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انشا ـ پایة هفتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس:

آزمون شمارۀ

نوبتدوم)خردادماه(زمان:60دقیقه 1
منتخب

نهرتهران

نارهاؤاالتردیف

با توّجه به آموخته هایتان، عبارت های زیر را ویرایش کنید. 1
)درس��1-�صفحة�22(� اسف(کتابایشراازرویمیزجمکردورفت.�

)درس��2-�صفحة�34( ب(معلمدانشآموزراصدازدوبرگۀاؤاالترابهآنداد.�

)درس��6-�صفحة�75( ج(صبحزودازخواببیدارمینوم،صبحانهخوردموبهمدراهمیرفتم.�

)درس��7-�صفحة�85( د(هرروزراههبسیارطوالنیراتامدراهطیمیکردیم.�
)درس��8-�صفحة�94( ه(مردمیرادیدمکهباعجلهبهااتجاییدانتنمیرفتن.�

)درس��5-�صفحة�65( و(کتابراخواندموآنرادرکتابخانهگذانتموبهخانهرفتموخالصهایازآننونتم.�

3

گزینه صحیح را انتخاب کنید.2
)درس��3-�صفحة�44( �.اسف(1(منومادرمبرایخریدپوناکبهفرونگاهرفتم

.2(منومادرمبرایخریدپوناکبهفرونگاهرفتیم 

)درس��4-�صفحة�54( �.1(بادبسیارتندیمیوزیدوبهقولمعروفهاهچیزرانابودمیکرد ب(

.2(بادبسیارتندیمیوزیدوهاهچیزرانابودمیکرد 

1

ضرب المثل زیر را گسترش دهید.3
»کوهبهکوهنایراد،آدمبهآدممیراد.«

2

)درس��5-�صفحة�66(4 حکایت زیر را بازنویسی کنید. 
نخصیخانهبهکرایهگرفتهبود.چوبهایاقفبسیارصدامیداد.بهخداوندخانه)صاحبخانه(ازبهرمرّمتآناخن

بگشاد.پااخداد:»چوبهایاقف،ذکرخدامیکنند.«
گفت:»نیکاات؛امامیتراماینذکربهاجودبینجامد.«

4

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و با رعایت قواعد نگارشی انشایی بنویسید.5
اسف(پاییز

ب(حیاطمدراه

ج(روزیکهمیخواهمتکرارنود.

10

20»موفقبانید«



95

آزمون شمارۀآزمون شماره

نوبتدوم)خردادماه(زمان:60دقیقه

انشا ـ پایة هفتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس: 2
منتخب

ااتانزنجان

نارهاؤاالتردیف

عبارت های زیر را ویرایش کنید.1
)درس��8-�صفحة�94( اسف(مردمهراالدرروزبیستودومبهانراهپیااییمیکنن.�

)درس��1-�صفحة�22( ب(چشایکودکبهنهربازیخیرهندهبود.�

)درس��3-�صفحة�44( ج(معلمبادانشآموزانبهاردورفتند.�

)درس��5-�صفحة�65( د(هرروزبهپارکمیروموورزشمیکنموبهپرندههاغذامیدهموبهخانهبازمیگردم.�

)درس��7-�صفحة�85( ه(معلمنامهدانشآموزراازرویسیستخواند.�

)درس��2-�صفحة�34( و(حسنکتابیخریدواورابهدواتشهدیهداد.�

3

)ترکیبی(2 غلط های نگارشی را در عبارت زیر مشخص کرده و اصالح نمایید.�
خروسپیکهاحریاات.رواتانشیناناحرخیزانیهستنکهپیشازخورنید،طلوعمیکنندوباتالنشون،بهزندگی

گرمیمیبخشن.

1

ضرب المثل زیر را گسترش دهید.3
»موشتواوراخنایرفت،جاروبهدمشمیبست.«

2

حکایت زیر را بازنویسی کنید.4
بازرگانیراهزاردینارخسارتافتاد.پسرراگفت:»بایدایناخن)موضوع(باهیچکسدرمیانننهی.«گفت:»ایپدر،فرمان

تورااتوسیکنمیخواهمکهبدانمدراینچهمصلحتاات؟«گفت:»تامصیبتدونشود.یکینقصاِن)ازداتدادن(مایه

)ارمایه(ودیگرنااتِتهاسایه.«

4

موضوع انشای خود را از میان موضوعات زیر انتخاب کنید.5
اسف(یکروزبرفی

ب(آسودگیهوا

ج(روزمعلم

10

20»موفقبانید«
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انشا ـ پایة هفتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس:

