
 

صفحه1 :اتصفحتعداد  

1400/ 10 /   تاریخ امتحان: 

دقیقه 40 مدت امتحان: 

      نمره 10بارم کتبی:    سؤال 10 :تعداد سؤال 

خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان

سوسنگرد اداره آموزش و پرورش شهرستان

  1400دی  –/ نوبت اول  هفتمامتحان قرآن پایه 

بسمه تعالی  

نام خانوادگی: و نام  

:نام پدر  

باقرالعلوم )ع( اول دورۀ دبیرستان

حجازی :دبیر   

دانش آموزان عزیز سؤاالت داده شده را با دقت بخوانید و بدون عجله و شتاب به هر یک پاسخ دهید.

بارم  االتؤس ردیف

25/0 غلط صحیح «نَحل» کلمه قرآنی می شود:عسل( به صورت  واژه)زنبور  1 

25/0 دردناک آتش عذاب به فارسی یعنی:  «اَلیم»آنی کلمه قر   2

1 بیابید و به وسیله خطی به هم وصل کنید. معنای هر کلمه را 

َشدید 
لَـ
َذنب
اَجر

o قطعا
o سخت
o پاداش
o گناه

3

5/0 آن بنویسید. معنی کلامت مشخص شده را زیر فقط 
ًدی (2 بِالَحقِّ  إّل  ذلَِک ما َخلََق للّاه  (1  ومنیَن  َرحَمة   وَ هه لِلمه

4

1 معنی کنید. یک را سپس هر ترکیب ساده" قرآنی بیابید و سوره یوسف "دو 4آیه رشیفه در 
ْمَس َوالَْقَمَر َرأَيْتُُهْم ِِل َساجِ » ﴾۴﴿یوسف «ِدينَ إِْذ َقاَل يُوُسُف ِِلَِبيِه يَا أَبِت إِِّني َرأَيُْت أََحَد َعََشَ كَوْكَبًا َوالشَّ

 ....................(.......................................) 1ترکیب ساده 
............................(...............................معنای ترکیب) 

.........................(....................................معنای ترکیب)  ................(..........................................)2ترکیب ساده

5

2 ترکیب های قرآنی زیر را معنا کنید. 
.........................................   :بِسِم للّاِ (........................................   2 قالهوا یا اَبانا:(1 
وا للّا (3  هعبهده      ........................................ َویٌل لِلکاِفریَن:(........................................   4: ا

6

1 .جدول را مانند منونه کامل کنید   

 معنا جمع معنا مفرد
.................... ثـََمرة   ثـَمرات ...................   
.......................................  خالِق   آفریندگان 

7

75/0 سوره ابراهیم را کامل کنید. ( 1)ترجمه ناقص آیه 
﴾۱﴿ «اُه إِلَيَْك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلاَُمِت إََِل النُّوِر ِبإِْذِن َربيِهْم إََِل ِِصَاِط الَْعِزيِز اْلَحِميدِ نَزلْنَ أَ  ِكتَاب   الَر  »

به سوى روشنايى با اجازه  ..............را از ........ مردم........ تا بريون آورى ............تو .... سوىلف الم راء كتاىب است كه آن را به ا)
(ستوده ...............پروردگارشان به سوى راه )آن خداوند( .............

8

25/0 ؟ه رشیفه به این مفهوم اشاره داردکدام آی ؛است پذیر امکان یاری خدواند فقط با کارها موفقیت در 
کهم إلی للّاِ  الف( و ج(وَ               بِالّلِ  ما توفیقی ااِّل  ب( وَ          َمرِجعه الرَّحیمه  الَغفوره  هه

9

3 کنید. ترجمهقرآنی زیر را  عبارات 
     .........................................................« :  اَکََثَ النّاِس ال یَشکهرونَ َو لکنَّ » (1 
 .......................................................... :« کهلِّ َشیٍء قَدیرٌ  للَا َعلی   إنَّ » (2 

     ............................................................« :  َعلَینالَِک ِمْن فَضِل للّاِ ذ » (3

10

10 موفق باشید   کتبی جمع بارم 
www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

                                                مفته هیپا قرآن درس پاسخنامه                                                                                    خدا نام به  بارم

