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 صفحه2تعداد صفحات: 

 دقیقه54  مدت امتحان:  قرآنسؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس   نام آموزشگاه:

 70/70/9018تاریخ امتحان: 
 اول متوسطه دورۀ  نهمو داوطلبان آزاد پایۀ  روزانه، بزرگسال دانش آموزان

 9018سال  خرداد
 صبح99ساعت شروع: 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

 1صفحه

 "تعالیباسمه "

 لطغ        حیح   مشخص کنید.                صباعالمت  صحیح یا غلط بودن معنی عبارت های قرآنی را 9

                                                                    را.         تو کسی که آفرید َمْن َخَلَق: -الف

                          ی ووند.                      وآهنا اندوهگین من َوالُهم َیحَزنوَن: -ب

                                                         سختی زیاد              بأٌس َودیٌد: -ج
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 (بنویسید.)یک عبارت اضافه است(   پاسخ مناسب را از سمت چپ انتخاب کرده وحرف مربوط را داخل )  2

 مدت معین الف:                                  َاوَحینآ ِاَلیَک  -1/2)            (

 برتو وحی می کنیم ب:                                     َمْیتًا َبْلَدًة -2/2)            (

 سرزمین مرده    ج:                               َأَجٍل ُمَسًّمی -3/2)            (

 برتووحی کردیم                                                  د:                                                                        
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 صحیح آن را بنویسید. معنای کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده غلط است، 0

 هست؟! یاری کنندهَفَهل ِمن ُمَدِکٍر :پس آیا هیچ  -1/3

 مناز راِلَیقوم الّناُس ِبالِقسِط:تا به پا دارند مردم  -2/3
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 مشخص کنید.گزینه صحیح  را  با عالمت 5

 درعبارت قرآنی))َوَجَعَل َلُکم فیها ُسُباًل(( چیست؟« ُسُباًل»معنی کلّمه ی  -1/4

  خووه ها د:             انسان ها ج:              راه ها ب:           آفریده ها الف:

 َعَلیِهم(( به چه معناست؟ُخوٌف کلّمه مشخص وده در عبارت قرآنی))َفال -2/4

              عذاب د:                  ترس ج:               مرگ ب:            الف: وجاعت

 توجه  به کلّمات داده وده کامل کنید.))َوَجَعلَنااَلیَل........ عبارت قرآنی را با -3/4

  معاوًا د:                 سبحًا  ج:              طویاًل  ب:               ِلباًسا  الف:

 

04/7 

 کلمات داده شده رامعنی کنید. 4

 ............................... ج:َحدید:          .................................ب:کاُنوا :                     ........................... الف:َفوز:
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 ترجمه عبارات  قرآنی را کامل کنید. 6

 .گیرندبه آهنا می دهد می ...............................: آنچه َرُبُهْمَما آَتاُهْم ِخذیَن اء -1/6

   ......................................................... :  و رهاکنیدلَبیَعاَوَذُرا  -2/6
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 ادامه سؤاالت در صفحه بعد

http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%AF%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%AF%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AA%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AA%D8%A7
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 نمره سؤاالت ردیف
 

 2صفحه

 "تعالیباسمه "

 ترکیب های قرآنی را معنی کنید. 0

 .........................................  :َانَزَل الَسکیَنَة ب:                 ........................................  أصحاُب الّناِر: الف:

 ...............................................َقواًل َثقیاًل:   د:                     .........................................: َمَساِكَن َطیَِّبًة ج:
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 کنید.آیات وعبارات قرآنی را ترجمه  8

 ..........................................................( 5/0)    َأْن َأْنِذْر َقْوَمَك -الف

  ..................................................................(  55/0ِاَنَّما امُلؤِمنوَن ِاخَوٌة  ) -ب

               ........................................................................... (55/0.)ِإنَّ اللََّه َقِویٌّ َعِزیٌز -ج

 .........................................................................(   1َقِدیٌر  ) َوْیٍء ُكلِّ َعَلىوُهَو  -د

  .................................................................  (   1)ُعْسٍر ُیْسًرا َسَیْجَعُل الَلُه َبْعَد -ه
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 97 جمع کل نمرات

 ** شیدموفق با**   

 

 نمره شفاهی

 نمره(01)

 نمره کتبی

 نمره(01)

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء میانگین نمره

 به حروف به عدد

    

 


