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ادارۀ کل آموزش و پرورش استان البرز
مدرسه شهید میرحبیبی – ناحیۀ  4کرج

نام خانوادگی:
کالس :

تاریخ امتحان 0411/01/5 :

7/

مدت امتحان 55 :دقیقه

سؤاالت نوبت اول درس قرآن
پایۀ هفتم – دورۀ اول متوسطه
سواالت را با خط خوش و خوانا و با خودکار آبی یا مشکی پاسخ دهید

ردیف

نمره

معنای کلمات را بنویسید.
0

شَمس.............:
وَیل.............:

ناس.................

غَفور................:

اَلیم.....................

سَمیع..............

تَعمَلون................

نَخیل....................

2

)هرگاه به آخرکلمه ای(ون) یا (ین) اضافه شود آن کلمه به صورت جمع معنا می شود).
2

بانوجه به متن باال جاهای خالی راکامل کنید.مُسلم +ون می شود
کافر +ینَ می شود

0

مُسلمون به معنا...............
.............به معنا کافران

ترکیب های داده شده را معنا کنید.
وَعدَاهللِ..................................

اَجرَالمُحسنینَ.................................

5

2

مِنَ الجِبالِ...............................

ذلِکَ مِن فَضلِ اهللِ ............................

ترجمه آیات را کامل کنید.
فِی السَّمواتِ واالَرضِ  :در  ....................و......................4

2

-عَلَیهِ تَوَکَّلتُ واِلَیهِ اُنیبُ :به او................................وبه سوی او.............................

آیات شریفه زیر را ترجمه کنید.
 وَهُوَعَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیر..............................................................................................5

اِنَّ اهللَ ال یَظِلِمُ النّاسَ شَیاً.............................................................................................انّ المُتَّقینَ فی جنّتٍ وَعُیونٍ..............................................................................................
موفق وسربلندباشید.

5

01
نمره

پاسخنامه امتحان قرآن پایه هفتم

سواالت را با خط خوش و خوانا و با خودکار آبی یا مشکی پاسخ دهید

ردیف

نمره

معنای کلمات را بنویسید.
1

شَمس(:خورشید)
وَیل(وای بر)

ناس(مردم)
سَمیع(شنوا).

غَفور(بسیار آمرزنده)

اَلیم(بسیار دردناک)

تَعمَلون(عمل می کنید)

نَخیل(درخنان خرما)

2

)هرگاه به آخرکلمه ای(ون) یا (ین) اضافه شود آن کلمه به صورت جمع معنا می شود).
2

بانوجه به متن باال جاهای خالی راکامل کنید.مُسلم +ون می شود
کافر +ینَ می شود

1

مُسلمون به معنا (مسلمانان)
(کافرین )به معنا کافران

ترکیب های داده شده را معنا کنید.
3

وَعدَاهللِ(وعده ی خداوند)
مِنَ الجِبالِ (از کو ه ها)

اَجرَالمُحسنینَ (پاداش نیکوکاران)

2

ذلِکَ مِن فَضلِ اهللِ (آن از لطف خداوند است)

ترجمه آیات را کامل کنید.
فِی السَّمواتِ واالَرضِ  :در (آسمان ها) و (زمین)4

2

-عَلَیهِ تَوَکَّلتُ واِلَیهِ اُنیبُ :به او(توکل کردم )وبه سوی او (روی می آورم)

آیات شریفه زیر را ترجمه کنید.
5

وَهُوَعَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیر(و او بر هر چیزی تواناست)اِنَّ اهللَ ال یَظِلِمُ النّاسَ شَیاً( .همانا خداوند ظلم نمی کند به مردم هیچ مقدار)انّ المُتَّقینَ فی جنّتٍ وَعُیونٍ (قطعا پرهیزگاران در بهشت وچشمه سار ها هستند)
موفق وسربلندباشید.

3
10
نمره

