
  باسمه تعالي

  اداره سنجش اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان

   عصر 15ساعت شروع :  :نام آموزشگاه   نام :

  دقيقه 60  :  آزمونمدت   قرآن :درس ؤاالت امتحانس  نام خانوادگي :

  96/ 2/3:آزمون  تاريخ   ٢ تعداد صفحه:  شماره صندلي:  نوبت :خرداد عصر   متوسطه اول نهم دوره پايه تحصيلي: 

 صفحه 2در سئوال 12 تعداد

  ســــؤاالت  رديف
  قرآنی زیر را مشخص کنید . معنای کل-تدرستی و نادرستی   ١  .موفقیت من درهمه کارها جز به یاری خدانیست.ما تَوفیقی اِّال ِبا� َو   

  لطغ               حیحص                     است.     » محو و نابود کردند« به معنای » َصّدوا« ی کلمهالف : 
  غلط                حیحص                         است.  »  اگر بدانید« به معنای » اِن ُکنتُم تَعلَموَن «  ترکیبب :

٥/٠  

  » قوالً ثَقیالً« ترکیبمعنای   ٢
    گفتار محکمد:      سخن باارزشج:   سخن نیکوب:      گفتار طوالنی الف: 

٥/٠  

  م گزینه  آمده است.در کدا»  یُمَسمQ « کلمه ی  معنی    ٣
    موفقیّتد:   مّدتج:    رسآمدب:    مشّخصالف: 

٥/٠  

  معنا ی کدام گزینه نادرست است.   ٤
  َغد : امروزب:   بَأس : سختی الف: 
: یاری می کندد:     ال تَکونوا : نباشید ج:      َینُرصُ

٥/٠  

   کدام گزینه است.» کُنّا نَسَمُع « معنی کلمه ی   ٥
       موارد الف وبد:            می شنویم ج:     گوش شنوا داشتیم ب:  شنیدیم  میالف: 

٥/٠  

الةُ  ُقِضیَِت َفاذا « شده در عبارت  مشّخص معنای کلمه ی   ٦   .در کدام گزینه آمده است» الصَّ
    خوانده شدد:   به جا آوردیدج:    cام شدب :     ایستادیدالف: 

٥/٠  

  خاب کنید. ترجمه صحیح را انت  ٧
   » :یکُم وَ حوا بیَن اَخَ َفاصلِ )« ١

  میان برادرانتان کردند: اصالح ب:   : پس اصالح کنید میان دو برادرتانالف: 
  » :اَن اَنِذر َقوَمکَ « )٢

    که هشدار بده قومت راب:    که هشدار داد قوم خود را الف: 

١  

  ......  برای مردم است.....................لِلنّاِس . این .....ُر ئِ آ هذا بَص)١  ترجمه عبارات زیر را کامل کنید.  ٨
  ...........  ؟...........را  ...زمین   ............................اَلَم نَجعِل األرَض ِمهاداً. آیا  )٢
  ....... است. ..............لِکُلِّ َشی ٍء َقدراً . برای هر چیزی ......) ٣
  

١  

  .آنان ه-ن منحرفان هستندالف :                  .یَغِفر لَکُم ُذنوَبکُم)١  (یک ترجمه اضافه است).را به ترجمه صحیح آن با کشیدن خط وصل کنیدهر ترکیب   ٩
  .پس ترسی بر آنها نیست ب :     .َعنُهم َسیِّئاتِِهم رَ فِ کََویُ )٢
  . مرزد برایتان گناهانتان را می آ ج :   اولئَک ُهُم الفاِسقوَن .) ٣
  .و بپوشاند از آنها بدی هایشان  راد:   . فَال خوٌف َعلیِهم) ٤
    آن برای ش- بهرت باشدح :   

١  



  باسمه تعالي

  اداره سنجش اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان

   عصر 15ساعت شروع :  :نام آموزشگاه   نام :

  دقيقه 60  :  آزمونمدت   قرآن :درس ؤاالت امتحانس  نام خانوادگي :

  96/ 2/3:آزمون  تاريخ   ٢ تعداد صفحه:  شماره صندلي:  نوبت :خرداد عصر   متوسطه اول نهم دوره پايه تحصيلي: 

