
 

 

  سمه تعايلبا

  اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرگان

  عرص          ■صبح نوبت:  نام آموزشگاه :  نام :

  صبح  10ساعت رشوع:   سؤاالت امتحان درس: قرآن  نام خانوادگی :

هنگ دانش آموزان پایه    کد کالس: نهم دوره اول متوسطه    امتحان ه

  1399 -1400سال تحصیلی  نوبت دوم

  دقيقه   50مدت آزمون :     

  1400/  2/    27تاريخ آزمون:   2تعداد صفحه: 

 
  بارم  تســــؤاال  رديف

  نادرست  درست          رت های قرآنی را مشخص کنید.بودن معنی عبا  نادرستیا  درست   1

  □        □          َجَعَل لَکُم : قرار داد برای آنها الف)

   □         □          ب) کَّال َسَیعلَمون :هرگز نخواهند دانست

عیر : یاران بهشت ا  صحاباَ ج)     □                  □                           لسَّ

75/0  

  ترجمه صحیح را انتخاب کنید .  2

کیَنَة )اَ 1   الف:مدت معین                               )         (نَزَل السَّ

  تو وحی می کنیمبه  ب:                               )            (یَک وَحینا إلَ )اَ 2

  نازل کرد آرامش را ج:                    )                       ( َجٍل ُمَسمیاَ )3

  تو وحی کردیم به  د:               

75/0  

تی    3   را بنویسید .غلط است،صحیح آن  که زیر آنها خط کشیده شده  معنای کل

نَا الُقرءاَن :و قطعاً قرآن را الف)     آسان کرد .َو لََقد یَرسَّ

  

  از را مردم    : تا به پا دارند  ِبالِقسطِ   لِیَقوَم الّناُس   ب)

  

5/0  

  گزینه صحیح را مشخص کنید .  4

  چیست؟ » َوَجَعَل لَکُم فیها ُسُبالً  «عبارت قرآنی   معنی کلمه (ُسبُالً) در )1

  □خوشه ها  د)                   □ انسانها  ج)                 □  راهها ب)                □الف)آفریده ها    

  به چه معناست ؟ »َعلَیِهم   َخوفٌ َفال   «ی ص شده در عبارت قرآن)کلمه مشخ2

  □عذاب  د)                       □ترس  ج)             □مرگ  ب)          □شجاعت  الف)

  چیست ؟» َفُهَو َحسبُُه «)در عبارت  سبُ معنای کلمه (حَ ) 3

  □ اندازه نیست د)              □کم است ج)          □   زیاد است  ب)         □   کافی است   الف)

75/0  

ت داده شده  لغات زیر را از  معنی    5      آسایش –گناهان –تاریکیها   –انتخاب کنید .           جاودان کل

  :.................َعدن   ج)       ...................          ُسبات : ب)                     ............ :.ُذنوب  الف)
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  ات قرآنی را کامل کنید .ترجمه عبار   6

از .اِ الف) لوِة:                      وقتی که ............................برای    ذا نودَی للصَّ

  طعاً آنها ..................... .ُهم کانوا :                               قاِنَّ ب)

  

5/0  

  قرآنی را معنا کنید .  و عباراتترکیب ها  7

      ..          :...................................... للّهَ االف) نَُسوا   

  ...........................:............لُقرآَن اب) َعلََّم     

            ..........................:............ َمساِکُن طَیَِّبةٌ  ج)   

  ......................:..................... َقوالً ثقیالً  د)   

  

  2  

  آیات و عبارات قرآنی را ترجمه کنید .  8

  ).........................................................5/0( َو يف أَنُْفِسکُم .الف)  

َ ب) َّ   ..................................)...........................75/0( ْخَوٌة.اِ لُْمْؤِمنوَن  اا  اِ

  )................................................................1() ُهَو الَحقُّ ِمن َربِِّهم .ج

  ).................................................................1(َربِّ اغِفريل َو لِوالَِدیَّ .  د)

ینا ِبهِ ه)     ...............................).............................75/0( .ما َوصَّ

  

  

  

  

4  

رات      جمع 
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 ((موفق باشيد))                                                                                                                                                                           


