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  1  :شماره صفحه
  نقرآ: نام درس 

  نهم: پايه
  : نام و نام خانوادگي

  : كالس
  : نام دبير 

  باسمه تعالي
  آموزش و پرورش استان البرز اداره كل 

  كرج 3مديريت آموزش و پرورش ناحيه 
    .……دبيرستان دوره اول متوسطه

  دقيقه45: زمان    ترم اول
  

  1: تعداد صفحات 
  10/1400: ...../تاريخ آزمون 

  :شماره داوطلب
  : نمره با عدد

  : نمره با حروف
  امضاء 

  بارم  " . موزيد كه آموختن آن  پاداش دارد و جستجوي آن عبادت است  دانش بيا ") :ع( باقرامام   رديف
  " داد   رارقابرھا ، دانش ، سحرھا ، "             )دو کلمه اضافه است ( . نتخاب ودر جای خود بنويسيد  کلمه مناسب را ا  ١

  
    : ................ َوَضعَ                                      : .......................سحار  اَ 

                                                         

۵./  

  . معنای درست را انتخاب کنيد ، و دور آن خط بکشيد   ٢
  ) ست ، يکسان ، سياه  چه بد ا(     : َسواء )                            ،  مانع شدند ، صدا زدند  محو و نابود کردند(       :َصّدوا 

  

۵./  

  . درست يا نادرست بودن ترجمه عبارات را مشخص نماييد  ٣
کِر  -الف         غ     ص                                                   .  و قطعاً قرآن را برای پند گرفتن آسان کرديم. َولَقَد يَسَّرنا القُراَن لِلذِّ
      غ         ص  . و کسانی که ايمان آورديد ، حق را از سوی پروردگارتان پيروی کنيد. َو اَنَّ الَّذيَن ءاَمنوا اِتَّبَعوا الَحقَّ ِمن َربِِّھم  -ب
  

۵./  

   .واژۀ مشخص شده را ترجمه کنيد  ۴
  . و الشََّجُر يَسُجداِن النَّجُم وَ   -ج.                  َعظيماً فَوَزاً کاَن ذلَِک ِعنَد ّهللاِ  وَ   -ب           .    بِقََدرٍ َل ِمَن السَّماِء مآًء َوالَّذی نَزَّ  -الف

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

٧۵./  

   "السَّکينَةَ ، خالديَن ، يحزنوَن .       "   کلمه ی قرآنی مناسب را با توجه به ترجمه ی داده شده در جای مناسب خود بنويسيد   ۵
  . ن ھا اھل بھشتند ، در آن جاودانندآ. فيھا ................ اُولئَک اَصحاُب الَجنَِّة  -الف
   او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلب ھای مؤمنان. في قلوِب الُمؤِمنيَن ................. ُھَو الَّذی اَنَزَل   -ب

                                       

۵./  

  . ترجمه درست را انتخاب کنيد  ۶
  )،  و قطعاً آمد  رودو قطعاً می :   ( َولَقد جاَء  -ب                      )ومدتی مشخص ،   و زمان مرگ : ( ُمَسّمی  َواََجلٍ  -الف

  

۵./  

  .ترجمه ناقص را کامل کنيد   ٧
  .   به آنچه می کاريد.................. آيا پس . اَفََرأيتم ما تَحروثوَن  -الف

  .است ............ رستگاری خداوند ) ............... آن (و اين . فَوزاً َعظيماَ  َو کاَن ذلَِک ِعنَد ّهللاِ  -ب 
  

٧۵./  

  . گزينه درست را عالمت بزنيد   ٨
   مردگان  -د                    مرگ - ج                      زندگان  -ب                زندگی –الف             " :َمحيا" ـ ترجمه واژه 

    ثروتمند -د                  نيازمند - ج              فقير  -ب                محروم -الف      : نيست" سائل " کدام ترجمه واژه  ـ
   ِذکر  -د              يَزدادوا -ج                 الميزان -ب                    الوزن -الف        :   است"ترازو "ـ کدام ترجمه کلمه 
  آموخت  -د              دانايی  -ج                 داناتر  -ب                 دانش  -الف    :     است " َعلََّم " ـ کدام ترجمه کلمه 

  

١  

  .عبارات قرآنی زير را ترجمه کنيد  ٩
  /. .................................۵. لََعلَُّکم تَھتَدوَن  -الف
  /. ..................................۵.  نَزلناهُ نّا اَ اِ  -ب
  /. .......................................٧۵.  َوالَّذی اَوَحينا إِلَيَک  -ج
  /. ...............................٧۵. فَلَواليَشکروَن  -د
  ...................................................................... ٢۵/١. يا ايَُّھا الَّذيَن ءاَمنوا ال يَسَخُر قَوٌم ِمن قَوٍم  -و
  ................................................................... ٢۵/١. لنّاِس اَمثالَُھم َکذلَِک يَضِرُب ّهللاُ لِ  -ه
  

۵  

  ١٠  جمع بارم                                            : طراح                         در پناه قران موفق باشيد                       

  