آزمون شمارۀ

نوبتدوم)خردادماه(زمان:60دقیقه 3
منتخب

ااتانگیالن

نارهاؤاالتردیف

عبارت های زیر را ویرایش کنید.1
)درس��7-�صفحة�85( اسف(ارودملیدرااسنهاجالسپخشند.�

)درس��4-�صفحة�54( ب(هرروزبهقولمعروفیکمشکلجدیدبرایشپیشمیآمد.�

)درس��3-�صفحة�44( ج(منباعلیومحادبهبانگاهرفتیموتنهابرگشتم.�
�)درس��2-�صفحة�34( د(دانشآموزجدیدبهکالسآمدومعلمآنرامعرفیکرد.�

)درس��1-�صفحة�22( ه(هرچیمیگذرهبیشتردسمتنگمیشه.�

)درس��5-�صفحة�65( و(برایااتراحتبیرونرفتموکایقدمزدموازبوفهمقداریخوراکیخریدم.�

3

)درس��5-�صفحة�59(2 هربند،دوقساتدارد:..................و...................�

اسف(جالۀموضوع،بندنتیجه

ب(جالۀموضوع،جالههایکاملکننده

ج(بندارتباطی،بندنتیجه

د(ااختاربند،محتوایبند

0/5

)درس��8-�صفحة�94(3 گزینة درست کدام است؟�
.اسف(تّجارمّکهبهااتنامرفتن

.ب(تجارمکهبهااتنامرفتند

0/5

ضرب المثل زیر را گسترش دهید.4
»آشنخوردهودهاناوخته.«

2

حکایت زیر را با رعایت قواعد، بازنویسی کنید.5
ناخوشآوازیبهبانگبلندقرآنهایخواند.صاحبدسیبراوبگذنت،گفت:»توراُمشاهره)حقوقومواجب(چندات؟«گفت:»هیچ.«

گفت:»پسچرازحاتخودهایدهی؟«

گفت:»ازبهرخدامیخوانم.«گفت:»ازبهرخدامخوان.«

4

موضوعی را به دلخواه انتخاب کنید و انشایی خالقانه بنویسید.6
اسف(احترامبهقوانینجامعه

ب(بهترینکتابیکهخواندهاید

ج(گرانترینارمایۀدنیا

10

20»موفقبانید«
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آزمون شمارۀآزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه

منتخب
ااتان خرااان ناوس 

آموزش قرآن ـ پایة هفتم نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نام دبیر: کالس:  1

نمره اؤاالتندیف

معنای واژه های زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید. )بودیم - آنها - قطعًا( 1

)درس 10 - صفحة 94( الف( لََقد: ...........................  

)درس 10 - صفحة 94( ب( ُکّنا: ...........................  

0/5

کلمات مشخص شده را معنا کنید.  2

)درس 1 - صفحة 20( الف( ُهًدس َو َرحمٌة لِلُمؤِمنیَن: ...........................  

)درس 8 - صفحة 76( َّنا ءاتِنا ِمن لَُدنَك َرحَمًة: ...........................   ب( َنب

)درس 11 - صفحة 100( ج( َو َکذلَِك نُنِجي الُمؤِمنیَن: ...........................  

0/75

)درس 11 - صفحة 102( 3 0/25دن آیة »َفُاولئَِك لَُهم َعذاٌب ُمهیٌن« به چه نوع عذابی اشانه شده اات؟ ...........................  

)درس 3 - صفحة 38( 4 0/25 با توجه به آیة »َو ال نُضیُع اَجَر الُمحِسنیَن« خداوند پاداش چه کسانی نا از بین نمی برد؟ .........................  

)درس 6 - صفحة 62( 5 0/25دن آیة »َو اَوحی� َربَُّك اِلَی النَّحِل اَِن اتَِّخذي ِمَن الِجباِل بُیوتاً« خداوند به چه حیوانی وحی می کند؟ ...........................  

درست یا نادرست بودن معنای ترکیب ها را مشخص کنید.  6

)درس 11 - صفحة 102(    نادنات   دنات الف( الُملُك یَوَمِئٍذ ِلِ: فرمانروایی فرشتگان براس خداات. 

