
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 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                                                                  به نام اوّلین معلم                                       سؤاالت           
 

1 

 کلمات زیر را با توجه به کلمات داده شده معنی کنید.)دو کلمه اضافه است(

 مَحیا-6صَدّوا           -5سَکینه            -4عَسی             -3سائِل            -2ذِکر              -1

 توجه(-زندگی-شاید-آرامش-نیازمند-سوال-پند-)مانع شدند

3 

2 

 عبارات زیر را معنی کنید.

 القُرانَولَقَد یَسَّرنَا -3و اجلٍ مُسَمَّی                       -2ساءَ ما یَحکُمون                         -1

 جُنود السّموت و االرض-6لَعَلَّکُم تُرحَمون                     -5فی جَنّت و عیون                       -4

3 

3 

 أَم حَسِبَ الَّذینَ اجتَرَحُوا السَّیات -1

 وَالَّذین کَفَروا عَمّا أُنذِروا مُعرِضون-2

 کَفَّرَ عَنهم سَیِّاتِهِم-3

 وَ أصلَحَ بالَهُم-4

 )   وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اهلل فَهُوَ حَسبُه  (                                                                 

 ) و هر کس بر خدا توکل کند خدا برایش کافی است(                                                        

4 

   

   

 0از 1صفحه ی 

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

 نهممقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 قرآن نهمنام درس: 

 .مصطفی شمس نام دبیر:

 12/1022 /5 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 زندگی-6مانع شدند  -5آرامش  -4شاید  -3نیازمند   -2پند  -1 1

2 
 وقطعا آسان کردیم قرآن را-3سرآمد مشخص   -2چه بد است انچه حکم میکنند   -1

 لشکریان آسمان ها و زمین-6رحمت قرار بگیرید     شاید شما مورد-5در باغ ها و چشمه سارها          -4

3 

 آیا گمان کردند کسانی که انجام دادند بدی ها را-1

 و کسانی که نسبت به هشداری که داده شده اند بی توجهی کردند-2

 پوشاند از آن ها بدی هایشان را-3

 و حال و روزشان را بهبود بخشید.-4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 0411-0410سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 ..........................قرآن نهمنام درس: 

 ................. شمسمصطفی نام دبير:

 0411تاریخ امتحان: ....... / ......../

 / عصرصبح  ساعت امتحان: .........

 دقیقهمدت امتحان: ....... 
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