
 

 

 

 

پیامبر اکرم )ص(«   بهترین شما کسی است که قرآن را تعلیم گیرد و تعلیم دهد» بارم  ردیف 

5/0  درستی یا نادرستی ترجمه واژه های قرانی را مشخص کنید: 

⃝غ          ⃝الف( قُل : بگو                   ص  

⃝⃝غ          ⃝ص    ب( اَلرَّحمن : مهربان        
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55/0 با کدام یک از گزینه ها مطابقت دارد:« لِلّه )لـِ + اللّه(»رفته در ترکیب نکته معنایی بکار    

⃝د( عَلَیهِ              ⃝ج( اِلَیکُم             ⃝ب( لِلمؤمنینَ              ⃝الف( اَلنّاس  
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5/0  کدام کلمات قرانی درست معنا شده است:  

⃝: دانا سَمیعالف( النُجوم : ستارگان /   

⃝ب( نَهار : روز / اَلیم : دردناک   

⃝ج( قالَ : گفت / غَفور : آمرزنده   

⃝د( اَکثر : بیشتر / تَوَکَّلَ : توکل کنید   
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55/0 کدام گزینه است:« دوا عبُاُ» ترجمه لغت    

⃝د( عبادت کنید               ⃝ج( عبادت می کنید               ⃝ب( برپا کنید             ⃝الف( عبادت می کنند  
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5/1  با استفاده از کلمات  داده شده، ترجمه لغات قرانی را در جای مناسب بنویسید: 

«توانا  –انجام می دهید  –ولی  –اجازه  –بر پا کننده  –وحی کرد »   

....مُقیم : ....                           .......         قَدیر : ......                                         لکِنَّ : .............  

.....اِذَن : ....                             ..........           تَعمَلونَ :                  ....                      : ........ یَوحاَ  
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55/5  معنای ترکیب ها و عبارات قرانی را بنویسید: 

اَخاهُم هوداً : ................... )حضرت( هودالف(   

............عقِلونَ : ...........ب( لَعَلَّکُم تَ  

...............اَلوانُهُ : .........ج( مُختَلِفٌ   

....................د( مُنَ الظُّلُماتِ : .....  

......................: .قَومٍ یَتَفَکَّرونَ ه( لِ  
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5/0  جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید. 

 مفرد معنا جمع معنا

 جَنَةٌ بهشت ، باغ جَنّات بهشت ها ، باغ ها

 ثَمَرَةٌ میوه  ............ .................
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 دقیقه 30مدت آزمون :  4/10/97 تاریخ آزمون :    هفتم پایه تحصیلی: :  شماره دانش آموز

داهی ردخشا مرکز مّلی رپورش  ........................    نام و نام خانوادگی :  نمره با عدد:   ن و دانش ژپواهن جوان استعدا

 نمره با حروف:   امضاء دبیر:        دوره اول دبیرستان شهید اهشمی ژناد یک  آقای سالخوردهنام دبیر:    آقای سالخوردهنام طراح سئوال : 

 9 تعداد سئواالت: 2 تعداد صفحات: مشهد  4اداره آموزش و رپورش انحیه  قرآن نام درس : نام کالس:



5/0 های داده شده کامل کنید. نمونهجاهای خالی جدول های زیر را مانند    

 تفکیک ترکیب معنا

 اِلی + ه اِلَیهِ به سوی او ، به سویش

+ کُم یاِل .............. ....................  
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55/3  ترجمه آیات و عبارات قرانی را کامل کنید. 

.....خدا بر همه ............... ءٍ قَدیرٌ : قطعاشی الف( اِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ  

................. تو همان یوسف هستی؟ب( قالوا اَءٍنَّکَ لَاَنتَ یوسُفُ : ............ آیا   

...... را.لی وَ لِوالِدَیَّ : ............ بیامرز مرا و .......... و ......پ( رَبَّنا اَغفِر   

........ خداست.للّهِ : آن از ..........ت( ذلِکَ مِن فَضلِ ا  

هوَ الواحد القهار .............    .............مقتدر است.    ث(  

.اِنّ فی ذالک ألیاتٍ لقومٍ یعقلونَ...............................ج(   
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  جمع بارم 10

 

 امضای دبیر جمع کل نمره روخوانی نمره مفاهیم

    

 

 مـــوفــق بــاشـــید