)درس 2 - صفحة 28(    نادنات   دنات ب( اََفال تَعِقلوَن: پس آیا اندیشه نمی کنید؟ 

)درس 5 - صفحة 54(    نادنات   دنات ج( في َجنٍّٰت و ُعیوٍن: دن بهشت ها و باغ ها 

0/75

با توجه به الگو، معنای کلمات خواسته شده را بنویسید.  7
)درس 2 - صفحة 24(َعلیُکم: ...........................َعلٰی + ُکم←الف( علٰی + ِه = َعلیِه: بر او  

)درس 4 - صفحة 43(...........................: اتمگرانظالِم: اتمگر←ُمسِلموَن: مسلمانانب( ُمسِلم: مسلمان  

)درس 9 - صفحة 86(لَها: ...........................ِل + ها←لَُه: براس اوج( ِل + ه  

0/75

گزینه صحیح را مشخص کنید. 8

)درس 3 - صفحة 37( َة« به چه معناات؟   َة ءاباءي اِبراهیَم« کلمة »ِملَّ الف( دن آیة »َو اتََّبعُت ِملَّ

4( دین و آیین  3( دولت   2( ملت   1( مردم  

)درس 3 - صفحة 34( ب( براااس آیة شریفة »اِنّآ اَنزلٰنُه ُقرءانًا َعَربِّیًا لََعلَُّکم تَعِقلوَن« علت نازل شدن قرآن به زبان عربی چیست؟  

4( توّکل  3( اندیشیدن   2( اطاعت  1( عبادت  

)درس 6 - صفحة 60( یتوَن َو النَّخیَل َو االَعناَب« کدام میوه ذکر نشده اات؟   نَع َو الزَّ ج( دن آیة شریفة »یُنِبُت لَُکم بِِه الزَّ

4( خرما  3( انان   2( زیتون   1( انگون 

)درس 4 - صفحة 44( د( یواف دن آیة شریفة »قاَل اَنَا یوُاُف َو ٰهذآ اَخي...« به چه کسی اشانه داند؟  

4( خدا  3( خودش   2( برادنش   1( پدنش  

1

1 استان خراسان رضوی 50
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آموزش قرآن ـ پایة هفتم نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نام دبیر: کالس: 

آزمون شمارۀ

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه
منتخب

ااتان خرااان ناوس  1

نمره اؤاالتندیف

معنای ترکیب های زیر را بنویسید.  9

)درس 12 - صفحة 107( الف( نِعَم النَّصیُر: ......................................................  

)درس 8 - صفحة 75( ب( اِلَی الَکهِف: ......................................................  

)درس 5 - صفحة 51( الِة: ......................................................   ج( ُمقیُم الصَّ

)درس 1 - صفحة 16( َّیِل و النَّهاِن: ......................................................   د( ال

2

 معنای ترکیب های زیر را کامل کنید. 10

)درس 2 - صفحة 24( و او بر همه چیز ........................... اات.   الف( و ُهَو َعلٰی ُکلِّ َشيٍء َقدیٌر:  

)درس 10 - صفحة 92( و نوزس پروندگانت ........................... و پایدانتر اات.   ب( َو ِنزُق َربَِّك َخیٌر َو اَبقی: 

)درس 6 - صفحة 60( ........................... به داتونش نام هستند.    :
ٰ
راٌت بِاَمِره ج( َو النُّجوُم ُمَسخَّ

)درس 4 - صفحة 47( بدانید ]فقط[ با یاد خدا ........................... آنام می گیرد.   د( ااَل بِِذکِر اِل تَطَمِئنُّ الُقلوُب: 

1

 معنای آیات زیر را بنویسید. 11

)درس 9 - صفحة 87( و ............... ............... ............... ............... نا.   مآِء مآًء:  الف( َو اَنَزَل ِمَن السَّ

)درس 7 - صفحة 68( آماده کردیم ............... ............... عذابی ............... .  ب( اَعَتدنا لَُهم َعذابًا اَلیًما: 

)درس 3 - صفحة 38( ............... ............... مردم ............... .  ج( َولٰکنَّ اَکَثَر الّناِس ال یَشُکروَن:  

2/5

10»موفق باشید«
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آزمون شمارۀآزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه

منتخب
ااتان تهران 

آموزش قرآن ـ پایة هفتم نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نام دبیر: کالس:  2

نمره اؤاالتندیف

لغات زیر را ترجمه کنید. 1
)درس 11 - صفحة 99( الف( َذَهَب: ...............  
)درس 10 - صفحة 94( ب( َاالل: ...............  
)درس 9 - صفحة 86( ج( ُاُبل: ...............  
)درس 5 - صفحة 51( د( َامیع: ...............  
)درس 12 - صفحة 107( ه( نَصیر: ...............  
)درس 11 - صفحة 103( و( مغفرة: ...............  
)درس 8 - صفحة 75( ز( َکهف: ...............  
)درس 5 - صفحة 51( ح( یَوم: ...............  

