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

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

  قرآن هفتم: نام امتحان

  1متوسطه–هفتم  :رشته -پایه

 704-703-702-701: شماره کالس

  4:تعداد صفحه

 

 .بدهید سوال زیر به آنها پاسخ کامل 11ي دقیق  ضمن آرزوي توفیق براي جنابعالی، با مطالعه:آموز عزیز دانش

 
 

دو کلمه از معانی داده شده .  (قرآنی زیر را از بین کلمات داده شده انتخاب و در جاي مناسب بنویسیدمعناي کلمات   )1

 )5/1( ).اضافی است

 

 
 
 
  

 
 

 

 

. 

  

 )25/0(کدام مورد است؟      "سمیع"ي  معناي کلمه} انَّ ربی لَسمیع الدعآء { در عبارت قرآنی   )2

 شنوا  )آسمان       د  )توانا        ج  )دانا         ب  )الف

 )25/0:(}  قالوا{ ي  ي صحیح کلمه ترجمه  )3

 گوید می  )بگو       د  )گفتند    ج  )گفت      ب  )الف

 )25/0(شود؟ چه چیزي باعث آرامش دلها می }اَال بِذکرِ اهللاِ تَطمئنُّ القُلوب{با توجه به عبارت قرآنی   )4

 

 )25/0(خداوند پاداش چه کسانی را از بین نمی برد؟ }و ال نُضیع اَجرَ المحسنین{در عبارت قرآنی   )5

 

 )25/0(هدف از نزول قرآن به زبان عربی چیست؟ }عربیاً لَعلَّکُم تَعقلون انّا اَنزلناه قُرءاناً { ي  ي شریفه بر اسا س آیه  )6

 

 فرستاد -ولی -بسیار آمرزنده -دردناك -وحی کرد -نازل کردیم -دانا -آمد

 ......: ............................فورغَ  )1 ..........................: اءج  )2 .......................: .......وحیاَ  )3

 ..................................: لنانزَاَ  )4 ..........................: نَّلک  )5 ................................ :لیم اَ  )6

 دقیقه40:مدت پاسخگویی

 10/92/    : تاریخ امتحان 

 آقاي مصدقی:نام دبیر

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

 

 :امضاء دبیر

اپلیکیشن پادرس 
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 )5/0.    (دو ویژگی افراد با تقوا را بنویسید. خطاب می کند " متَقّین "خداوند در قرآن افراد با تقوا را   )7

1-                                             2-   

، حضرت ابراهیم از خداوند براي چه }بنَا اغفرلی و لوالدي و للمومنینَ یوم یقوم الحسابر{ ي  ي شریفه در آیه  )8

 )75/0(کسانی در روز قیامت طلب آمرزش کرده است؟   

1-                               2-                         3-     

 

 )1.     (کامل کنید هاي داده شده هاي زیر را مانند نمونه جدول )9

 

 معنا جمع معنا مفرد معنا جمع معنا مفرد

 راستگویان قینصاد راستگو قصاد میوه ها راتمثَ میوه ثَمرَه

مزن مومن هنَوم   ممسلمانان   مسل 

 

 )5/1.   (هاي کوتاه قرآنی زیر را معنا کنید ترکیب  )10

 .........  .............................: ......منَ الظُّلُمات  )ب..................  ................... :الهکُم  )الف

 .آن. ...........................است ...... .........: ..........اَلوانَه مختَلف )ج

 )5/3.     (ي آیات و عبارات قرآنی زیر را کامل کنید ترجمه  )11

 ......................شوید با سالمتی و ........... داخل : ءامنین اُدخُلوها بِسلمٍ )الف

 ..............به عدالت و ..................................... قطعا خدا :  انَّ اهللاَ یامرُ بِالعدلِ و االحسان )ب

 .....................................و به سوي او .................... ...............بر او : علیه تَوکَّلت و الیه اُنیب  )ج

 .....................................است براي قومی که ...... ......................قطعا :  لقومٍ یتَّقون لَایات  )د

 .او هستند....... ...............رام به ...... .......................و :  بِاَمرِه مسخَّرت و النُّجوم )ه

 )نمره 10: جمع بارم(   .است.. ..................  .............................بر .......... و :  ی ء قَدیرو هو علی کُلِّ شَ )و

 
 
 

 

 

 
 
 

 ***با احترام و آرزوي توفیق ، مصدقی .   در حفظ و نگهداري آن کوشا باشید. این برگه مزین به آیات الهی است: عزیزان *** 

 نمره مفاهیم نمره روخوانی )نمره پایانی(جمع  امضاي دبیر

    

 :ولی محترمنظر 

 

 

 

 امضاء

اپلیکیشن پادرس 



 ٣

 

 پاسخنامه سواالت نوبت اول قرآن هفتم

 )25/0نمره ، هر مورد  5/1(   )1

 دردناك  -6ولی      -5نازل کردیم     -4وحی کرد       -3آمد        -2بسیار آمرزنده      -1

 ")شنوا(   گزینه د")         25/0(  )2

 ")گفتند(   گزینه ب")              25/0(  )3

 یاد خدا) 25/0(  )4

 نیکوکاران)       25/0(  )5

 اندیشیدن)    25/0(  )6

 پیروي از دستورات خدا )2ایمان به خدا   )1)    5/0(  )7

 براي مومنان )3براي پدر و مادرش    )2براي خودش  )1)  75/0(  )8

 )25/0نمره، هر مورد  1( )9

 زنان مومن              :مومناتزن مومن   :مومنه

 مسلمانان           :سلمینمسلمانم:مسلم

 )25/0نمره ، هر مورد  5/1()10

 آن هاي رنگاست  گوناگون)جها ازتاریکی)بخدایشما )الف

 )نمره 5/3()11

 )5/0(آورم روي می -توکل کردم )ج)5/0(نیکی     -کند امر می )ب)5/0(امنیت   -آن )الف

 )1(   همه چیز توانا -او )و)5/0(فرمان   -ستارگان )ه)5/0(تقوا دارند   -هایی نشانه )د

********* 

 )نمره 10: جمع بارم (

 مصدقی -موفق باشید

 

اپلیکیشن پادرس 




