باسمه تعالي

نام ...............................................................
نام خانوادگی .............................................
نام پدر .......................................................
نام درس  :قرآن
شماره صفحه 1 :

1

کلوات زیر را ترجوه کنیذ.

)

عَلَّنَ (
2

سازمان آموزش و پرورش فارس
مدیریت آموزش و پرورش الرستان
دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره اول)

1

نَطاءُ (

) تُنجی (

1

ظ
ظ
ظ
ظ

تَیع  :خریذ و فروش
یَستوی  :رستگار هی ضونذ
رَأَیتُن  :هی تیننذ

4

) حَذیذ (

)

درستی یا نادرستی ترجوه کلوات زیر را هطخع کنیذ.
تُوهنوىَ  :ایواى هی آوریذ
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نوبت امتحانی  :میان نوبت دوم
پایه  :نهم
تاریخ امتحان 95/12 /18 :
شماره ردیف ...................
مدت امتحان  30دقیقه
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ترکیثات قرآنی زیر را هعنا کنیذ.
جعَلناه ......................................................
لَ َ

أَفرَءَیتُن ......................................................

أنسَلنا هَعَهُن ...............................................

عَلَّوهُ الثَیاى .................................................

هعنای غحیح هر کلوه را از هیاى کلوات داده ضذه را انتخاب کنیذ و هقاتل آى تنویسیذ( .دو کلوه اضافی است)

1

(ضکر هی کنیذ – نذا داده ضذ – پراکنذه ضویذ – نثاضیذ – هی آضاهیذ – فایذه ها)
تَطرتُوىَ (
5

) هَنافِع (

) ال تکونوا (

) نُودِیَ (

)
3

عثارت های قرآنی زیر را ترجوه کنیذ.
الف) فإرا قُضِیت الػالهُ ......................................................
ب) فَانتط رُوا فِی االرؼ .......................................................
ج) رلک الفوزُ العظین ..........................................................
د) لِیَقُومَ النّاسُ تِالقِسطِ .......................................................

6

کذام یک ترجوه غحیح (اِى کُنتن تَعلووى) است؟

7

ترجوه عثارت های قرآنی زیر را کاهل کنیذ.

الف) اگر تذانیذ 
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ب) قطعا هی دانستیذ  ج) اگر هی دانستیذ  د) ضایذ تذانیذ 

1

وَ لتَنظُر نَفسٌ ها قَذَّهَت لِغذٍ  :و تایذدقت کنذ  ............................آنچه را که پیص هی فرستذ ترای

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

لَو نَطاءُ جَعَلَناهُ اُجاجاً فلوال تَطکروُىَ  :اگر تخواهین  ...........................آى را تلخ و ضور پس چرا  ............................نوی کنیذ.
8

در ترکیة( الیستوی أغحابُ النّار) ال یستوی ته چه هعناست؟

الف) رستگار نوی ضونذ 

ب) هساوی نیست 

ج) نثاضیذ 
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د) یاری نوی کنذ 
موفق باشید

