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  :نام 
 نام خانوادگی :

  نهم  پایه :

   97دي ماه  نوبت :
  قرآن  درس :

»بسمه تعالی «   
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي

4اداره آموزش و پرورش ناحیه  
 بنیاد فرهنگی رضوي

6واحد علیه السالمدبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا   
6.bonyadfarhangi.aqr.ir 

  شماره صندلی :
   8/10/97ریخ امتحان : تا

  دقیقه 50 مدت امتحان:
  7تعداد سوال : 

  1تعداد صفحات : 
 حمیده سروقدي نام طراح : 

  بارم  دخترم با آرامش و دقت به سواالت زیر پاسخ بده  ردیف
  ترجمه کدام کلمه درست می باشد ؟  1   

  : خواست ءشانَ                   ذنا : مجازات کردیمخَاَ          جري : جاودان                تَ          نهار : روز        اَ
0,25  

  ترجمه کدام کلمه نادرست است ؟  2
کینهس آرامش                کانوا ی :عمتبعیت کنید             عوابِتَّلون: انجام می دهند            ا :یرنا : آسان کردیمس  
  

0,25  

  کلمه اضافی است) 2ترجمه کلمه هاي قرآنی را در جاي مناسب بنویسید. ( کلمات داده شده  با استفاده از  3
  ( پند گیرنده ، هشدار دهنده ، درخواست کننده ، زندگی ، برافراشت ، قرار داد )       

سائضَل : ................              وع م                ................. :در : .کحیا : ........................................              م  

1  

  ترجمه کلمه مشخص شده را بنویسید .  4
صواد عبیلِن س النَّاهللا : .................                           وجم الشَّور : ...................ج  

0,5  

                                                                                                                             ) عبارت 6(.  ترجمه درست هر عبارت را عالمت بزنید   5
  : اگر بگویند      حتما می گویند       نَّقولُیلَ

  ملشان آنها راگمراه کردع       محو ونابود کرد   م :کارهایشان را هعمالَاَ لَّضَاَ  
  م: پس نیست ترسی برآنها       پس آنها نمی ترسند      یهِلَع فوال خَفَ
لیدلَخ الممی کند مومنین را      تا وارد کند مومنین را       وارد نین: براي اینکهوم  
نَّاما المومنون افقط مومنان برادرند       مومنان فقط باهم برادرند      هخو :  
لَوئلتَاَن سم : واگر پرسیدي از آنها        واگر قطعا بپرسی از ایشانه  
  

1,5  

  ت قرانی را با نوشتن ( ص  و غ )  مشخص نمایید.ادرستی یا نادرستی ترجمه عبار  6
ساء مون : یکسان است آنچه حکم می کنحکُما یکُند                  ابائاالَ ملین : پدران پیشین شماو  

  یک : وکسی که وحی کردیم بسویتلَینا اوحذي اَالَّوا : از حد نگذرید                                                 وطغَا تَلّاَ
ومٍقَل نون : براي اهل یقین                                      یوق      سحارِاالَبِ و هستَم یاستغفار می کنندرون : و در سحرشان غف  

  

1,5  

  ترجمه آیات را بنویسید.  7
و ما وه ابراهیم و موسی و عیسی : .................................................................................................ینا بِص  
جم فیهاکُلَ لَع سلَ الًبدون : .................. براي شما در آن .................... تا شما ..........................هتَم تَکُلَّع  
  لین : فرمانی از .............. قطعا ما ....................................رسا منّا کُنّنا اندن عم مراًاَ

  ............... مگر به حق...: ...................... آسمانها و زمین را و ...................... قالحا بِلّما اهینَرض و ما بالَموات و اقنا السلَما خَ
م تُکُعلَّقوااهللا لَاتَّومون : ...................................... تا شما ..................................رح  
لَّعمه یان : .........................................................الب  
  ........... آبی که .................................................... : بونشرَذي تَالَّ م الماءیتُءرَفَاَ

5  




