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 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آزادمنشنام دبیر:  قرآنامتحان:  کالس:  ................       نهم پایه:
 تاریخ امتحان: 

95/10/5 

 زمان:

 دقیقه 60
 

 

 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 صحیح و غلط بارم

(5/0) 
 
 غ  )  (          (ص )                         است.   « اختالف نکنید»در فارسی به معنای « التتفرقوا»عبارت قرآنی  .1

 غ  )  (           ص )  (                            است.        « مرسل»در صورت قرآنی آن « فرستنده»واژه فارسی  .2 (5/0)

 چهار گزینه ای 

(5/0) 
 ؟است« فوز»کدام گزینه معنای کلمه  .3

 زرگب د(         جاویدان           ج(                    ب( موفقیت                  الف( خوشبختی

(5/0) 
 است؟« آرامش»کدام کلمه قرآنی به معنای  .4

 ( ذکرد                      ج( سکینه                      مبارکه ب(                         الف( بیان

(5/0) 

 کدام گزینه است؟« عسی اَن یکونوا»معنای عبارت قرآنی  .5

 ( شاید که هستد                  ج( شاید که بودید                       ب( شاید که باشید                  الف( شاید که باشند

(5/0) 

 ؟ نیست ترجمه کدام کلمه قرآنی درست .6

 انع کردند           د( اجل: سرآمدج( صدّوا: م                 ب( نساء: زنان                             الف( تحت: زیر        

 کلمات را معنا کنید.  

2 

 محیا:  . 8                                         مهد:            .7

                      

 اخوه:       .   10                                     جنود:           . 9

 

 ترکیبات قرآنی را معنا کنید 

3 

     واتّقوا اهلل:. 12                              انّ المتّقین:                           . 11

 لیقولُنَّ: . 14                       اَضلّ اعمالهم:                                . 13
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 آیات را ترجمه کنید 

1 

 

 و جعلَ لکم فیها سُباُلً. 15

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

 

 

1 

 

 ماخلقنا السموات واالرض و ما بینهما الّا بالحق. 16

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

 

 

 در پناه عمل به قرآن سربلند باشید.

 

@ihamkelasi Hamkelasi.ir



 هوالحکیم

  نهمپاسخنامه ترم اول درس قرآن پایه 

 است. غلط .1

 است. صحیح .2

 .صحیح است« ب»گزینه  .3

 .صحیح است« ج»گزینه  .4

 صحیح است.« الف»گزینه  .5

 صحیح است.« ج»گزینه  .6

 محل آرامش .7

 زندگی .8

 لشکریان .9

 برادران .11

 همانا پرهیزکاران .11

 و تقوای خداوند را پیشه کنید .12

 محو و نابود کرد اعمال ایشان را .13

 گویندحتما می .14

 و قرار داد برای شما در آن راه هایی. .15

 خلق نکردیم آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است مگر به حق و راستی. .16
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.......................................................................................................................................... 
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 1صفحه 

 

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

 نهمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

(سرای دانش )دبیرستان دوره اول دخترانه   

5139-96سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

 قرآن نام درس: 

1395/ 10/     5  :  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه50: مدت امتحان  

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:               نمره به حروف:           محل مهر و امضاء مدیر

 دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام نام دبیر:                      تاریخ و امضاء:

 ردیف سواالت بارم

1 

 با استفاده از کلمات داده شده، ترجمه هر ترکیب را بنویسید. ) یک کلمه اضافی است. (

 

 

 

 ..........................       ج( شَرَعَ :  ..............................             د( خالدین : ............................الف( ساءَ : .........................        ب( بیان : 

1 

1 

 صحیح یا غلط بودن ترجمه های قرآنی زیر را مشخص کنید.

    ص               غ غ                            ب( سَواء : یکسان                 ص       غیان نکنید.  طالتطغوا : الف( 

        ص           غ    د( اَخَذناهُم : گرفتند آنها                             ص             غج( وَصَّینا : وصیت می کنیم.  

   

2 

5/0  

 (  به ترتیب کدام گزینه است؟  -عوا اِتَّبَ  - مُدَّکر  -ی کلمات )  اِتَّبِعوا معنا

 پیروی کردند      -پند گیرنده   -پیروی کنید                             ب( پیروی کنید   -پندها   -الف( پیروی کردند 

 پیروی کنید  -پند گیرنده   -ج( پیروی کردند 
3 

2 

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید.

: .................................     د( اَجَلٍ مُسَمّیً : َمیتاًًَةً رنا :  ......................    ب( اِن کُنتُم مؤمنین : .............................     ج( بَلدَسَّیَ الف( لَقَد

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

4 

1 

 معادل قرآنی کلمات را انتخاب کنید.

 (قیامةًًًًًًًًاَقیموا                      اقامةًب( بپادارید :  )    الف( پدرانتان :   ) ءاباء           ءابائکُم             ءابائهم         (    

 عَ            رَفَعَ               قَدَّرَ          (ج( نازل کرد :   ) نُزول             نازل                اَنزَلَ          (       د( قرار داد :   ) وَضَ
5 

1 

 برای جاهای خالی کلمه مناسب را انتخاب کنید.

