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  اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج

  ..................................................دبیرستان 
  )1393ماه دي ( امتحانات نوبت اول

  قرآندرس: 
  هفتم : پایه

  93/.. /.. تاریخ:

  دبیر: 
  کالس: 

  دقیقه  50  زمان:

ف
ردی

 

  نمره به عدد:              شماره صندلی:
  بارم  حروف:   //   

1  
صحیح یا غلط بودن گزینه های زیر را با توجه به معنای 

 .  عالمت بزنید، کلمه 
:  ب) مقیم     غ      ص  : توانا الف) قدیر    

 غ       ص              پرداخت کننده

1  

2  
صحیح یا غلط بودن هریک از  ، معنای ترکیببا توجه به 

 . را مشخص کنیدهای زیر گزینه
 ب) إنَّ   غ          : از ستم ها   ص الظُُّلماِت الف) ِمَن
 غ        قطعا پرهیزگاران    ص : اْلمتَِّقَني

1  

3  
 کدام مورد می باشد.  » پروردگارت«معادل عربی 

                    ب) ربُكم                     الف) ربَك    
 د) ربي                 ربهم  ج)
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4  
 قرآنا َأنزلناه إنا « درعبارت قرآنی »  لعلكم «معنای ترکیب

 ؟  یستکدام گزینه ن»   تعِقلون لعلكم عربیا
      ب) امید است که مشا             الف) شاید مشا     

 د) تا مشا                 ج) برای مشا 

5/0  

5  

مرتادف کلمات زیر را یافته و در کنار آن بنویسید.(یک مورد 
 اضافی است.)

 )   سبیل     ،   عذاب    ،   رمحة   ،  ألیم  ،  نهار  (
 ب) یوم :        ...................... الف) َشدید :    

     ...................... ج) ِصراط :         ......................
 ...................... د) َفضل:

2  

6  

 فقط لغات مشخص شده را معنا کنید.
    منره /.۵ صاِلحا . َأَخاهم َثمود الف) وإَلى    

)............................................ (  
    منره /.۵ .واْلَأرض  السماواِت بَغی ِللَِّهب) و   

)............................................ ( 
     منره /.۵٢ . اْلُقُلوب َتْطمِئنُّ اللَِّه بِذْكر ج)  َأَلا    

)............................................ (                                     
    منره ١ . یِتيُذر وِمْن لصَلاِةا مِقیم اجعْلِني ربد)     

)............................................ ( 
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7  

 معنا ترکیب های داده شده را بنویسید.

 معنا تركیب معنا تركیب

 الف) ِللنَّاس :

      منره /.۵
جاَءُكم  ب) َقد

     منره /.۵٧ : 
 

 ج) َأَفَلا
 /.۵  َتعِقُلوَن :

     منره
 

 د)إنَّا
 ١  َأْنَزْلَناه :

     منره
 

 و) اللَّه
 /.۵ اْلواِحد : 

     منره
 

 ه) سِمیع
 /.۵  الدعاِء :

     منره
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8  

 مانند منونه کامل و ترمجه کنید.
صاِدقوَن :    : راستگو                       صاِدق       

ِه : إَلیِه : به سوی  +             راستگویان            
 او 

        + وَن           ............... : الف)  محِسن
+            ب) إلی         ................:  ..................

 ............... : ............... ُکم :
                           ............... مسِلم :       

.................  :.................                          + 
 ..................:  ............. :ها 
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9  

 را کامل و یا ترمجه کنید. یات وعبارات قرآنیآ
 ................قطعا  : »ربُكم  ِمْن اْلحق جاَءُكم َقد« الف)     

.. ................ .................... ...............برای 

     منره ۵٢/١ .  ......................

... ..............:  »یعَلموَن  َلا َأْكَثرهم وَلِكنَّ« ب)     

     منره ١ .  .................... .....................

.... .............» : ِضیاًء  الشَّمس جعَل الَِّذي هو«ج)     

را فروزان  ....................ار داد است که قر ...................

     منره /.۵٧ .

 ...................» : اْلمحِسِنَني  َأجر یِضیع َلا اللَّه َفإنَّ «د)     

 ..................از بین منی برد  ....................

     منره ١ .   ....................

 ..................» : ربهم  بإْذن النُّور إَلى« و)     

 .  ...................... ...................به  .....................
     منره ١/٢۵

بپذیر  و ......................» : دعاِء  وَتَقبْل ربَنا« ه)     

     منره /.٧۵  را . .................. ................
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  .  ..................... ..................:  » هذا أخي) « ز    
     منره /.۵

  20  جمع بارم»                                                                موفق باشید «                                                                                           

  
  
  

  گروه دینی و قرآن استان کردستان
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