
  
  "شهر رمضان الذي انزل فیه القران"

  .دندرخداوند می فرماید: من علم رادر گرسنگی قرار دادم مردم درسیري دنبال آن می گ
  بارم  شرح سواالت  ردیف

  .بنویسید آن مقابل را هرکلمه صحیح ترجمه  1
  لون:عقیال د)                                  :وجدواج)                    ب)غفور:                       :اَنزَلالف)

  

1  

  است؟ گزینه )کدامیهديکلمه( صحیح معناي  2
                          هدایت می کنند د)       هدایت می کنید ج)        یمهدایت می کن ب)               هدایت می کندالف)

5/0  

  است؟ درست گزینه کدام معناي  3
  آبها:  د)ثَمرات                    مهین:خواري ج)                  آباء:پدر ب)        نجینا:نجات دادیم الف)

5/0  

  است؟ "ومیراندن خداوندزنده کردن "کدام گزینه در رابطه با   4
             وهوالذي یحیی و یمیتالف)

  الناس             اَیها یا ب)قُل
  ج)ان العزه هللا جمیعاً          

  د)اوحی ربک الی النَّحل

5/0  

  . شود می معنا.......... صورت به کلمه آن شود اي(ون)یا(ین)اضافه کلمه آخر به هرگاه  5
  به کار می رود."..................."است ودر ضمایر به صورت " ............... "به معناي "لِ"

  جمع بسته می شود."................"است،پس از حذف آن واضافه کردن "تاي تانیث"کلماتی که آخر آنها 

1  

  . کنید کامل را ترجمه شده داده عبارت به توجه با  6
  آب .......... زنده اي را،...................... ............و              حی اَفَال یومنونَالماء کلَّ شیءوجعلنا من  الف)

  ........  .......... و.........و......  ........  ........... : و......              وقُل رب اغفر وارحم و اَنت خیرُ الرّاحمینَ   ب)
  .........             ........        وتمسک بجویید.............                                 واعتصموا باهللا هو موالکم         ج)
  ورستگار شوید. ...............موفق           ..............   و                       یرَلَعلَّکم  تفلحونَ                 وافعلوالخَد)

5/2  

  . بنویسید را زیر آیات صحیح ترجمه  7
  فَنادي فی الظُلُمات اَن ال اله الّا اَنت   الف)

  قَدجاءکم الحقُّ من ربکم ب)
  ما ولیکم اهللانَّ ج)

  دواقُلنا للمالئکه اسج ذد)وا

4  

 از اوست توفیق                                                                                                               

 :نام 
  نام خانوادگی :

  هفتم پایه :
   کالس :
  97خرداد ماهنوبت : 
  قرآن درس : 

  » بسمه تعالی « 
  اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي 

  4اداره آموزش و پرورش ناحیه
  بنیاد فرهنگی رضوي

  6واحد علیه السالمدبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا 
6.bonyadfarhangi.aqr.ir  

   صندلی :شماره 
  3/97/ 1     تاریخ امتحان :
  دقیقه 40 مدت امتحان:
  7 تعداد سوال :

  1: تعداد صفحات
  خانم عالیه میر سیدي    : طراح نام 


