
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 بارم سؤاالت            ردیف

1 

 معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید:

 محیا :( 4:                         یُحیی( 3                            سألت :( 2:                              وصّینا ( 1

 اَصلحوا :( 8                              عظیم :( 7                       اُنزل : (6      :                       یحزنون( 5

  تزرعون:( 12                            یسجد :( 11                      یسّرنا :( 11:                                کانوا (9

3 

2 

 معادل عربی کلمات زیر را بنویسید:

 ( آرامش :4( ترس :                             3( اهل یقین :                  2                                    (وحی کردیم :    1
1 

3 

 :کنید کامل را ناقص ی ترجمه قرآنی عبارات به توجه با

 لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَعَ إِیمَانِهِمْ  الف(

 تا ............................ بر ..................................    

 و در .................................................................                    وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَق ٌّ لِلسٌَّائِلِ وَالْمَحْرُومِب( 

 وَالسٌَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ( د                         لذٌِّکْرِوَلَقَدْ یَسٌَّرْنَا الْقُرْآنَ لِج(  

 ....................و قطعا .................................................................      و آسمان را  ...................................

2 

4 

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید: 

 .بزرگ است رستگاریو این به حقیقت نزد خدا              عَظِیمًا ...... اللٌَّهِ عِنْدَ لِكَوَکَانَ ذَ (1

 ج( فوزا                          د( غفور                  غفرانا الف ( رحمه                  ب( 

چه بد است آنچه قضاوت ؟ هستنددرمرگ و زندگانی هم با مؤمنان یکسان  .آیامَا.... سَاءَاتُهُمْ  سَوَاءً مَحْیَاهُمْ وَمَمَ (2

 .می کنند

 ب( یخلقون                 ج( یهدون                      د( یرزقون                          یحکمونالف 
 

1 

 2از  1صفحه 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

 8991 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآننام درس: 

 مجتبی حضوری نام دبیر:

 / عصرصبح 8:  03  ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 
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5 

 عبارات زیر را ترجمه کنید: 

 أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزٌَّارِعُونَ،  أَفَرَأَیْتُمْ مَا تَحْرُثُونَالف ( 

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

 مُحْسِنِینَ ذَلِكَ قَبْلَ کَانُوا إِنٌَّهُمْ ۚ  آخِذِینَ مَا آتَاهُمْ رَبٌُّهُمْ ب (

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

 هَ لَعَلٌَّکُمْ تُرْحَمُونَاللٌَّ وَاتٌَّقُواذإِنٌَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ  ج( 

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

 

3 

 2از 2صفحه ی 

 

 نمره 03جمع بارم:                                                                                                                                                                                
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 ( نازل شد   6( اندوهگین می شوند      5( زندگی     4( زنده می کند    3( پرسیدی از     2کردیم     ( وصیت1

 ( زراعت می کنید 12(  سجده می کند   11( آسان کردیم  11( بودند    9( اصالح کنید     8( بزرگ    7

 ( سکینه3( خوف   3( موقنین      2( اوحینا     1 2

3 
 یقین و ایمانشان ب( اموالشان سهمی برای محروم و درمانده هست.            -الف (  بیفزاید 

 .کاخی رفیع گردانید و میزان را وضع فرمودج( قرآن را برای یادآوری آسان کردیم.          د(  

 ( الف2( ج      1 4

5 

 کارید؟آیا دیدید تخمی را که در زمین میالف ( 

 .همان نعمتها که خدایشان به آنها عطا کند فراگیرند چرا که پیش از آن مردمی نیکوکار بودندب( 

به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند پس همیشه بین برادران خود صلح دهید و خداترس و پرهیزکار باشید، باشد ج( 

 که مورد لطف و رحمت الهی گردید

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره23جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 91-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 عربی نهمنام درس: 

 حبيب موثقینام دبير: 

 / عصرصبح  1:98 ساعت امتحان:

 دقیقه 08مدت امتحان: 
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