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 1    شماره درس:

 هفتم  پایه:

 » باسمه تعايل «

 

 2تعداد صفحات: 

  10تعداد سوال: 

  بارم  سؤال ردیف

یت مياستواررتین راهامام علي )ع(: »هر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگیرد، هب   شود.«اه هدا
 مشخص کنید .        در داخل           پاسخ درست را با گذاشتن عالمت

ق  ا  ﴿معنای صحیح ترکیب قرآین  -1  چیست؟ ﴾ال اِنَّ و عد  اهلل ح 

 ب(آیا وعده های خدا حق نیست؟   الف( آاگه باش،اگر وعده های خدا حق است           

 ج(آیا قطعاً وعده خدا حق نیست؟                         د(آاگه باش ،قطعاً وعده خدا حق است
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ل ق  اهلُل ذلک  االا باحل قا ﴿معنای صحیح ترکیب قرآین  -2  کدام گزینه است؟﴾ما خ 

  آفریند خدا آن ها را جز برای حق نیمب(             نیافرید خدا این ها را جز به حقالف( 

 آن چه یم آفریند خدا برای آن ها به حقد(              آن چه آفرید خدا از این ها به حقج( 
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 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید .

ل ق  : خلق کرد آنها را   -3    25/0نادرست              درست       ُهو  خ 

ی :جز کیس  -4 اَّلَّ              25/0  نادرست              درست              که ااِلا

 .  ي مناسب کامل کنیدهاي زیر را با کلمهمعناي ترکیب

مس   -5 ع ل  الشَّ   25/0 ...............قرار داد     :   ج 

ِاُكمْ  -6 ب ٌة ِمْن ر  ظ  وْعِ   5/0 پندی از .................      .................. موعظه و   :  م 
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 « لكمه اضايف است یکهاي داده شده، معناي لكمات قرآين زیر را بنويسید. »با استفاده از لكمه - 7

 

               

 معنا  لكمه  معنا  لكمه 
  و عد   الرَّمحنِ 
ر  م    یا ایاها  الق 
  ما   ر مح ة 
قا   آیات     ح 
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 .مانند نمونه اکمل ومعناکنیدرا ها ترکیب - 8
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 ي آیات زیر را اکمل کنید.ترمجه - 9

ْوٍم الف(   ی اٍت لِق  ُرون  َل  ك ا  :     ...........  .....................  ............  ............... که یم انديشند ي ت ف 

 کنند نیم یشكرگزار   ………   ............ ............ :  و  لِكنَّ ا كَث  ُهم الي شُكرون   ب(
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 آیات زیر را ترمجه کنید.  -10

ارِ إِن ا يِف  (الف ِف الل اْیِل و ال اه   ............   ............. آمد وشد .................و ......................          اْختَِل 

ماوات و  االرض   و آچنه ................. ب( ل ق  اهلُل یف السَّ ما خ   ...........  ............. و...............   خداو 

 ُهدًی ور مح ٌة لِلموِمننی     ............................................................ ج(
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 10 مجع بارم                            ﴾موفق باشید ﴿                                                                              

 

 

 2صفحه 
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