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 -1معنای کلمات زیر را بنویسید؟  2نمره
ِملَّة:
اُعبُدوا:
قدیر:
قُل:
َویل:

نام درس :آموزش قرآن هفتم
نام دبیر:
تاریخ امتحان1400/10/ 27:
مدت امتحان30 :دقیقه
َ
غفور:

اَعناب:

ُمقیم:

 -2ترکیب های زیر را معنا کنید؟  3نمره
الف) اکث َ َر ُهم
هللا
ک ِمن فَض ِل ِ
د) ذ ِل َ

ب) قَد جآ َءکُم

ج) فَاعبُدهُ

ه) هذا اَخی

ِلیک
و) ا َ

 -3معنای ناقص جمالت زیر را کامل کنید؟  4نمره
الف) َّ
هار :قطعا ً در آمد و شد ........و.........
إن فی
ِ
اختالف الَّی ِل و النَّ ِ
کن اَکث َ َر ُهم ال یَع َل َ
ب) و ل َّ
مون :و ................نمی دانند.
ج) َو ُه َو عَلی ک ُِل شی ٍء قدیر :واو بر همه  .....................است.
َ
حسنین :و از بین نمی بریم ..................
جر ال ُم
د) َو ال نُضی ُع ا َ َ

را

ُعاء....... :و بپذیر .......را
ه)ربَّنا َو تَقَبَّل د ِ
َ
ف َو هذا اَخی .گفت ......یوسف هستم و  .........من است.
ز) قا َل اَنا یو ُ
س ُ
ی) َّ
ُّعاء قطعا ًپروردگار من  .................است.
سمی ُع الد ِ
إن َربی لَ َ

 -4معنای کلمات زیر را بنویسید؟ 1نمره
َجنَة:

َجنات:

ث َ َم َرة:

ثَ َمرات:

کلید سواالت قرآن هفتم مدرسه امیر کبیر
.1
قدیر توانا
قل بگو
درختان انگور

اعبدوا پرستش کنید مله دین آیین غفور بسیار آمرزنده

ویل وای بر

مقیم برپاکننده

اعناب

.2
الف) بیشترشان

ب) قطعا ً برای شما آمد

ج) پس او را عبادت کن

د) آن از رحمت خداوند است

ه) این برادرم است

و) به سوی تو
.3
الف) شب و روز

ب) ولی بیشترشان ج) چیز توانا است

ز) گفت من یوسف -این

د) پاداش نیکوکاران را

ی) شنوای دعا است

.4
بهشت (جنه) بهشت ها (جنات) میوه(ثمره)

میوه ها(ثمرات )

ه) پروردگار ما و دعای مرا

