
 

 بسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره آموزش و پرورش استان بوشهر

 اولدبیرستان غیردولتی افق متوسطه 

 هفتمپایه تحصیلی:                                      بحرینیزهره  نام دبیر:                   قرآننام درس:            نام و نام خانوادگی:                        

 1:تعداد صفحات                                    تاریخ آزمون:                                    :ساعت آزمون                                              دقیقه 54مدت آزمون: 

 بارم سواالت شماره

1 

 ( است اضافی کلمه .)دو کنید پر مناسب کلمات از استفاده با را زیر جدول

-بیامرز -رفت– دشمن -یافتند-میشود وحی– خوب کارهای-توانا -گفت -راه-خورشید-کن ))توکل

 ((روز-پادارید به-روزی

 :شمس

 

 :اقیموا :رزق :یوحی

 :قدیر

 

 :اغفر :توکل :صالحات

 : ذهب

 

 :صراط :وجدوا :یوم

 

3 

2 

 ترکیبات زیر را معنی کنید؟
 قال یقوم:الف(

 ب(من الظلمات:
 ء:ج(فی السما

 د(عدوا مبینا:

 

2 

3 

 عبارات قرآنی را ترجمه کنید ؟
 الف(و اعتصموا باهلل هو مولئکم

 و تمسک بجویید ....................................

 ب(ان اهلل یدافع عن الذین ءامنوا

 ............دفاع میکند .....................................

 ج(ان ربی لسمیع الدعاء

 قطعا ........................................

 له واحدد(انما الهکم ا

.............................................. 

4 

4 

 ترکیبات زیر را کامل کنید ؟

 الذی جعل لکم فی االرض (الف

 ...........................برای شما در زمین 

 ب(قال لقد کنتم 

 ......................قطعا ........................
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1 

 ( است اضافی کلمه .)دو کنید پر مناسب کلمات از استفاده با را زیر جدول

-بیامرز -رفت– دشمن -یافتند-میشود وحی– خوب کارهای-توانا -گفت -راه-خورشید-کن ))توکل

 روز((-پادارید به-روزی

  خورشیدشمس:

 

 وحییوحی:

 میشود

 پادارید بهاقیموا: روزیرزق:

 تواناقدیر:

 

 کارهایصالحات:

 خوب

 بیامرزاغفر: کن توکلتوکل:

 رفت: ذهب

 

 راهصراط: یافتندوجدوا: روزیوم:

 

3 

2 

 ترکیبات زیر را معنی کنید؟
 گفت ای قوم منالف(قال یقوم:

 از تاریکی ها ب(من الظلمات:
 در آسمانء:ج(فی السما

 دشمنی آشکار د(عدوا مبینا:

 

2 

3 

 عبارات قرآنی را ترجمه کنید ؟
 الف(و اعتصموا باهلل هو مولئکم

 ...................................به خدا او یاور شماست و تمسک بجویید .

 ب(ان هللا یدافع عن الذین ءامنوا

 ................................از کسانی که ایمان آوردند .........دفاع میکند .....قطعا خدا ...

 ج(ان ربی لسمیع الدعاء

 ......................................پروردگار من شنوای دعاهاستقطعا ..

 د(انما الهکم اله واحد

 .........................................قطعا پروردگار شما خدای یکتاست.....

4 

4 

 ترکیبات زیر را کامل کنید ؟

 الف( الذی جعل لکم فی االرض

 ....................برای شما در زمین قرار داد ..کسی که .....

 ب(قال لقد کنتم 

 ................بودید................قطعا ........گفت ......
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