
 

 
 باسمه تعالي

 دقيقه  40مدت امتحان :   صبح   30/9ساعت شروع :   دگي :                   نام و نام خانوا

 1شماره صفحه :   2کل صفحات :  دتعدا         پایه نهم      نوبت خردادماه        آموزش قرآن سؤاالت امتحان هماهنگ درس : 

 روزانه،راه دور،داوطلب آزاد 27/2/1400:   تاریخ امتحان و پایش کيفيت آموزشي استان ایالماداره سنجش 

   ☺با زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا را شکست خواهیم داد.  

 بارم متن سئواالت ردیف

 معنای کلمات قرآني داده شده را بنویسید: 1

            یُحیي :                      خَوف :                          اَسحار:                          تَشربون :   

1 

 ؟ معنای کدام کلمه در گزینه های زیر درست است 2

 عَدن : آهن              *سَعیر : آتش سوزان                       *یَنصُرُ : یاری کرد           

 

5/0 

 کنید.عنای درست را انتخاب  م 3

 ب: دیروز         فردا                                الف :          غَد:  -1  

 اِبتَغوا :          الف: جستند                                       ب: بجوئید-2  

 

5/0 

 معادل قرآني کلمات زیر رامشخص کنید: 4

 :         الف( ترتیل                     ب( رتِّل               ج( ثقیل آرام وبادقت بخوان ⸙

 

 الف( سُبات                  ب( معاش                 ج( مِهاد      کسب وکار :      ⸙

 

5/0 

 دن معنای کلمات زیر را مشخص کنید: صحیح یا غلط بو 5

 غلط / صحیح------------ اِبِل : شتر   ⸙

 غلط / صحیح-------------تَبار : هالکت  ⸙

 

5/0 

 ترکیبات زیر را معنا کنید: 6

 اَنزَلَ السَّکینة : -ب                                                   اوحَینا اِلیکَ :-الف

 

 وَ مَن یَتَّقِ اهللَ : -نَسُوا اهللَ :                                           د-ج
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 دقيقه 40مدت امتحان :   صبح   30/9ساعت شروع :   دگي :                   نام و نام خانوا

 2شماره صفحه :   2کل صفحات :  دتعدا         پایه نهم      نوبت خردادماه        آموزش قرآن ؤاالت امتحان هماهنگ درس : س

 روزانه،راه دور،،داوطلب     27/2/1400تاریخ امتحان :   و پایش کيفيت آموزشي استان ایالماداره سنجش 

 بارم متن سئواالت ردیف

 ترکیبات فاقد فعل مستقبل را معنا کنید. 7

  قُمِ الّیلَ : -4فَسوفَ تَعلَمون:             -3اَلَم نَجعَلِ االرضَ :              -2ا قالوا:              سَنَکتُبُ م-1

 
 

1 

  قرآني زیر را تکمیل کنید: ترکیباتترجمه ی  8   

 و في االرضِ ءایاتٌ : و در زمین ............. است.-1

 ..... هستند.اولئَک هُم الفاسقوَن : آنها همان ........-2

 فانتشِروا في االرضِ : پس ...................... در زمین.-3

  و أَطیعونِ : و اطاعت کنید .............. .-4

 

۲ 

 معنای درست کلمه را انتخاب کنید. 9

 بأس :  الف( راحتي       ب( سختي -2       ⸙⸙⸙اُنزِلَ :  الف( نازل کرد      ب( نازل شد        -1

 أَنِذر:  هشدار ده         ب( نگاه کن -4       ⸙⸙⸙ا :  الف( هرگز         ب( همه                    کَلّ-3

 

2 

                                                  

 ⸙.  در پناه قرآن باشید  ⸙
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 (2و1هاي موارد  )در صورت مغايرت نمره -3        ضات                         رسيدگي به اعترا -2             تصحيح                                 -1
 با عدد            با حروف       با حروف                      با عدد                      با حروف                        با عدد         نمره:   

                             
 نام و نام خانوادگي تاييد كننده    تجديدنظر كننده                نام و نام خانوادگي          نام و نام خانوادگي مصحح                            
 امضاء                                      امضاء                                 امضاء                                                                            

 


