
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر 

 تاریخ و امضاء:               نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف 
ردی

 

بارم  سؤاالت 
 

۱ 

 صحیح یا غلط بودن ترجمه ی هر یک از کلمات و ترکیبات زیر را مشخص کنید. 

 کلمه ی » محیا« به معنای »وصیت کرد« است.   صحیح                       غلط         -الف

 

 غلط         صحیح                      کلمه ی »بَصائر« به معنای »بینش ها« است.    -ب

۵/۰ 

۲ 

 معنای  هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید. )یک کلمه اضافی است(

                                    سرآمد -مساوی–معیار  -هشدارها -نیازمند  -شاید   - ترس  - بدی ها – فرستنده 

 

َسیِِّئات:...............                 ..    َخوف:..........    سواء..............      ُنذُر:.............    میزان:..............     اجل:...........  سائِل:...........

 مُرسِل:..........

۲ 

۳ 

هر یک از کلمات در ستون )الف (را به ترجمه ی مناسب در ستون )ب (وصل کنید یا شماره مربوط را در    

 کمانک قراردهید.

 )ب(                  ) الف (                                                                             

 وآن ها غمگین نمیشوند  - 1)......( وَ جَعَلَ لَکُم فیها ُسبُالً                                                   

 داد. وبرای شما در آن راه هایی قرار  - 2)......( اَن اَقیموا الدِّین                                                           

 همانا مومنان با هم برادرند.  - 3).....(والهم یحزنون                                                                

 که به پا دارید دین را. - 4).....( اِنَّما المؤمِنونَ اِخوَه                                                       

۱ 

۴ 

 بزنید. پاسخ صحیح را عالمت

 کدام واژه ی قرآنی درست ترجمه شده؟ 

   ( کردی پیروی ) د( اِتَّبَعوا      ج( اَنزَلَ)فرستادیم(                 (مشخص) جَزاء( الف(اضل )محو کرد(         ب

 

۵/۰ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهم  مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه ۲ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب  دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آموزش قرآن نام درس: 

 نیلوفر حمیدی  نام دبیر:

 ۱۴۰۰/ ۱۰ /۵  امتحان:  تاریخ

 صبح ۸:۰۰   ساعت امتحان:

 دقیقه ۵۰مدت امتحان : 



 در پناه قرآن موفق و پیروز باشید.                                                                                                                    

 نمره  ۱۰جمع بارم :                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است؟  ترجمه نشده درست  زیر های  واژه  از  کدامیک

 د(تَجری)روان است(       (کند  می مسخره) ج(الیَسخَر          (عظیم )بزرگ(ب اسحار)سحرها(             (الف

۵ 

 ترکیب های زیر را ترجمه کنید.

 الف( ما وَصِّی بِه:...................... 

 ب( َولَئِن سََالتَهُم:.....................

 .......ج( للسائل و المحروم:..................

 د(ولقد یسرنا القرآن:.....................

۲ 

۶ 

 مانند الگو در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 اِن کُنتم مؤمِنینَ: اگر بودید)باشید( مومن                اِن شاء اَهلل:.................یا ).............( 

 اِذا جاء نَصرُ اهللِ وَالفَتح:....................................یا )............(                                             

۲ 

۷ 

 معنای عبارات قرآنی زیر را بنویسید.)انس با قرآن( 

 الف( اَلَّذی جَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهًدا:................................. 

 ب( والشمس و الشجر یسجدان...................................... 

 ج( امرا من عندنا انا کنا مرسلین................................... 

 د(وَ فی اَنفُسِکُم اَفَال تُبصِرونَ................................. 

۲ 

 ۲از ۲صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

۱ 
 غ 

 ص 

 فرستنده-بدی ها-نیازمند -سرآمد -معیار-هشدارها-مساوی -ترس  ۲

۳ 

 وآن ها غمگین نمیشوند   -1...( وَ جَعَلَ لَکُم فیها ُسبُالً                                                  2)...

 وبرای شما در آن راه هایی قرار داد.  - 2...( اَن اَقیموا الدِّین                                                           4)...

 همانا مومنان با هم برادرند.  - 3..(والهم یحزنون                                                                1)...

 که به پا دارید دین را.  - 4المؤمِنونَ اِخوَه                                                        ..( اِنَّما3)...

۴ 

 

 

 

 

۵ 

 

 

 

 

۶ 

 

 

۷ 

 

 

 

 

 

 

 الف

 ج 

5 

 الف( ما وَصِّی بِه:......آنچه وصیت کرد..به آن.............. 

 ها...............ب( وَلَئِن َساَلتَهُم:......و اگر پرسیدی از آن 

 ج( للسائل و المحروم:......برای نیازمند و محروم................... 

 د(ولقد یسرنا القرآن:......و قطعا آسان کردیم قرآن را...............

6 
 خواست............یا )......بخواهد.......(اِن کُنتم مؤمِنینَ: اگر بودید)باشید( مومن                اِن شاء اَهلل:.....اگر خدا 

 اِذا جاء نَصرُ اهللِ وَالفَتح:..........زمانی که یاری خدا آمد ..............یا )....بیاید........(

7 

 ..... الف( َالَّذی جَعََل لَُکمُ االَرَض مَهدًا:......کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش......................

 ب( والشمس و الشجر یسجدان.....و خورشید و درخت سجده میکنند.................................

 ج( امرا من عندنا انا کنا مرسلین..........فرمانی از جانب ما قطعا بودیم ما فرستنده.........................

 تُبصِرونَ.........و در خودتان پس آیا نمیبینید........................ د(وَ فی اَنفُسِکُم اَفَال 

 

                                                                             

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره 01  جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران   ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالب  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی اول سؤاالت پایان ترم نوبت   کليد

 نهم   قرآن  آموزش نام درس:

 حميدینيلوفر نام دبير: 

 ۵/۱۰/۱۴۰۰ امتحان:تاریخ 

 صبح  ۸:۰۰ ساعت امتحان:

 دقیقه  ۵۰ مدت امتحان:


