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

 ............................... شماره صندلی :

  قرآن  : نام امتحان

  1متوسطه – نهم  رشته: -پایه

 903-902-901 شماره کالس:          

  2 :تعداد صفحه        
 

 : می فرمایند علیه السالم امام رضا

 گمراه خواهید شد . هدایت را جز از قرآن مجویید که

1 
 به چه معناست. "رنُذُ "کلمه قرآنی 

 موارد الف و ج -د                           هشداردهندگان -ج                              نذرها  -ب        هشدارها  -الف
5/0 

2 
 می باشد.  "پندگیرنده"کدام کلمه قرآنی به معنای 

 وَصّی -د                                       مُسمّی -ج                              مدّکِر  -ب                      ذِکر  -الف
5/0 

3 

 صحیح و غلط را مشخص کنید.

 غلط -ب   صحیح  -الف (.به آنچهشود: )به فارسی می "بما"معنی ( جزاء بما کانوا یعملونبا توجه به ترکیب )  - 

  غلط -ب        صحیح  -الف         (   پوشاندشود: )به فارسی می "َکفَّرَ "معنی کلمه قرآنی   - 

1 

4 

 معنی هر کلمه را به آن وصل کنید.

 معنی                  کلمه قرآنی                معنی                                        کلمه قرآنی  

 زندگی     سائل                              پاداش                                                       اموال                          

 سّرنا                               مرگمُرسِل                             ترس                                                         یَ

 سحرها   خَوف                               فرستنده                                                  سواء                             

انهار                                یکسان                                            جزاء                               وحی کردیم                                      

ثروت                                    صدّوا                              شاید                                                         اسحار                        

  زنان                                                          اخذنا                               مجازات کردیم                                              نساء 

آسان کردیم                                                   عسی                              مانع شدند                                                  ممات  

 ودهااَوحَینا                            درخواست کننده                                         محیا                              ر

4 

5 

 برای هر ترکیب ترجمه درست آن را انتخاب کنید.

 شما هدایت خواهید شد -ب                                   شاید هدایت شوید  -:          الفلعلّکم تهتدون

 و حال و روزشان را بهبود بخشید -ب                      و اشتباهشان را اصالح کرد   -الف :         و اَصلح بالهم

 و اگر از آنان بپرسی کسی که خلق کرد -ب  خلق کرد؟و اگر از آنان بپرسی چه کسی -: الفو لئن سألتهم َمن خلق

                      مؤمنان فقط باهم برادرند  -ب                           قطعاً مؤمنان با هم برابرند  -الف   : انّما المؤمنون اخوة

2 

6 

 ترکیبات زیر را معنی کنید.

 شَرَعَ لکم:..........................................  -الف

 وَ الکتاب المُبین:...................................... -ب

1 

 دقیقه  45  مدت پاسخگویی:

 10/95/    تاریخ امتحان : 

 شیخی  آقاینام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر
 

اپلیکیشن پادرس 
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7 

 .جاهای خالی را پر کنیدباتوجه به الگوی قرآنی داده شده 

                                      خواست )بخواهد( خدا: اگر إن شاء هللاالگوی قرآنی: 

 :.........................................إن کنتم مؤمنین

، هرچند شود......... معنا ..به صورت بهتر است،...( اِن، من، اِذا)پس از کلمات...........که فعل ماضی  گیریمنتیجه می

 .ترجمه به صورت...........نیز اشکال ندارد

2 

8 

 با توجه به آیات شریفه به سؤاالت پاسخ دهید.

 ( قرآن مایه بصیرت، هدایت و رحمت برای چه کسانی است؟هذا بصائرالناس و هدی و رحمة لقوم یوقنونطبق آیه)

 

 ( خداوند قرآن را در چه زمانی نازل کرده است؟ا انزلناه فی لیلة مبارکةإنّ با توجه به آیه )

 

 ( خداوند زمین را به عنوان چه چیزی برایمان قرار داده است؟االرض مهداالذی جعل لکم بر اساس آیه )

 

 ( منظور از استقامت چیست؟اّن الذین قالوا ربُّنا هللاُ ثم استقاموادر آیه شریفه )

 

4 
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 ترجمه ناقص آیات زیر را کامل کنید.

 آنان ......................... بهشت هستند و در آن....................... :اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها

 : .............................پس آیا نمی بینید؟!و فی انفسکم افال تبصرون

1 
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 ه کنید.مآیات شریفه زیر را ترج

 :.........................................................................................................لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم

 :.........................................................................................................إّن المتقین جنّات و عیون

 :......................................................................................................المؤمناتلیدخل المؤمنین و 

 :........................................................................الذین کفروا و صّدوا عن سبیل هللا اضّل أعمالهم

 

4 

 

 مؤفق و پیروز باشید. ،بالقـُرآن أَخالقـَنا زَیّـِن و       قـُلوُبَنـَا بالقـُرآناللهمَ نـَوِّر 

 

اپلیکیشن پادرس 



اپلیکیشن پادرس 



اپلیکیشن پادرس 