4

درست یا نادرست بودن معنای کلمات و ترکیب های زیر را مشخص کنید.  2
)درس 12 - صفحة 110(    نادنات   دنات الف( مَِلك: فرمانروا  
)درس 4 - صفحة 42(    نادنات   دنات ب( اَبانا: پدن ما  

1

گزینة صحیح را مشخص کنید. 3
)درس 3 - صفحة 37( الف( »شکر نمی کنند« معناس کدام کلمه اات؟  

 تَْشُکروا  یَْشُکروَن    ال یَْشُکرون  
)درس 8 - صفحة 78( ب( معناس کلمه »َاَجدوا« کدام گزینه اات؟ 

 اجده کردند   نکوع کنید    سجده کنید  

1

ترکیب های زیر را ترجمه کنید.  4
)درس 12 - صفحة 107( الف( ُهَو  : ...............  
)درس 4 - صفحة 46( ب( اِلَی الّنوِن: ...............  
)درس 5 - صفحة 51( مآِء: ...............   ج( فِي السَّ
)درس 6 - صفحة 62( د( اِلَی الَنَّحِل: ...............  
)درس 11 - صفحة 99(   ............... : ه( َفَظنَّ
)درس 11 - صفحة 102( و( في َابیِل اِل: ...............  

6

آیات و عبارت های قرآنی زیر را ترجمه کنید. 5
)درس 2 - صفحة 25( الف( َو ُهَو َعلٰی ُکلِّ َشيٍء َقدیٌر: ..............................................  
)درس 10 - صفحة 95( ب( َو ُهَو الَّذي َخَلَق الّیَل و النَّهاَن: ..............................................  
)درس 5 - صفحة 54( ج( الَعذاُب االَلیُم: ..............................................  
)درس 4 - صفحة 42( د( اَجَر الُمحِسنیَن: ..............................................  

4

ترجمة آیات زیر را کامل کنید.  6
)درس 11 - صفحة 103( الف( لَُهْم مَغِْفَرٌة و ِنزٌق َکریٌم: ............... آمرزش و ............... انزشمندس اات.  
)درس 6 - صفحة 63( ب( اِنَّ الَ یَْاُمُر بِالَعدِل َو ااِلحساِن: ............... خداوند امر می کند به ............... و ............... . 
)درس 2 - صفحة 25( ج( اِلَی اِل َمرِجُعُکْم: ............... خداوند اات بازگشت ............... . 
)درس 9 - صفحة 87( مآِء مآًء: و ............... از آامان ............... نا.   د( َو اَنَزَل ِمَن السَّ

4

20»موفق باشید«

2 استان تهران 50
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آموزش قرآن ـ پایة هفتم نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نام دبیر: کالس: 

آزمون شمارۀ

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه
منتخب

ااتان البرز  3

نمره اؤاالتندیف

معنای صحیح کلمات زیر را بنویسید.  1
)درس 1 - صفحة 16( الف( شمس:  

)درس 5 - صفحة 51( ب( یوم:  

)درس 8 - صفحة 75( ج( کهف:  

)درس 10 - صفحة 94( د( َاالل:  

)درس 3 - صفحة 33( ه( غیب:  

)درس 7 - صفحة 67( و( صالحات:  

)درس 9 - صفحة 86( ز( َمهد:  

)درس 11 - صفحة 99( ح( ُابحان:  

)درس 3 - صفحة 37( ط( َفضل:  

)درس 7 - صفحة 70( س( ُمبین:  

)درس 12 - صفحة 107( ک( نَصیر:  

)درس 11 - صفحة 102( ل( نَعیم:  

3

ترکیب های زیر را معنا کنید.  2
)درس 3 - صفحة 37( الف( اَکَثَر الّناِس:  

)درس 6 - صفحة 70(   : ب( ُقل جآَء الَحقُّ

)درس 4 - صفحة 46( ج( اِلَی الّنوِن:  

)درس 9 - صفحة 86( َّذي َجَعَل:   د( اَل

)درس 11 - صفحة 99( ه( َفنادٰی فِي الظُُّلٰمت:  

)درس 12 - صفحة 110( ِحمیَن:   و( َخیُر الّرٰ

3

آیات و عبارات قرآنی زیر را معنا کنید.  3
)درس 2 - صفحة 25( الف( َو ُهَو َعلٰی ُکلِّ َشيٍء َقدیٌر: ...............................................  

