بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:

وزارت آموزش و پرورش

نام کالس:

نام درس :قرآن هفتم

تاریخ امتحان0077/07/70 :

اداره آموزش وپرورش شهرستان زرندیه

تعداد صفحه:

دبیرستان دخترانه غیردولتی دوره اول ادیب

ساعت شروع:

تعداد سوال :

آزمون ترم اول سال تحصیلی 0077-0070

وقت07 :دقیقه
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 .1کلمات را به ترجمه آنها وصل کنید.
نُجوم
مردم

عَذاب

سَمیع

اجازه خورشید

اِذن
گفتند

قالوا

کَ

تو پاداش

اَجر

جاءَ

ناس

آمد

شنوا

ستارگان

شمس
کیفر

 .2عبارات زیر را ترجمه کنید.
الف .وَالنَخیل وَاالَعناب  :و  .........................و ........................
رض بِالح ِّ
ق .............. .................. :و زمین را .............
بَ .خلَ َ
ق السَّموات َواالَ َ
جُ .مقی ُم الصَّال ِة .................... ..............:
دِ .منَ ُّ
ت  :از ....................
الظلما ِ
ه .هُ َو ال َغفور الرَّحی ُم  :او  .......................مهربان است.
ک ِمن فَض ِل هللا  :آن  ................ .............. ......است.
و .ذلِ َ
ز .اِنّا اَن َزلناهُ قُرانا ً ع ََربیّا ً لَ َعلَّ ُکم تَعقِلونَ :
 ................ ............قرآن را عربی  ...........شما .................. .............
هو عَلی ُک َّل َش ٍی قَدیر  :و او بر ................. ............... ............
رَ .و َ
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 .3مانند نمونه کامل و ترجمه کنید.
صادق  :راستگو  +ینَ =
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صادقین  :راستگویان

الف .عالِم + .................... :ینَ = .................................. : ...................................
ب .ظالِم  + ...................... :ونَ = ..................................... : ....................................

مفرد

معنا

جمع

معنا

جَنَّة

بهشت

جَنّات

بهشت ها

ثَمَرَة

میوه ها

معموال کلماتی که آخر آنها « ة » است  ،پس از حذف « »...........و اضافه کردن
«  »..........جمع بسته ی شوند.

بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:

وزارت آموزش و پرورش

نام کالس:

نام درس :کلید قرآن هفتم

اداره آموزش وپرورش شهرستان زرندیه

ساعت شروع:

دبیرستان دخترانه غیردولتی دوره اول ادیب

تعداد صفحه:

وقت:

ترم سال تحصیلی ۱۰۴۱-۱۰۴۴

تعداد سوال :

 .1ستارگان

تاریخ امتحان:

کیفر شنوا

اجازه گفتند

تو

پاداش

.2
الف :و درختان خرما و انگور
ب :خلق کرد آسمان ها و زمین را به درستی.راستی
ج :برپا کننده نماز
د :از تاریکی ها
ه :او بسیار آمرزنده و مهربان است
و :آن از لطف خدا است
ز :قطعا ً ما نازل کردیم قرآن را عربی تا تعقل و اندیشه کنید
ر :و او بر همه چیز توانااست
.3
الف :دانا عالمین دانایان
ب :ستمگر ظالمون ستمگران
 .4میوه ثمرات
« ة » « ات »

آمد

مردم

خورشید

