
 باسمه تعالی نام :

 استان گیالناداره کل آموزش وپرورش 

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان الهیجان

 دبیرستان غیر انتفاعی یاس

  دقیقه      45       مدت امتحان: 

    3/1441/    تاریخ امتحان: قرآنسواالت امتحان درس:   محل مهر 

 صفحه: 2 تعداد صفحات سؤال: دوره اول متوسطه                          هفتمپایه  :  

 نمره پس ازتجدیدنظر:                                  نام ونام خانوادگی دبیروامضا                                       نمره باعدد                          نمره باحروف            

 بارم عنوان سؤال      ردیف 

 صیش سا هطخع وٌیذ. غحیح یا غلظ تَدى عثاست ّای 1

 ☐غ          ☐ٍحی وشدم پشٍسدگاسم      ظ  اٍَحی سٓتُّهٓ : (1-1

 ☐غ          ☐ظ                          اِر لالَ : ٍلتی وِ گفت (1-2

5/0 

 تشجوِ ّا اضافی است.(ضواسُ ّش ولوِ سا دس هماتل آى تٌَیسیذ. )یه هَسد دس  2

 ًواص  ☐غِشاط           -1

 تخطص ☐    َالین          -2

 دضوي ☐فَضل            -3

 دسدًان ☐ٓغالُ            -4

 ساُ ☐                        

1 

 دس عثاست صیش فمظ هعٌای ولوات هطخع ضذُ سا تٌَیسیذ. 3

 هٔثیيل ( فی ضَال2-3                                                      خَیشًسصقُ سٓتّهٓ ( 3-1

 

 

 ٍاحِذٌ( اًَّوا اِلْٔىُن اّلِٔ 4-3عٓلیٓ عٓثذُ الىتابٓ                                         اًَضَلَ( 3-3

 

 

1 

 دس عثاسات صیش تشویثاتی وِ صیشضاى خظ وطیذُ ضذُ است سا هعٌا وٌیذ. 4

   الٌّاس ال یٓطىُشٍىَ( ٍٓلىِي ؤوثَشَ 4-1

 

 

 اَجشاً وثیشاً( اَىَّ لَْٔن 4-2

 

1 
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 ولوات داخل جذٍل سا تشجوِ وٌیذ. 5

 تشجوِ ولوِ تشجوِ ولوِ

  ًَخیل  وَْف

  غالحات  وشین

  عٓذٍّ  لذیش

 

5/1 

 ایي تشویة ّا سا تشجوِ وٌیذ. 6

 ٍ سٓحوٌِٓ لِلوؤهٌیيَ. ........................................................ ( ضِفاء6-1ٌ

 لَعٓلَّىُن تِعمِلَى. .......................................................( 6-2

1 

 تشجوِ آیات ٍ عثاست لشآًی صیش سا واهل وٌیذ. 7

 فَاَلیوَا الػّالُ ٍ ءاتَا الضواُ (1

 داسیذ ...........................................پس تِ پا 

 ( ٍٓ جٓعٓلٌْا هِيَ الوأءِ وُلَّ ضیءٍ.2

 ٍ لشاس دادین ..............................................

 ( اِىَّ اهللَ یإهٔشُ تِالعٓذلِ ٍٓ االِحساى3ِ

 ٍ لطعاً خذا ...............................................

 ءاهٌَ اِسوعَا ٍ اسجٔذٍا ٍ اعثذٍا ستَّىُن. یا ایّْٔا الّزیيَ (4

 ای وساًی وِ ایواى آٍسدیذ ..............................................

اسٓ ٍ الطَّوسٓ ٍ المَوٓش.یلَ ( ٍٓ َّٔٓ الَّزی خَلَكَ ال5َّ  ٍ الٌَّْ

 ..........ٍ اٍ وسی است وِ آفشیذ ......................................

4 

 حىیوی - هَفك تاضیذ
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 تسوِ تعالی

 ًَتت دٍم              فشم سیض تاسم پایِ : ّفتن                  دٍسُ هتَسطِ اٍل                هذسسِ یاس           

 ًام ٍ ًام خاًَادگی دتیش : سٍیا حىیوی                                      دسس : لشآى

 غفح1ِتعذاد غفحات :                03/1401ضْشستاى الّیجاى                                                تاسیخ :    /

 ًوشُ( 5/0اص  25/0) ّشوذام                                   ( ظ               2-1غ                       (1-1 1

 ًوشُ( 1اص  25/0)ّشوذام                ًواص             -4تخطص         -3دسدًان           -2ساُ           -1 2

(1-2-3-4) 

 هٔثیي )سٍضي، آضىاس( -2                      خَیش )خَب، تْتش، تْتشیي( -1 3

 ًوشُ( 1اص  25/0ٍاحذ )یگاًِ، یه(                )ّشوذام  -4اًَضل )ًاصل وشد، فشٍ فشستاد(                     -3

 ًوشُ( 1اص  25/0)ّش ولوِ پاداش تضسي                   -2-4هشدم ضىش ًوی وٌٌذ.                         -4-1 4

 وْف )غاس(                   ًخیل )دسختاى خشها(                   وشین )اسصضوٌذ، گشاًمذس( 5

 ًوشُ( 5/1اص  25/0)ّش ولوِ لذیش )تَاًا(                  غالحات )واسّای خَب(                عذٍّ )دضوي(       

 ًوشُ( 1اص  25/0)ّش ولوِ ( تا ضوا اًذیطِ وٌیذ            2-6( دسهاى ٍ سحوت تشای هَهٌاى               6-1 6

 پس تِ پا داسیذ ًواص سا ٍ تپشداصیذ صوات سا. -1 7

 ٍ لشاس دادین اص آب ّش )ّوِ( چیضی سا -2

 ٍ لطعاً خذا اهش هی وٌذ تِ عذالت ٍ احساى -3

 سا.ای وساًی وِ ایواى آٍسیذ سوَع وٌیذ ٍ سجذُ وٌیذ ٍ عثادت وٌیذ پشٍسدگاستاى  -4

 ٍ اٍ وسی است وِ آفشیذ ضة ٍ سٍص ٍ خَسضیذ ٍ هاُ سا -5
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