)درس 6 - صفحة 59( ب( َو ِمن ُکلِّ الثََّمٰرِت: ...................................................................  

)درس 11 - صفحة 103( ج( لَُهم مَغِفَرٌة َو ِنزٌق َکریٌم: .......................................................  

3

)درس 9 - صفحة 86( 4 ترکیب های زیر را کامل کنید.  
الف( ل + هم: ............... 

ب( ل + کم: ..................

0/5

)درس 12 - صفحة 108( 5 ترجمه آیه زیر را کامل کنید.  
کٰوَة لٰوَة َو ءاتُوا الزَّ َفاَقیموا الصَّ

پس به پا دانید نماز نا و ............... .

0/5

10»موفق باشید«

3 استان البرز 50
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آزمون شمارۀآزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه

منتخب
ااتان کرمانشاه 

آموزش قرآن ـ پایة هفتم نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نام دبیر: کالس:  4

نمره اؤاالتندیف

لغات داده شده را معنا کنید.  1
)درس 12 - صفحة 110( الف( مَِلك )...............(  

)درس 10 - صفحة 94( ب( َاالل )...............(  

)درس 9 - صفحة 83( ج( اَنَا )...............(  

)درس 4 - صفحة 42( د( َغفون )...............(  

1

)درس 5 - صفحة 54( 2 جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.  

معناجمعمعنامفرد

بهشت ها، باغ هاَجّناتبهشت، باغَجنَّة

..............................میوهثََمَرة

0/5

)درس 9 - صفحة 86( 3 ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.  

لِـ )براس( +

ـه و ← لَه و= براس او، برایش

ها ← ............... ، ...............

نا ← ...............، ...............

1/5

ترکیب های زیر را معنا کنید.  4
)درس 5 - صفحة 51( مآِء )...............(   الف( فِي السَّ

)درس 7 - صفحة 67( ب( اَجًرا َکبیًرا )...............(  

)درس 10 - صفحة 94( ج( اَنُتم و ءابآُؤُکم )...............(  

)درس 11 - صفحة 99( د( اِذ َذَهَب )...............(  

)درس 9 - صفحة 83( ه( َعَماًل ٰصِلًحا )...............(  

)درس 12 - صفحة 107( و( اِنَکعوا َو ااُجدوا )...............(  

3

آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه نمایید. 5
)درس 12 - صفحة 108( کٰوَة:  لوة و ءاتُوا الزَّ الف( َفاَقیُموا الصَّ

پس ............... ............... و ............... ............... نا. 

)درس 4 - صفحة 42( ب( قالوا أِءنََّك اَلَنَت یوُاُف: 

...............: ............... ............... همان ............... هستی؟

)درس 7 - صفحة 71( َّهو کاَن بُِکم َنحیًما:  ج( اِن

............... )خدا( بر ............... ............... ............... .

)درس 11 - صفحة 103( َّذیَن ءاَمنوا و َعِمُلوا الّصالِٰحِت:  د( َفال

پس ............... ............... و ............... ............... .

4

10»موفق باشید«

4  استان کرمانشاه 50



102

آموزش قرآن ـ پایة هفتم نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نام دبیر: کالس: 

آزمون شمارۀ

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه
منتخب

ااتان یزد  5

نمره اؤاالتندیف

معنای کلمات زیر را بنویسید. 1

)درس 12 - صفحة 110( الف( مَِلك:  

)درس 12 - صفحة 107( ب( نَصیر:  

)درس 12 - صفحة 110( ج( اِنَحم:  

)درس 11 - صفحة 102( د( ُمهین:  

)درس 11 - صفحة 102( ه( یوَمِئٍذ:  

)درس 11 - صفحة 99(   : و( َظنَّ

)درس 10 - صفحة 94( ز( َاالل:  

)درس 9 - صفحة 86( ح( َمهد:  

)درس 9 - صفحة 83( ط( لِقاء:  

)درس 8 - صفحة 75( س( َکهف:  

)درس 7 - صفحة 70( ک( ُمبین:  

