نام ونام خانوادگی:

تاریخ امتحان :
ساعت شروع :
مدت امتحان  40 :دقیقه
تعداد سوال  7 :سوال
تعدادصفحه 2 :صفحه

بسمه تعالی
اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان

نام پدر :

اداره آموزش وپرورش شهرستان مبارکه

نام درس وپایه

:قرآن هفتم ( دی ماه

دبیرستان دوره اول غیر دولتی سرای اندیشه

)1400

حضرت علی (علیه السالم) می فرمایند :قرآن را فراگیرید که بهار دلهاست.
سواالت در  2صفحه
 1معنای لغات زیررا بنویسید« .یک کلمه اضافه است»
« نماز –اندیشه نمی کنید –بی خرد –دردناک –برپاکننده »
الف) جاهِل............:
2

ب) ِعباد  :عبادت کنید

د) ُمقیم............:

ج) ال تَع ِقلون ...........:

صΟ

غΟ

صΟ

1
ج) غَیب :نهان

غΟ

صΟ

د) غَفور  :دانا

غΟ

صΟ

غΟ

جدول زیررامانند نمونه کامل کنید.
مفرد
ءایَة
أب

4

1

ترجمه صحیح رابا«ص» وغلط رابا«غ» مشخص کنید.
سمیع  :بینا
الف) َ

3

ب) أَلیم ............. :

طراح  :حقانی

معنا
نشانه
...................

1
جمع
ءایات
..............

معنا
.................
.................

ترکیبات را مانند نمونه کامل وترجمه کنید.
الف ) لـِ  +الناس = ِللنّاس  :برای مردم
لـِ  +هللا = ........... : ...........

ب) ُمح ِسن  :نیکوکار+ونَ = ُمحسِنونَ :نیکوکاران

1

ؤمن ..........: .......... = ..... + ......... :
ُم ِ

ترکیب های قرانی زیررا معنا کنید.
الف ) اَکثَ َر الناس...............:

ب ) اُعبُ ُد هللا  .................:را

ج )یاایها الناس.....................:

)من َربِّ ُ
کم .................:
د ِ

ه ) اَکثَ َرهُم ......................:

ت َواالَرض ................:
سموا ِ
و) فی ال َ

3

ترجمه عبارات قرانی زیررا کامل کنید.
6

اس شَیئا ً  ......... ......... :ظلم نمی کند به  ...........هیچ مقدار.
هللا ال یَظ ِل ُم النّ َ
الف) ا َِّن َ
علی الناس  ..... ..... :لطف  ....... .....و ....... .....است.
علَینا َو َ
ک ِمن فَض ِل هللا َ
ب) ذل َ

1

آیات زیررا معنا کنید.
ف َو هذا اَخی . ..............................
الف )قا َل اَنا یو ُ
س ُ
2

ی قَدیر. ...................................
علی ُکل َ
ب) َو ُهو َ
ش ٌ
7

نمره کتبی :

نمره شفاهی :

10

مجموع :
آسمان زندگی تون پر نور ( حقانی)