                        )رسزمین - خریدو فروش  – برافراشته شد – هرگزچنین نیست - ارده هشد – کافی است(   جدول زیر را با استفاده از کل-ت داده شده کامل کنید.  ١٠ صفحه 2در سئوال 12 تعداد
  معنی  کلمه 
    کَّال :
    ِفَعت :رُ 

    :َحسُب 

  معنی  کلمه 
    اَنِذر :
    :بَیع
    بَلَدة:

٥/١  

  ................................)٧٥/٠) و اذکُِر اسَم َربََّک (٤  ..................................... )٧٥/٠خالِدیَن فیها  ( )١  تر کیب های زیر را تر جمه کنید.  ١١
  ...................................)٧٥/٠لََعلّکُم تَهتَدوَن .() ٥  ...............................)٧٥/٠.( ُهَو الَعزیُز الَغفورُ ) ٢

  ....................................)٧٥/٠) َعِن النَّبَاِالَعظیم(٦  ....................................)٧٥/٠)یُدِخلکُم َجنّاٍت .(٣
  

٥/٤  

      .................................................)٢٥/١(فی النَّهاِر َسبًحا طَویًال  اِنَّ لَکَ  )٨    ..............................................................) ١. ( َوَجَعلنا نَوَمکُم َسباتًا) ٧                                                                                                                  ...................................................) ١(.َو َمساِکَن طَّیبًَةفی َجنّاِت َعدنٍ ) ٦    ....................................................)  ١(َو یَرزُقُه ِمن َحیُث ال یَحتَِسُب ) ٥                                                                                               ...................................................  )١. (لَیَقولُنَّ َخلََقُهنَّ العزیُز الَعلیمَ  )٤                                                                                                                         .......................................................) ١.(اَصحاُب الَجنَِّة ُهُم الفآئزونَ )٣                                                                                                            ...................................................................).....١( نّا ُمنِذرینَ اِنّا کُ  )٢                                                                                                         ..................................................)  ٧٥/٠. (َوِباالَسحارِِهم یَستَغِفرونَ )١    عبارات قر آنی زیر را  تر جمه کنید.  ١٢

٨  

 ((موفق باشيد))



  باسمه تعالي

  اداره سنجش اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان

  قرآن پاسخنامه درس:

  2/3/1396      : آزمون تاريخ        نوبت :خرداد عصر   نهم دوره اول متوسطهپايه تحصيلي : 

 صفحه  1در    پاسخنامه

ردي
  ف

  پاسخنامه
  حیحب: ص           لطالف: غ  ١
  ج  ٢
  الف  ٣
  ب  ٤
  د  ٥
  ب  ٦
  ) ب٢الف                    )١  ٧
  ) اندازه ای ٣محل آرامش واسرتاحت       –)  زمین ٢)بینش ها یا بصیرت ها       ١  ٨
  ) برایتان گناهانتان را می آمرزد  .١  ٩

  ) و بپوشاند از آنها بدی هایشان  را.٢
  ) آنان هBن منحرفان هستند٣
  ) پس ترسی بر آنها نیست .٤

  اَنِذر = هشدار ده                      کّال  = هرگز چنین نیست                     کافی است= َحسُب   ١٠
  ُرِفَعت = برافراشته شد           َبیع= خرید و فروش            بَلَدة : رسزمین

  )٢٥/٠(   به ازای هر کلمه                        ) جاودان در آن   ١  ١١
  ) او عزیز یا شکست ناپذیر  آمرزنده است٢
  )داخل می کند  شB را  به بهشت هایی٣
  ) و یاد کن نام پروردگارت را ٤
  ) شاید شB  هدایت شوید٥
  گر ) از خرب بز ٦

  )٢٥/٠(   به ازای هر کلمه   و در سحر هایشان استغفار می کنند        )١  ١٢
  .هشدار دهنده  بودیم   ما    قطعاً )٢
   .هشت هBن رستگاران هستندباهل )٣
  .حتBًمی گویند آفرید آن را (خدای) عزیز دانا)٤
  .Bن gی کندگو روزی می دهد او را از جایی که  )٥
  .و خانه های پاکی در بهشت های جاودان)٦
  . ایه ی آرامش و آسایشو قرار دادیم خوابتان را م)٧
  قطعاً برای تو در روز کارو تالش بسیاری یا (طوالنی )  است.)٨

 ((موفق باشيد))