)درس 6 - صفحة 62( ل( نَحل:  

3

با توجه به معنای جمالت، کدام کلمه درست معنا نشده است؟ 2
 زینة   جعلنا   الف( ِانّا َجَعلنا ما َعلَی االَرِض زینًَة لَها. )همانا ما قران دادیم آنچه نا بر زمین اات زینتی براس تو.(    ها

)درس 8 - صفحة 76(  

  عُدًوا  لاِلنسان  شیطان ا. )همانا شیطان بر ما دشمن اات.(   یطَٰن کاَن لاِِلنساِن َعُدوًّ ب( اِنَّ الشَّ

)درس 7 - صفحة 71(  

0/5

ترکیبات زیر را ترجمه کنید.  3

)درس 6 - صفحة 59( الف( و النَّخیَل و االَعناَب: ..............................................   

)درس 12 - صفحة 107( ب( نِعَم النَّصیُر: ..............................................   

)درس 9 - صفحة 86( ج( فیها ُاُباًل: ..............................................   

)درس 4 - صفحة 42( د( ٰهذآ اَخي: ..............................................  

)درس 3 - صفحة 33( ه( َعّما تَعَملوَن: ..............................................   

)درس 10 - صفحة 94( و( في َاالٍل ُمبیٍن: ..............................................   

)درس 8 - صفحة 78( ز( و َوجدوا ما َعِملوا: ..............................................   

0/5

0/5

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

ترجمة صحیح را عالمت بزنید.  4

)درس 5 - صفحة 52(    پروندگانا و بپذیر دعاس من نا    خدایا و قبول کن دعا نا َّنا و تََقبَّل ُدعآِء:   الف( َنب

)درس 1 - صفحة 20(    بیشترتان   بیشترشان ب( اَکَثَرُهم: 

0/5

5 استان یزد 50



103

آزمون شمارۀآزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه

منتخب
ادتان اتد 

آموزش قرآن ـ پایة هفتم نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نام دبیر: کالس:  5

نمره دؤاالترداف

ترجمة آیات و عبارات قرآنی زیر را کامل کنید.  5

)درس 12 - صفحة 108( الف( َو افَعُلوا الَخیَر لَعلَُّکم تُفِلحوَن ) ............... ............... ............... موفق و ردتگار شواد.(   

)درس 11 - صفحة 100( ب( َو َکٰذلَِك نُنِجي الُمؤِمنیَن )و ............... نجات می دهیم ............... را.(   

)درس 10 - صفحة 95( ج( َو َجَعلنا ِمَن المآِء ُکلَّ َشيٍء َحيٍّ اَ َفال اُؤِمنوَن )و ............... از ............... هر چیت زنده ای را؛ ............... ............... ...............؟(  

)درس 1 - صفحة 17( مَس ِضیآًء َو الَقَمَر نوًرا )...............  ............... ادت که قرار داد ............... را فروزان و ............... را تابان.(   د( ُهَو الَّذي َجَعَل الشَّ

)درس 12 - صفحة 111( َّیِل َو النَّهاِر اَ فال تَعِقلوَن )و از اودت آمد و شد ............... و ...............؛ پس آاا ...............؟(   ه( َو لَُه اخِتالُف ال

0/75

0/5

1/25

1

0/75

ترکیبات را از ستون »الف« به ترجمه در ستون »ب« متصل کنید. )در ستون »ب« یک ترجمه اضافه است.( 6

بالف

)درس 9 - صفحة 86(او را خلق کردبَیَنُهما   

)درس 8 - صفحة 78(میان آن دوَخلََقَك  

تو را خلق کرد

0/5

آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.  7

)درس 11 - صفحة 99(    ............................................................................................. : یٰنُه ِمَن الَغمِّ الف( نَجَّ

)درس 9 - صفحة 83( َّمآ أَنَا بََشٌر ِمثُلُکم: ............................................................................................     ب( ُقل إن

)درس 10 - صفحة 95( ج( قالوا اا َواَلنا إنّا ُکّنا ظالِمین: ............................................................................................    

)درس 8 - صفحة 76( د( َربَّنا ءاتِنا ِمن لَُدنَك َرحَمًة: ............................................................................................    

)درس 1 - صفحة 21(     ............................................................................................. : ه( اآَل إنَّ َوعَد اهلِل َحقٌّ

 

1

1/5

1/5

1/5

1

20»موفق باشید«
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