 ردیف

                1صحیح          «نَحل» کلمه قرآنی می شود:عسل( به صورت  واژه)زنبور  25/0

 دردناک                به فارسی یعنی:  «اَلیم»آنی کلمه قر   25/0
 

2 

   منره 25/0صحیح مورد هر                     بیابید و به وسیله خطی به هم وصل کنید. معنای هر کلمه را  1
 َشدید  

 لَـ
 َذنب
 اَجر

o قطعا 
o سخت 
o پاداش 
o گناه 

3 

 25/0هر معنای صحیح                 بنویسید.آن  معنی کلامت مشخص شده را زیر  5/0
    : رحمت، مهربانیَرحَمة   (2                                      : به جز ، مگر إّل ( 1 

 

4 

 معنی کنید. یک را سپس هر ترکیب ساده" قرآنی بیابید و سوره یوسف "دو 4آیه رشیفه در  1
ْمَس َوالَْقَمَر َرأَيْتُُهْم ِِل َساِجِدينَ إِْذ َقاَل يُوُسُف ِِلَِبيِه يَا »  ﴾۴﴿یوسف «أَبِت إِِّني َرأَيُْت أََحَد َعََشَ كَوْكَبًا َوالشَّ

    25/0یوسف گفت    25/0قال یوسف  : 1ترکیب ساده 
 25/0خورشید و ماه   25/0: الّشمس و القمر 2ترکیب ساده 
 منره 5/0هر ترکیب درست با معنا  کلمه با هم یک ترکیب محسوب می شود.به اختیار دانش آموز است. هر دو ترکیب ها انتخاب  

5 

 25/0در ترجمه ناقص هر کلمه دارای ارزش معنایی   – 5/0صحیح  ترجمه کامالهر    ترکیب های قرآنی زیر را معنا کنید.  2
 به نام خدا:بِسِم للّاِ  (2                                              رماندگفتند ای پ قالهوا یا اَبانا: (1 
وا للّا 3  هعبهده                                           وای بر کافران (َویٌل لِلکاِفریَن:4                          خدا را عبادت کنید)پرستش کنید(:(ا

6 

  25/0 هر مورد صحیح   .جدول را مانند منونه کامل کنید  1

 معنا جمع معنا مفرد
 میوه ها ثـَمرات میوه ثـََمرة
آفریننده -آفریدگار خالِق خالقینَ  -خالقون   آفریندگان 

7 

 25/0هر مورد صحیح          سوره ابراهیم را کامل کنید. ( 1)ترجمه ناقص آیه  75/0
 ﴾۱﴿ «الظُّلاَُمِت إََِل النُّوِر ِبإِْذِن َربيِهْم إََِل ِِصَاِط الَْعِزيِز اْلَحِميدِ الَر ِكتَاب  أَنَزلْنَاُه إِلَيَْك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن »

به سوى روشنايى با اجازه  تاریکی هارا از  مردمتا بريون آورى  نازل کردیملف الم راء كتاىب است كه آن را به سوى تو ا)
 (ستوده عزمتند/شکست ناپذیرپروردگارشان به سوى راه )آن خداوند( 

8 

 ؟ه رشیفه به این مفهوم اشاره داردکدام آی ؛است پذیر امکان یاری خدواند فقط با کارها موفقیت در  25/0
  بِالّلِ  ما توفیقی ااِّل  ب( وَ 

9 

 25/0در ترجمه ناقص هر کلمه دارای ارزش معنایی   –  منره 1صحیح  ترجمه کامالهر    کنید. ترجمهقرآنی زیر را  عبارات  3
                          و اما بیشرت مردم سپاسگزاری منی کنند) شکرگزاری منی کنند(« :  اَکََثَ النّاِس ال یَشکهرونَ َو لکنَّ » (1 
                              قطعا خداوند بر هر چیزی) همه چیز( تواناست. :« إنَّ للَا َعلی کهلِّ َشیٍء قَدیرٌ »( 2 
                         آن از بخشش خداوند بر ما است.« :  َعلَیناِمْن فَضِل للّاِ ذلَِک »( 3 

10 

 

(ارائه شده توسط مولفین دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش )درس قرآننوبت دوم بارم بندی   

نیآالگو ها و قواعد قر معنای آیات معنای ترکیبات معنای کلمات عناوین بارمجمع    

 2 3 4بارم   1 10 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




