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 باسمه تعالي

 نام و نام خانوادگی:                                 
 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 3ناحیه  مدیریت آموزش و پرورش

 خرد دبیرستان دوره اول متوسطه

 قرآن نام درس:

  ساعت امتحان: هفتم پایه:  :دبیرنام  نام پدر:

 8991 - 99تحصیلی ماه سال دی 
  امتحان: تاریخ

       /81/91 

 دقیقه54 امتحان: مدت

 و نام خانوادگي و امضای مصحح:                         نام  جمع نمره با حروف:                                          عملي:                                                                                                 -نمره شفاهي نمره کتبي:

 

 بارم سواالت  ردیف
 

1 

 

  صحیح و غلط 

 54/1 (  غ )           (     ص)                  در قرآن به معنای ماه می باشد.                                                    «  اَرض »کلمه  8

 54/1 ص)   (            غ )   (             به معنای پدر در قرآن به کار گرفته شده است.                                    « ءاباء »کلمه  5

 54/1 ص)   (            غ )   (    بینا می باشد.                                                                               « سمیع » معنای کلمه  9

 54/1 ص)   (            غ )   (                                                می باشد.              « جبل» جبال به معنای کوه ها جمع کلمه  5

  گزینه ای سه 

4 

     اشتباه نوشته شده است؟« جاء» درکدام گزینه معنای کلمه 

 بیاج .                                         ب . آمد برای                                         آمد      الف.                                
54/1 

6 

 درست معنا شده است؟« انزلنا»در کدام گزینه کلمه 

 ج. نازل شد                                       ب.فرو فرستادیم                         الف. نازل کرد                                      
54/1 

7 

 نمی باشد؟                  « آیا»م گزینه معنای کدا

 ج. هل                                       ب. أ                                       الف. لَ                                                   
54/1 

1 

   در کدام گزینه درست معنا شده است؟« صراط»کلمه 

 نمازج.                                                 ب. راه                                    الف. مستقیم                          
54/1 

9 

 به معنای ........................... می باشد.« علینا وعلی الناس»ترکیب قرآنی 

 ب. بر آنها و بر مردم                                 ج. بر ما و بر مردم                       الف. بر ما و بر آنها                             
4/1 

81 

 ترجمه کلمه قرآنی قَدیر کدام  گزینه می باشد؟

              بخشنده                  ج.                                           توانا            ب .                              مهربان       الف .                          
4/1 
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  ترکیبات قرآنی زیر را معنا کنید 

88 

 اِلهکُم : ........................................ب.               الف. وَعَدَ اهلل :  .......................................                 

 

 : .................................هُوَالغَفورَ الرَّحیمُد.          ج. اَجرَالمُحسنین :...................................                     

5 

  الگوهای زیر را کامل کنید و معنا کنید 

 8 + ه = ......................... ؛ ...........................ب. الی        ...            الف. لِ + اهلل = ....................... ؛ ...................... 85

  جمالت و آیات زیر را معنا کنید 

 8 :اَال اِنَّ وَعدَاهلل حقّ 89

 8 اَکثَرَالنّاسِ ال یَشکُرون :وَلکِنَّ  85

 8 اِنَّ رَبّی لَسَمیعُ الدُّعا : 84

 8 :هللِ تَطمَئِنُّ القُلوبُاَال بِذِکرِا 86

 باشید. سربلندقرآن  عمل به در پناه
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