
(ص)حضرت هحود.هر چیسی راهی دارد و راه بهشت دانش است بارم  ردیف 

.تا تَجِ تِ کلوات دادُ ضذُ لغات قزاًی سیز را هؼٌا کٌیذ 1  

(آراهص،سفارش کزدّطذار دٌّذُ،یکساى،هحل ).                                      

............................ٍاءسَ         ..          ................رًذِمُ            ...      ..........................هْذ         ..        .......................ٍَصّی  
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.هؼٌای لغات سیز را تٌَیسذ 2  

.......................ًِساء(د              ........................فَس(ج  .           .........................اَضَلَّ( ب        ..       ....................هٌسَو ّی(الف  

........................ًَطاءُ(ُ   .          ........................رَفَغَ(ٍ      ..        ..........................یَسَّزًا(س     ...          .........................ئلساِ(ر  
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5/0  تزجوِ درست را ػالهت تشًیذ 

پذراى ضوا پیطیي(ب                      پذراى پیطیي ضوا       (الف                         لیيٍََّاالَ مُکُئِءاتأ-1  

حتواً تگَ(ب                          حتوا هی گَیٌذ       (الف                                  ىَّقَلُیَلَ-2  
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.تزجوِ ًاقص را کاهل کٌیذ 2  

...................................................................................................................ٍ تپَضاًیذ:ٍَ یُکَفِّزَ ػٌَُْن سَیِّأتِِْن (الف  

.را آى گًَِ کِ فزدی ػشتوٌذ ٍهقتذر هجاسات هیکٌذ............................:.......فَاَخَذًُْن اَخذَ ػَشیشٍ هُقتَذِرٍ (ب    

.تا حساب ٍ اًذاسُ در ًظن ّستٌذ...................................ٍ...............................:...تِحُسثاىٍٍَ القَوَزُ  اَلطَّوس (ج   

.خزد ٍ خطک ضذُ،ٍ ضوا ًاراحت ٍهتؼجة هیطَیذ............................... :تَفَکَِّْىَ فَظَلتُن حُطاه ا ُُلََ ًَطأءُ لَجَؼَلي (د   

...............................................در تْطت ٍ ............................................قطؼاً:اِىَّ الوُتَّقیيَ فی جٌَّتٍ ٍَػُیَىٍ (ٍ     
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5/0 .حزکت الف ٍصل در اتتذای ایي کلوات را هطخص کٌیذ   

     .................................................اصثِزٍا                                              ....       .......................................ادخُلَا 
5 

.عبارت  قرآنی داده شده زیر را ترجوه کنید 4  

..............................................................................................                                                           :ضَزَعَ لَکُن هِيَ الذّیيِ  

..............................................................................................                                             :تِقَذَرٍٍَالَّذی ًَشَّلَ هِيَ السّوأءِ هأء    

..............................................................................................                                           :ٍَاالَرضِ ٍَ ها تَیٌَُْوأ ٍتِرَبِّ السًّن  

..............................................................................................                                 :تُُْن سأءَ ها یَحکُوَىَسََآء  هَحیاُّن ٍَ هَوا  

..............................................................................................                                             :ػَلَیِْن ٍاَلُّن یَحشًََىَفَال خََفٌ   

..............................................................................................                         :ُ اَضَلَّ اَػوالَُْناَلَّذیيَ کَفَزٍا ٍَ صَذٍّا ػَي سَثیلِ اللِّ  

..............................................................................................                                 :فی قُلَبِ الوُؤهٌِیيَََُّالَّذی اًَشَلَ السّکیٌَةَ   

..............................................................................................                                                    :ٍَالتَّقَُا اهللَ لَؼَلَّکُن تُزحَوَىَ  
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جوغ کل ًوزُ                        صوصاهی                 -هَفق ٍ پیزٍس تاضیذ 10   

10/1401/ 10   :تاریخ آزهوى  
 

نهن:کالس  

 
دقیقه 60:هدت آزهوى  

 به نام خدا
 وزارت آهوزش و پرورش

 اداره کل آهوزش وپرورش استاى اردبیل

آهوزش و پرورش شهرستاى پارس آباد هدیریت  
 دبیرستاى نیلوفر

::.........................................نام ونام خانوادگی  
 

نوبت اول:نوبت آزهوى  

 
قرآى:نام درس  
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 ردیف هر چیزی راهی دارد و راه بهشت دانش است.حضرت محمد)ص( نمره

 .با توجه به کلمات داده شده لغات قرانی زیر را معنا کنید 1

 )هشدار دهنده،یکسان،محل آرامش،سفارش کرد(
 یکسان                    هشدار دهنده                    محل آرامش                    سفارش کرد

1 

 .معنای لغات زیر را بنویسد 2
 زنان د(          موفقیت،رستگاری ج( محو و نابود کرد،گمراه کرد ب(    مشخص،معین الف(

 میخواهیم ه(                 برافراشت و(         آسان کردیم ز(        نیازمند،درخواست کننده ر(

2 

 ترجمه درست را عالمت بزنید 5.0

                  ✓الف(پدران پیشین شما  -1

                       ✓حتما می گویند الف( -2

3 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. 2

 .از آن بدی هایشان را و بپوشانید الف(
 که فردی عزتمند ومقتدر مجازات میکند.را آن گونه پس مجازات کردیم  ب  (

 با حساب و اندازه در نظم هستند.ماه  وخورشید  (   ج
 خرد و خشک شده،و شما ناراحت ومتعجب میشوید.اگر بخواهیم قطعاً قرار می دهیم (   د

 چشمه ها هستند در بهشت و افراد با تقوا  قطعاً و   (

4 

 .را مشخص کنیدر ابتدای این کلمات حرکت الف وصل د 5.0

 صبِروااِ                                            دخُلوااُ  
0 

 عبارت  قرآنی داده شده زیر را ترجمه کنید. 4

 تشریع کرد برای شما قسمتی از دین را 
 و کسی که از آسمان آبی به اندازه نازل کرد 
 پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست 
 زندگی و مرگشان چه بد است آنچه حکم می کند یکسان است 
 پس ترسی بر آنها نیست و آنها اندوهگین نمی شوند 
 کسانی که کافر شدند و مانع شدند از راه خدا نابود کرد کارهایشان را 
 او کسی است که نازل کرد آرامش را در دل های مومنان 
  گیریدپس تقوای خدا را پیشه کنید شاید شما مورد رحمت قرار  
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صمصامی                                         جمع کل نمره-موفق و پیروز باشید 15   

01/0010/       تاریخ آزمون:  
 

پاسخنامه - کالس:نهم  

 
دقیقه 04مدت آزمون:  

 به نام خدا

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل

پارس آباداداره آموزش و پرورش شهرستان   

 دبیرستان نیلوفر

 نام ونام خانوادگی:
 

 نوبت آزمون:نوبت اول
 

 نام درس:قرآن
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