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 4شماره درس:
 پایه:هفتم 

 2تعداد صفحات:  «باسمه تعايل » 
  12تعداد سوال: 

 بارم سؤال ردیف

 «شود.ها هدایت یمهر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگرید، به استوارترین راه»امام عيل )ع(: 

 مشخص کنید.        پاسخ درست را با گذاشنت عالمت         در داخل  

نزنلاهُ »    معنای صحیح ترکیب قرآین -1
َ
 کدام گزینه است .« کتاٌب أ

 نازل کردیم این کتاب راب(                              کتایب که نازل کرد اوراالف( 
  کند این قران را نازل یمد(                            قراین که نازل کردیم ان را ج
 

 
5/0 

 کدام وازه قراین به درسیت معنا شده است -2
نتم : آنها       الف

َ
 اط : راهِص   ب(                            ( أ

 
 ل : گفت                                         د  قلوب : دلقُ  (ج
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 درست یا نادرست بودن مجالت زیر را مشخص کنید .

 ب( نادرست               الف( درست                     :   بر تو       إََِلکَ  -3

 

25/0 

لماِت  : از تاریکی ها        الف( درست                   ب( نادرست   -4  25/0       ِمَن الظُّ

 مناسب اکمل کنید  . یزیر را با لکمه یهاترکیب یمعنا
 25/0 :         از عذایب ..........  د  شدی ب  ذاعَ  ِمن -5

 25/0  مهربان است....  .....او ..........         ُهَو الَغفوُر الرَّحیُم : -6

 «یک لکمه اضايف است»زیر را بنويسید.  لکمات قرآین یداده شده، معنا یهابا استفاده از لکمه -7

              
 معنا لکمه معنا لکمه
  َعزیز  قالوا

  باَ   جاِهل
  کِتاب  ناس
  َل   َهل
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 اکمل کرده سپس معنا کنید.          را مانند نمونهها ترکیب -8

 ُمسلموَن: مسلمانان                            سلِم :مسلمان + ونَ مُ 
 

                              .…………    :   ..………  صادق : راستگو +ونَ 
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 ترکیب های زیر را معنا کنید. -9
ِ  ٌل ..... ..... من است                   ب َوی:  أیخهذا الف(   :  .......    ........ :              نَ لاکفریل
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 کدام ترمجه صحیح است؟ -10
 ُهَو الواِحُد الَقّهاُر                                           

 ب( او یاگنه مقتدر استاویب نیاز اغلب است                              الف( 
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  آیات زیر را اکمل کنید. یترمجه -11
 إِنَّکَ ََلنَت یوسُف .الف(  : 

َ
  همان یوسف هسیت. ..... .... ......  ....  قالواأ

         
 نور به ..... ...... .... إیل انلّورِ بِاِذِن َربِِّهم .      ..... ب(

.   
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 آیات زیر را ترمجه کنید.  -12
ُّ  خالُِق ُُکِّ یشء  .  الف(  ....خدا ....... .... ......... . قُِل اّلل

 
جَر الُمحِسننَی . 

َ
َّ ال یُضیُع أ  ازبنی نیم برد ........ ......... را . .... ..... پس ب(فَاِنَّ اّلل
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 10 مجع بارم                                                                                                         ﴾موفق باشید ﴿
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