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:وقت آزمون  یتعال باسمه   

 پرورش و آموزش کل اداره

 کرمانشاه

 امتحانات نیمسال اول

1011دیماه   

 سئواالت درس:

 نام ونام خانوادگی: ساعت برگزاری: 

:امتحان خیتار  نام مدرسه :سرای دانش)دوره اول( 

 پایه تحصیلی:  تعدادسئوال:   تعداد صفحه:

                          نام ونام خانوادگی دبیر و امضا:                                                        نمره با عدد:                           

 نمره باحروف:                         

دی سوال بارم
ر  ف

1.0 

 ( مشخص کنید.Xکدام کلمه درست ترجمه شده است،آن را با عالمت )

   اَکثَر:بیشتر      هٌو:شما         قَد:اگر          الف( الٌا:خدا 

   هُدی:هدایت       لِ:قطعاً       فَ:روی     ب( کُل:هر،همه  
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1.0 

 .ترجمه درست را عالمت بزنید

    گویند می           گوید      بگو                     می               الف(قُل:    گفت       

     عبادت کنید       به سوی            عبادت کردند       ب(اُعبدواَ:  پاداش     
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1 

 با توجه یه کلمات داده شده معنی کلمات زیر را بنویسید.)یک کلمه اضافی است(

 )توانا،شما،آمد،آنچه،برادر(

(                  قَدیر)                 (                      اَخ)                   (                                  جاءَ)     

 کُم)                  (
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1 
 ترکیب های زیر را کامل کرده ، سپس ترجمه کنید.

 .....................   الف(.إِلی+ها : ......................+......................                           ب(.لِ+النّاس : .....................+.
0 

2 

 ترکیبات زیر را ترجمه کنید.

 هُوَ الَذی. )                                 (

 (                     مِن رِبَکُم )           

 قَالَ یا قَومِ. )                              (

 الَیلِ و النَهارِ )                             (

0 

0 

 آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید.

 حق. الف( ما خَلَقَ اللّهُ ذالکَ الّا بِالحقُ.  خلق نکرد...............اینها را..................به

 و لَکَن اَکثرَ هُم ال یَعلَمونَ. و.............. ................ ................ نمی دانند.ب( 

 ست.ج( و هُوَ عَلی کُلِ شَیءِ قَدیرً. و ............... ................ ................ ................. .................. ا
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....... و اللّهِ رَبّی وَ رَبِکُم .............. ................ توکل کردم .............. ................ ............... .......... لتُ عَلّید( اِنی تَوَکَ

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

 
 موفق باشید

 
 



 

 

 

 

 

 

: وقت آزمون یتعال باسمه   

کرمانشاه پرورش و آموزش کل اداره  

 امتحانات نیمسال اول

0011دیماه   

 پاسخنامه درس قرآن هفتم  سئواالت درس:

 نام ونام خانوادگی: ساعت برگزاری: 

:امتحان خیتار  :سرای دانش)دوره اول(مدرسه نام  

 پایه تحصیلی:  تعدادسئوال:   تعداد صفحه:

 نمره باحروف:                                                   نام ونام خانوادگی دبیر و امضا:                                                        نمره با عدد:                           

 سوال بارم

ف
دی

ر
 

 0 هدی  –ب                             اکثر  –الف   0

 2 عبادت کنید  –بگو             ب   –الف  0

 3 = آمد    قدیر = توانا             َاخ : برادر     ُکم : شما جاء 0

 0 برای مردم  –به سویش       ب  –الف = به سوی او   0
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 او کسی است که 

 از پروردگارتان 

 گفت ای قوم من 

 شب و روز 
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0 

 جز   -خداوند 

 ولی بسیاری از آنها 

 و او بر هر چیزی توانا است 

 همانا من توکل کردم به خداوند پروردگار من و پروردگار شما 
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 موفق باشید

 
 


