
 بنام خدا                                                                                                             

 ماده درسی :    آموزش قرآن                                 شهید بهشتینام و نام خانوادگی:                                       دبیرستان                               

 0315/  01:    /  آزموناریخ ت                                    «سطه متو دوره اوّل »                                       هفتمپایه تحصیلی :                               

 دقیقه  01مدت آزمون :                                            آزمون نوبت اول       شعبه کالس :                                                                            

 تعداد صفحه :    دو                                                                                               اکبر عبدیل زادهنام طراح :                               

 دانش آموزان عزیز : با توکّل به خداوند متعال ، ابتدا سئواالت را به دقّت بخوانید و سپس با آرامش پاسخ آنها را بنویسید. ردیف

 Telegram.me/abdilzadh  ««  صفحه یک ،   متن سئواالت »»    

  نمره

 )دو کلمه اضافی است( جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید .* 0
 

 بندگان(–نسل  -برپا کننده-ستارگان-شکست ناپذیر -شگفت انگیز-نیکوکار-لطف و رحمت -نهان -فرمان -) توانا
 

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف

 ......... قیممُ 7 ......... دیرقَ 4 ......... مراَ 0

 ......... نحسِمُ 8 ......... یبغَ 5 ......... بادعِ 2

 ......... هِیَّرّذُ 1 ......... ضلفَ 0 ......... زیزعَ 3

 

 

25/2 

 ( به ترتیب در کدام گزینه درست نوشته شده است . مراتثَ -رونَفکَّتَیَ–لیم اَ*معنای کلمات )  2

 میوه ها  –تعقل و اندیشه می کند  -الف : دردناک 

 میوه –د نفکر می کن –ب : درد ناک 

 میوه ها -دنفکر می کن–دردناک  -ج

75/1 

 مشخص کنید .)×(  عبارات زیر را با  عالمت مه کلمات قرآنی جرتیا نادرستی  و *درستی 3

 نادرست   درست           ) پدرم ( :   - یَّدَوالِ :الف

  نادرست    درست       : ) زنبور عسل( -حل نَب : 

  نادرست     درست           :) تاریکی ( -لمات ظُ ج:

5/0 

4 

 معنا جمع  معنا مفرد
 

 بهشت ها اتنَّجَ بهشتَةن َجَ 
َ

 ... ... میوهَةرمَ ث َ
َ

 ... ... زن مومنَةن َومَ مَ 

  *جدول را مانند نمونه ، کامل کنید .
 
 

 

 

 

 
 

0 

 *این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید . 5

 :  آفرینندگان قونَخالِ            آفریننده                                                          ق :خالِ                            

 .........   :  ..........            + ون                                    ..........  : مسلِمُ                            

 ............   : مونَظالِ             ستمگر                                                            م :ظالِ                            

 

0 

   Telegram.me/abdilzadh ادامه سئواالت در صفحه دو  

       



 

 ردیف
 

««   دوصفحه ،   متن سئواالت »»   
 

 نمره

 *ترکیب ها و عبارت های قرآنی زیر را معنا کنید . 0

 

 (5/0) قینُتَّالمُ نَّاِ-2                                  (75/0ء ابآء ی ) ة َل َمَ  -1
.................................................                                                         ................................................. 

 (5/0)عنابِاالَ خیل وَالنَّ وَ -4                                  (   75/0)  زلنهُانَ تابٌکِ-3
 .........................و  ....................و                                                           .................................................

 (1ناس )ـِللّ ءٌآفشِ فیهِ-6                    (                 5/0)  عاءِالدُّ میعُسَ -5
.................................................                                                         ................................................. 

 (5/0اس )ها النّیُّل یا اَقُ -8       (                   1) رضِاالَ وَ مواتِی السَّما فِ -7
..........................................                                                                 ................................................. 

 

5/5 

 آنی را کامل کنید.*ترجمه آیات و عبارات قر 7

 قٌّحَ اهللِ عدَوَ نَّاِ آلاَ -1
             (0...............................  حق است .)

 

 مکُبَّن رَمِ قُّم الحَکُءَآد جقَ-2
 (25/0قطعاً..........  برای ............. حق ...............  . )

 

  لونَعمَا تَمّعَ غافلٍک بِبُّما رَ وَ-3
 (25/0و نیست ............... غافل ............................. )

 

 ارهّالقَ دُالواحِ وَهُ وَ یءٍشَ لِّکُ قُخالِ اهللُ لِقُ -4
 (25/0خدا ............  است و او .............  مقتدر است .).............

 

  رَمَو القَ مسَالشَّ وَ هارَالنَّ وَ یلَالَّ مُکُر لَخَّسَ وَ-5
 (2ودر خدمت شما قرار داد ........... و............و...........و........... )

 

  حسانِاالِ وَ دلِالعَبِ رُمُیاَ اهللَ نَّاِ -6
 (25/0..............  خدا امر می کند به ...........  و .............. )

 

8 

                                   Telegram.me/abdilzadhموفق و سربلند باشید .                                                                                                       

 جمع نمرات

21 


