
 

..................................نام: ...........

نام خانوادگی: ............................

.............................نام پدر: ........

نام آموزشگاه: ولیعصر )عج(

باسمه تعالی 

اداره کل آموزش و پرورش استان ......... 

اداره آموزش و پرورش .............
سؤاالت امتحان درس قرآن پایه هفتم دوره اول 

متوسطه

شماره صندلی:             کالس:

 04/10/1400تاریخ امتحان: 

 دقیقه45مدت امتحان: 

 1از  1صفحه: 

ی درست هر ترکیب را انتخاب کنید. ترجمه – 1

�� بگو ای پدرم �� گفتند ای پدر ما :  قالوا اي اَابانالف( 

�� پس عبادت کن او را �� پس عبادت کردند خدا را : فَاعُبدهُ ب( 

�� خدای  آ ن ها ��  خدای  شام  :لهُُك ا  ج(

��  در آ سامن  �� در آ سامن ها :امء  ِف  الس  د( 

بارم

1

. ها خط کشیده شده است را ترجمه کنیدهایی که زیر آنفقط کلمه -۲

و درختان خرما و ..........................:ااَلعناَب َو الن خيَل َو الف( 

.................عذاب : ااَللیُ ذاُب العَ ب( 

ت  ج( ِف   ـٰ .چشمه هاو ..................:  در ُعُيون  وَ َجن 

بگو ای ...................: النّاُس ا قُل اَيُّيَ د( 

2

های قرآنی زیر را بنویسید.ترکیبمعنی  -۳

: ....................  ........................عَد للا  وَ الف( 

َل ب(  ..……… ..….……: الن حل  ا 

ن ُذّر ي يتج(  ............................:...............م 

......  .............................: ..... للا  ب سم  د(

2

.کنیدهای قرآنی زیر را ترجمه عبارت -4

َل للا  الف(  ُعُك  ا  ............ ............... است ابزگشت ................: َمرج 

: ..................................................َو ما َخلَ ب(  اموات  َو االَرض  َق للُا ِف  الس 

تاٌب اَنَزلناهُ ج(  ................ ............... را ............ ...............ی که ا لَيَك: الف الم را،  الر، ك 

ننَي: د(   ن  للَا ال يُضيُع اَجَر املُحس   برد ........... .......... را............. از بني مني...... ......... فَا 

75/0

1

1

25/1

های داده شده کامل و معنا کنید.های زیر را مانند نمونهترکیب -5

...............، ................. + ات = (میوه)؛ ثََمَرة:هبشت هاَجنّات+ ات =  (هبشت) َجن ةالف( 

: بر او       عىَل +  : عَلَيه  .....................: ................................ :کُ ب( عىَل + ه 

1

10 جمع بارم 

مهر مدرسه

با آرزوی موفقیت
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 ۲۵/۰گفتند ای پدر ما        ب( پس عبادت کن او را          ج( خدایِ شما           د( در آسمان    )هر مورد  الف( .1

 نمره(

 نمره( ۵/۰د( مردم  )هر مورد        ب( دردناک            ج( بهشت ها )باغ ها(       الف( درختان انگور .۲

 نمره( ۵/۰ی خدا        ب( به سوی زنبور عسل         ج( از نسلم          د( به نام خدا ) هر مورد الف( وعده .3

 نمره( ۷۵/۰الف( به سوی خدا است بازگشت شما. ) .4

 نمره( 1و زمین ) ب( و آنچه آفرید خدا در آسمان ها

 نمره( 1ج( الف الم را، کتابی که نازل کردیم آن را به سوی تو ) 

 نمره( ۲۵/1برد پاداش نیکوکاران را ) د( پس قطعاً خداوند از بین نمی

 نمره( ۲۵/۰بر شما ) هر مورد  –میوه ها     ب( عَلَیکُم  –الف( ثَمَرات  .۵
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