
                                        

 

 بارم سئواالت رديف

 نمره(     1) .لغات زير را معنی کنید.الف(  
 الل:ضَ -4                                دوا:جَوَ -3                                هدی:يَ -2           جوم:                     نُ -1

 

 

 نمره( 22/0) در کدام گزينه ترجمه صحیح است؟ب(   
 : ستم کردمُظلِاليَ -4                  قال: بگو -3                  ر: صبور و شکیبصبِاِ -2                  کم: پروردگار آنهابُّرَ -1

 

 (22/0)يعنی چه؟ (نونَمِؤيُ الفَاَ)ج(   

 ( پس ايمان آوردند4         آوريد؟( آيا پس ايمان نمی3         ؟آورند( پس آيا ايمان نمی2         ( چرا ايمان آوردند1

 

 

 (نمره 2/0جمع کلمات زير را بنويسید. )د(  
 م:ظالِ                                                                                        ه:نَّجَ

 

 (نمره 52/0ه( صحیح يا غلط را مشخص کنید. ) 

 ص                             غ                                                     .: آن ها و پدرانشانماباءکُءَ وَ منتُ( ا1َ

 ص                             غ                             .برم به تو: بگو پروردگارا پناه میکَبِوذُعُاَ بِّل رَ( ق2ُ

 ص                             غ                                          م: نجات داديم تو را از غم.الغَ نَمِ هُیناجَّ( ن3َ

 

 (نمره 2/2ک( ترکیب های زير را به دقت ترجمه کنید. ) 
 تی:يَّرِّن ذُمِ                       مس:الشَّ لوعِطُ بلَقَ                       براهیم:ینا اِد ءاتَقَلَ                      : هُربّ قاءِلِ

 

 (نمره 2/0ف( کدام گزينه صحیح است؟ ) 
 ب( رکوع و سجده کردند                   الف( رکوع کنید و سجده کنید         يعنی:           وادُاسجُوا وَعُرکَ( ا1ِ

 نده نمازب( برپا کن                                    کند نماز رااله    يعنی:               الف( برپا میالصَّ قیمَ( م2ُ

 انتخاب کنید.از کلمات داخل پرانتز برای جای خالی کلمه مناسب را با توجه به ترجمه، 

 (نَکوُشرِيُال  – رونَشکُيَال  – لونَعقِاليَ)

  کنند.بیشتر مردم شکر نمی اما و      . .............................. اسِالنّ رَکثَاَ نَّلکِالف( وَ

 (زقٌرِ - قینَرازِ –ق رازِ)

 برايشان آمرزش و روزی ارزشمندی است.  ريم......................... کَ وَ رهٌغفِم مَهُب( لَ

 

 ق( آيات و عبارات قرآنی زير را معنی کنید. 
 نمره( 2/1.)نتَا اَلّه اِلَا اِن لَاَ اتِمَلُظُّالی ی فِنادَفَ -1

 

 (نمره 1.) اءًمَ ماءِالسَّ نَمِ لَنزَاَ وَ -2

 (نمره22/1. )ونٍیُعُ وَ اتٍنّی جَفِ قینَتَّالمُ نَّاِ -3
 

 **موفق و سربلند باشید**

 

 

   نام و نام خانوادگی :

 نام کالس :

 خردمند نام دبیر :

 خردمند طراح سئوال : 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 مشهد مقدس  3 اداره آموزش و پرورش ناحیه

 امام حسین )ع(  3 دبیرستان دوره اول دخترانه شماره

 قرآن پايه هفتمآزمون درس: 

 (95خرداد ماه ) دومنوبت 

 :ماره داوطلب ش

 01/3/95 ن :تاريخ آزمو

 دقیقه          : مان آزمونز

 8 : تعداد سئواالت

 1 : تعداد صفحات

 گذاریتصحیح و نمره
 م و نام خانوادگينا

 دبیر
 نهايي پس از رسیدگي به اعتراضاتنمره 

 م و نام خانوادگي نا

 / دبیرحمصحّ
 

  حروفبا  عددبا   با حروف با عدد

 : امضاء               : امضاء              
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