 فیها        یَحزَنونَ      (لَیهِم        الف( وَ النَّجمُ وَالشَّجَرُ ...............  ) بِحُسبان      المیزان        یَسجُدان      (   ب( وَالهُم ............   ) عَ

 یون       معاشاً       السماء       (وَفی اَنفُسَکُم اَفَال ................  ) تَعمَلُ       تُبصِرون       یستعرونَ       (    د( فی جَنّاتٍ و ............ ) عُ ج(

6 

1 

 ترجمه ناقص را کامل کنید.

 . باشید.سَیّئاتِهِم  :  بپوشان ....................  .......................       ب(اِن کُنتُم مؤمِنین : اگر .......................الف( یُکَفِّر عَنهُم 

 ج( اِنّی لَکِم نذیرٌ مُبین : قطعاً من برای شما هشدار دهنده ای ....................... هستم.

 

7 

5/2  

 ترجمه کنید.

 اَن یَکُونوا خیراً مِنهُم : .....................................................الف( عَسی 

 ب( جَعَلَ لَکُم فیها سُبُالً لَعلَّکُم تهتدونَ :  ...................................................

 

 

8 

مقرر کرد  -چه بد است   -یکسان   -جاودانه   -سخن   
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 2صفحه 

 

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

 نهمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

(سرای دانش )دبیرستان دوره اول دخترانه   

5139-96سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

 قرآن نام درس: 

1395/ 10/     5  :  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه50: مدت امتحان  

 

سواالتکلید     

1 

 با استفاده از کلمات داده شده، ترجمه هر ترکیب را بنویسید. ) یک کلمه اضافی است. (

 

 

 

 جاودانهد( خالدین :  مقرر کرد       ج( شَرَعَ :         سخنب( بیان :         چه بد است  الف( ساءَ :

1 

1 

 صحیح یا غلط بودن ترجمه های قرآنی زیر را مشخص کنید.

 الف( التطغوا : طغیان نکنید.    ص             غ                            ب( سَواء : یکسان          ص               غ   

 ج( وَصَّینا : وصیت می کنیم.  ص             غ                             د( اَخَذناهُم : گرفتند آنها    ص           غ       

   

2 

5/0  

 (  به ترتیب کدام گزینه است؟  -اِتَّبَعوا   -مُدَّکر   -معنای کلمات )  اِتَّبِعوا 

 پیروی کردند      -پند گیرنده   -پیروی کنید                             ب( پیروی کنید   -پندها   -الف( پیروی کردند 

 پیروی کنید  -پند گیرنده   -ج( پیروی کردند 
3 

2 

 ترجمه هر ترکیب را بنویسید.

 سرآمد معیند( اَجَلٍ مُسَمّیً :  سرزمینی مرده: َمیتا ًًًةً ج( بَلدَ   اگر مؤمن باشیدب( اِن کُنتُم مؤمنین :   قطعاً آسان کردیم الف( لَقَد یَسَّرنا :
4 

1 

 معادل قرآنی کلمات را انتخاب کنید.

 (قیامةًًًًًًًًاَقیموا                      اقامةًالف( پدرانتان :   ) ءاباء           ءابائکُم             ءابائهم         (       ب( بپادارید :  ) 

 عَ            رَفَعَ               قَدَّرَ          (ج( نازل کرد :   ) نُزول             نازل                اَنزَلَ          (       د( قرار داد :   ) وَضَ
5 

1 

 برای جاهای خالی کلمه مناسب را انتخاب کنید.

 فیها        یَحزَنونَ      (لَیهِم        الف( وَ النَّجمُ وَالشَّجَرُ ...............  ) بِحُسبان      المیزان        یَسجُدان      (   ب( وَالهُم ............   ) عَ

 عُیون       معاشاً       السماء       ( ج( وَفی اَنفُسَکُم اَفَال ................  ) تَعمَلُ       تُبصِرون       یستعرونَ       (    د( فی جَنّاتٍ و ............ )
6 

1 

 ترجمه ناقص را کامل کنید.

 باشید.  اهل یقین  ب(اِن کُنتُم موقِنین : اگر          از آنها       بدیهایشان را الف( یُکَفِّر عَنهُم سَیّئاتِهِم  :  بپوشان   

 هستم. آشکار    ج( اِنّی لَکِم نذیرٌ مُبین : قطعاً من برای شما هشدار دهنده ای   

 

7 

5/2  

 ترجمه کنید.

 شاید که از آنها بهتر باشند.الف( عَسی اَن یَکُونوا خیراً مِنهُم :  

 قرار داد برایتان در آن راههایی تا شما هدایت شوید.ب( جَعَلَ لَکُم فیها سُبُالً لَعلَّکُم تهتدونَ :  

 

 

8 

مقرر کرد  -چه بد است   -یکسان   -جاودانه   -سخن   
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 3صفحه 

 

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

 نهمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

(سرای دانش )دبیرستان دوره اول دخترانه   

5139-96سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

 قرآن نام درس: 

1395/ 10/     5  :  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه50: مدت امتحان  
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