
10/1100/ 11تاریخ امتحان : فارسآموزش و پرورش استان نام و نام خانوادگی:

1تعداد صفحات :   دقیقه 10مدت امتحان :  اوزاداره آموزش و پرورش شهرستان نام پدر:

هفتم قرآن : امتحانآل محمداول دبیرستان متوسطه شعبه کالس: 

نمره سؤاالت به صورت خوانا و با خودکار آبی پاسخ دهید.با نام و یاد خداوند بسرگ به  ردیف

عثارات زیر را ته فارسی ترجمه کنید. 1

. الّسماوات و االَرض َخلقِ  فی إن   الف(

 .َقد جاَءُکم یا أیُّها الّناسُ قُل ب( 

   . َو ُهَو َعلَی ُکلِّ َشیٍء َقدیر  ج( 

 .لونَ مَ عتَ ا مّ عَ و ما ربُّکَ بِغافٍِل  (د

25/6

خط کشیده شده را ترجمه کنید.فقط کلماتی که زیر آنها  2

: ............... . الّذیَو ُهَو  الف(

 : ............... .الُمحِسنینَ  أجرَ ال ُنضیُع  ب(

5/0

ترجمه ها را کامل کنید. 3

................... و .......... آمد و شد . :ختاِلِف الل یِل َو الّنهارإالف( 

 .پدرانم. : ................ ءیِمل َة آباب( 

.من است ...... ....... این. : هذا أخیج( 

عذابی ............. ازد( ِمن َعذاٍب َشدید. : 

25/1

ترجمه صحیح را انتخاب کنید. 4

 ⃝ . شتر آنهایب. 2   ⃝ .بیشتر شما. 1  . :أکَثُرهمالف( 

     ⃝ .بر او. 2      ⃝ .ر ماب. 1   :َعلَینا. ب( 

 ⃝مرا بیامرز. . 2   ⃝را بیامرز.  ام. 1  غفِرلی. : اِ  ج(

   ⃝. درختان نخل. 2  ⃝. درختان انگور. 1 د( أعناب. : 

1

 آیات زیر را ته ترجمه مناسة آن وصل کنید. 5

.رام هستند( 1   هُ أنَزلناالف( 

.نازل کردیمآنرا ما  (2  اُعُبدهُ ب( 

رات    .او را عبادت کن (3   ج( ُمَسخ 

   .زنبور عسلبه سوی ( 4  د( إلَی الن حلِ 

1

10جمع نمرات.    موفق باشید
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 آل محمد               14/11/1411پاسخنامه قرآن هفتم 

 ( 5/1الف( قطعا در خلقت )آفرینش( آسمان ها و زمین. ) .1
 (75/1شما. ) )بسوی( ب( بگو ای مردم قطعا آمد برای

 (25/1ج( و او بر هر چیزی تواناست. )

 (75/1د( و نیست پروردگار تو غافل از آنچه انجام می دهید. )

 

 ی که     الف( کس .2
 ب( پاداش

 

 الف( شب و روز .3
 ب( دین )آیین(

 ج( برادر

 د( سخت

 

 2الف(  .4
 1ب( 

 2ج( 

 1د( 

 

 2الف(  .5
 3ب( 

 1ج( 

 4د( 
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