
 

 

 

 

 

 
 

 نمره10جمع 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                                                                                                  سؤاالت           
 

 )یک ترجمه اضافه است.( بنویسید. از کلمات داده شده ترجمه هر کلمه را 1

 ترس[ - یاران - موفّقیّت - سرآمد - ]هشدارها

 د( اَصحاب                                      ج( اَجَل                                      ب( فَوْز                                  الف( نُذُر

1 

 فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. 2

 مُرسِلینَ کُنّاب( اِنّا                                                      لَکُم شَرَعَالف( 

 سُبُالًد( جَعَلَ لَکُم فیها                                                  عِندِناج( اَمراً مِن 

1 

 گزینه نادرست را مشخص کنید. 3

  کردد( حَسِبَ: گمان            ج( یَستَوی: مساوی است                   ب( بَلدَة: سرزمین                 الف( بَصائِر: بینش
25/0 

 ترجمه صحیح هر عبارت قرآنی را مشخص کنید. 4

 ( سَواءً مَحیا هُم وَمَماتُهُم4/1

  ب( یکسان است زندگی آنها ومرگ آنها.                          الف( چه بد است زندگی آنها ومرگشان.

 ( بِما نُزِّلَ عَلَی مُحَمَّد4/2ٍ

  ب( به آنچه بر محمد نازل کرد.                                     الف( به آنچه بر محمد نازل شد.

5/0 

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید.  5

 ب( خالِدینِ فیها                                                     الف( لَقَد یَسَّرنا

 د( اَوْحَینا اِلَیکَ                                               ج( فَالخَوفٌ عَلَیهِم

2 

 را مشخص کنید. ها یا غلط بودن عبارت صحیح و 6

  غ                 ص                الف( اِتَّبَعوا الْحَقَ: ازحق پیروی کنید.

  غ                ص          ب( عَلَّمَهُ الْبَیان:به او سخن گفتن یاد داد.

  غ                ص                                   ج( التَطْغَوا:طغیان نکنید.

75/0 

 ترجمه ها را کامل کنید. 7

 .............؟ هیچ ..... ..... -                                           الف( فَهَل مِن مُدَّکِرٍ

 .........که باشند .......  ...  ....... . -                           خَیراً مِنهُنَّب( عَسَی اَن یَکُنَّ 

5/1 

 ترجمه آیات زیر را بنویسید. 8

 الف( هُوَ الَّذی انَزَلَ السَّکینَةَ فی قُلوبِ الْمومِنینَ

 

 ب( اَلَّذینَ کَفَروا وَصَدّوا عَن سَبیل اللّه اَضَلَّ اَعمالَهُم

 

3 

 1از 1صفحه ی 

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

 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 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 زهرا قماشی نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

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


 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف( هشدارها 1

 ب( موفقیت

 ج( سرآمد

 د( یاران

1 

 الف( تشریع کرد 2

 ب( بودیم

 ج( نزد ما

 د( راهها یی

1 

 25/0 الف 3

 ب(  4/1 4

 الف(  4/2
5/0 

 الف( قطعا آسان کردیم. 5

 ب( در آن جاودانند.

 ج( ترسی بر آنها نیست.

 د( به تو وحی کردیم.

2 

 الف( غ 6

 ب(   ص

 ج(   غ

75/0 

 ست.هپند گیرنده ای  - الف( پس آیا 7

 بهتر از آنها -ب( شاید
5/1 

 های مومنان نازل کرد. در دل الف( او کسی است که آرامش را 8

 ورزیدند و مانع راه خداوند شدند، کارهایشان را نابود کرد. ب( کسانی که کفر
3 

 امضاء:   زهرا قماشی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 نهم قرآننام درس: 

 زهرا قماشینام دبير: 

 / عصرصبح  08:00 امتحان:ساعت 

 دقیقه 45مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

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