
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 01جمع بارم: 

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

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

ف
ردی

 

بارم صحیح و غلطسؤاالت 
 

 5/0 غ  )  (             ص )  (                                     است.« سفارش کرد»در فارسی به معنای  «شَرَعَ»عبارت قرآنی  1

 5/0 غ  )  (        ص )  (                                         است.« مُنذر»صورت قرآنی آن در « هشدار دهنده»واژه فارسی  2

 چهار گزینه ای سؤاالت

 است؟« فوز»کدام گزینه معنای کلمه  3

 بزرگ د( جاویدان                   ج(                    ب( موفقیت                  الف( خوشبختی

5/0 

 است؟« آرامش»کدام کلمه قرآنی به معنای  4

 د( ذکر                      ج( سکینه                      مبارکه ب(                            الف( بیان

5/0 

 کدام گزینه است؟« عسی اَن یکونوا»معنای عبارت قرآنی  5

 د( شاید که هست         ج( شاید که بودید                            ب( شاید که باشید                 الف( شاید که باشند

5/0 

 ؟ نیست ترجمه کدام کلمه قرآنی درست 6

 الف( تحت: زیر                         ب( نساء: زنان                             ج( صدّوا: مانع کردند           د( اجل: سرآمد

5/0 

 کلمات را معنا کنید.

 
 :                       . مَمات8                                                    :ةبلد. 7

 :       .   اَسحار10                      :                          . عظیم9

2 

 ترکیبات قرآنی را معنا کنید.

 
 . واتّقوا اهلل:    12:                                                         . هُم یستغفرون11َ

 :. سَاَلتَهُم14                 :                                            . اِتبعوا الحق13َّ

3 

 آیات را ترجمه کنید.

 الّذی جعلَ لکمُ االرضَ مَهداً 15

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

1 

 حزنونَهم یَ اِنَّ الذین قالو ربُّنا اهللُ ... فَال خوفٌ علیهم و ال 16

.......................................................................................................................................... 
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 0از  0صفحۀ 

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

 پایه نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 01اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظواحد سرای دانش   پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآن نام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 / عصرصبح 10:  01  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 است. غلط 1

 است. صحیح 2

 صحیح است« ب»گزینه  3

 است. حیصح« ج»گزینه  4

 است. حیصح« الف» نهیگز 5

 صحیح است.« ج»گزینه  6

 سرزمین 7

 مرگ 8

 بزرگ 9

 سحرها 10

 ایشان آمرزش می خواهند 11

 و تقوای خداوند را پیشه کنید 12

 حق را پیروی کردند 13

 پرسیدی از آنها 14

 کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش 15

 همانا کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند است ... نه ترسی برایشان هست و نه اندوهگین می شوند.  16

 امضاء:  سعید آزادمنش نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره01جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 01ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 قرآننام درس: 

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 30مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/

	14.pdf (p.1-2)
	Untitled.pdf (p.3-4)
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




