     "ذاالنُّون  "منظور از } ...ذَاالنُّونِ اذ ذَهب مغاضباًو { در عبارت قرآنی   )4

 □ )ع(حضرت سلیمان   )د     □   )ع(حضرت موسی   )ج             □ )ع(حضرت یونس   )ب    □  )ع(حضرت ابراهیم   )الف

 )25/0(ي قرآنی زیر درست است؟ جمع کدام کلمه )5

 □اَبیات: بیت  )د            □لَونین: لَون )ج           □سبیلون: سبیل )ب            □ ءاباء: اَب  )الف

 )25/0(به چه معناست؟} اَعتَدنا لَهم عذاباً اَلیماً{ در عبارت قرآنی  "اَعتَدنا  "ي  کلمه )6

 □بخشیدیم  )د             □قرار دادیم  )ج                  □ آماده کردیم  )ب        □ نجات دادیم  )الف

 )25/0(کدام مورد است؟} اَنَّما الهکُم اله واحد { عبارت قرآنی ي  شکل صحیح ترجمه  )7

 □ .فقط خداي شما خداي یگانه است  )ب         □ .خداي شما فقط خداي یگانه است  )الف

 2صفحه در  ي سواالت  ادامه

 

 دانند دهید، دشمن، آن دو، غار، می کند، دردناك، انجام می روشن، گمراهی، آیین، آنچه، هدایت می

 به نام داناي توانا

 دقیقه40   :مدت پاسخگویی

 94/ 03/    :  تاریخ امتحان 

 فروغ نیا-مصدقی آقاي:نام دبیر

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر

 



 ٢

 )75/0.            (هاي کوتاه قرآنی زیر را کامل کنید ي ترکیب ترجمه)8

 .یی را..................  در آن:فیها سبالً) 1

 .است................... و چه خوب  :و نعم النَّصیر) 2

 ..............................بهترین  :خَیرُ الرّزِقینَ) 3

 )75/1.         (هاي کوتاه قرآنی زیر را معنا کنید ترکیب  )9

 ...................  ............................  :اَجرَ المحسنینَ) 2         ..............................................   :مقیم الصاله) 1

 ............................  ..........................  .......................... :اَلَّذینَ یعملونَ الصالحات) 3

 )5/0.    (ي مهم دینی سفارش شده است، آنها را بنویسید به انجام دو فریضه }..... کوه والزَّفَاَقیموا الصلوه و ءاتُ{در عبارت قرآنی  )10

 

 )5/0(هدف از آفرینش زمین چیست؟                   ،}اَلَّذي جعلَ لَکُم االرض مهداً{ ي  ي شریفه آیه با توجه به  )11

 

 )نمره 3.                  (ي آیات و عبارات قرآنی زیر را کامل کنید ترجمه  )12

 .پروردگارش.......................... پس هر کس امید دارد به : فَمن کان یرجوا لقاء ربه )1 

 .....................به  ..............خلق نکرد خدا اینها را :  ما خَلَقَ اهللاُ ذلک االّ بِالحقِّ )2

 ................................و به سوي او ................................ بر او  :علَیه تَوکَّلت و الَیه اُنیب  )3

4(  النُّجوم خَّر وسامهستنداو ....... ...............رام به ...... .......................و :  بِاَمرِه ت. 

 .عمل را دارند........................ آنها را که کدام یک از آنها .............................. تا  :لنَبلُو هم اَیهم اَحسنُ عمالً  )5

 .شیاطین.................................... به تو از ............... : ..................پروردگارا ................. و :و قُل رب اَعوذُ بِک من همزات الشَّیاطین   )6

  "قرآن پناه شما "    )نمره 10: جمع بارم (

 

 

 

 
 
 

 نمره مفاهیم

 )نمره 10(

 روخوانینمره 

 )نمره 10(
ي  جمع نمره

 )با عدد(پایانی

ي  جمع نمره

 )با حروف(پایانی

نام و نام خانوادگی 

 دبیر و امضا

     



 ٣

 )94خرداد ( قرآن هفتم دومپاسخنامه سواالت نوبت 

 )نمره 2، جمع  25/0هر کلمه ( )1

 دهید انجام می -8غار      -7گمراهی -6آیین -5دشمن -4آن دو -3دردناك -2کند هدایت می -1

 ")پاك و بی عیب بودن( جگزینه ")         25/0(  )2

 ")خوارکننده( د  گزینه ")              25/0(  )3

 "))ع(حضرت یونس ( ب  گزینه ")25/0(  )4

 ")ءاباء: اَب ( الف  گزینه ")   25/0(  )5

 ")آماده کردیم( ب  گزینه ") 25/0(  )6

 ")خداي شما فقط خداي یگانه است(الف  گزینه ")25/0(  )7

 )نمره  75/0، جمع  25/0هر مورد ( )8

 )روزي دهنده(روزي دهندگان )3یاوري                        )2ها راه )1

 )نمره 75/1، جمع  25/0هر کلمه (  )9

 .دهند کارهاي نیک را کسانی که انجام می )3پاداش نیکوکاران    )2ي نماز   برپا کننده)1

 برپاداشتن نماز و پرداختن زکات  )5/0()10

 محل آرامش و آسایش   )5/0()11

 )نمره 3، جمع  25/0هر کلمه (  )12

 آورم روي می -توکل کردم )3)     حق(درستی  –) جز(مگر  )2)مالقات (دیدار  )1

 هاي وسوسه -برم پناه می -بگو )6بهترین                -بیازماییم )5)      امر(فرمان  -ستارگان )4

********* 

 )نمره 10: جمع بارم (

 مصدقی با احترام -باشید و پیروز موفق

 


