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 معنای لغات زیر را با استفاده از کلمات داده شده بنویسید. دو کلمه اضافی است

 باشند، مانع شدند، علف، هشداردهنده، انجام می دادند، گمراه کرد، از حد نگذرید، قرار داد

 نَجم:                                    مُنذِر:                                          وَضَعَ:                                          

 لُون:وا یَعمَکانُیَکُونُوا:                                                                     أضَلَّ:                   
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  مشخص کنید. با عالمت در میان کلمات زیر کلماتی که معنایشان درست می باشد

 اُنزِلَ: نازل شد                            َعلِمَ: یاد داد                        إتَّبَعوُا: پیروی کنید                   فَوز: موفقیت
2 
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 معنا کنید.ترکیبات قرآنی زیر را 

 ............................................... ساءَ ما یَحکُمُون:(2: ............................................                  لََعلَّکُم تُرحَمُون(1

                        ..........................................: تَزْرَعُونَهُ (4.................................................                   تِنا: کَذَّبُوُا بِـآیا(3
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 مشخص کنید.      یا  با عالمت درست یا نادرست بودن ترکیب ها را 

 إنَّهُم کانُوا: اینکه آنها بودند        : و بپوشاند از شما بدیهایتان را               مئاتِهِسَیِّوَ یَُکفِّرعَنهُم 
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 إن شاءَاللّه: اگر خدا بخواهد ← با توجه به الگوی داده شده فعلهای ماضی را به مضارع معنا کنید. الگو

 نَصرُاللّهِ وَالفَتح: هنگامی که یاری خدا و پیروزی ..............( إذا جاءَ 2( إن کُنتُم مؤمِنین: اگر مؤمن ............      1

5 

0/5 

 معنا شود. گاهی بهتراست اسم فاعل یا اسم مفعول در جمله بصورت .................

 اسممفعول                       فاعل                                 فعل                                  
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 با توجه به عبارات داده شده ترجمه را کامل کنید.

 : ............................ خدا ................................. حال و وضعشان را بیان می کند.َأمْثَالَهُمْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَضْرِبُ لِكَ کَذَ(1

 ...................................... فَهَل مِن مُدَّکِر: .........................هیچ( 2
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 آیات زیر را ترجمه کنید.

 : ........................................................................................أَفَرَأَیْتُمُ الْمَاءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ( 1

 ........................................................................................................: إِنَّ الْمُتَّقِیَن فِی جَنَّاتٍ وَعُُیونٍ( 2

 ............م: .......................................................................................وَأَنَّ الَّذِیَن آمَنُوا اتََّبعُوا اْلحَقَّ مِنْ رَبِّهِ (3
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  (:                              جمع نمره شفاهی و کتبی:10(:                     نمره کتبی)10و روخوانی) ائتقرنمره  10

 موفق باشید 

 نام:  بسمه تعالی نهم نام درس: قرآن

 نام خانوادگی: اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی  12/10/1401: تاریخ آزمون

 کالس: آموزش وپرورش شهرستان اهر دقیقه 45مدت آزمون: 

 دبیرستان: غیرانتفاعی کوثران آزمون پایانی نیمسال اول رویا اسدالهی نام دبیر:

 8 ل:تعداد سؤا 1401-1402سالتحصیلی   1تعداد صفحه: 
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 25/0هرلغت                  مانع شدند، از حد نگذریددو کلمه اضافی:  

                          علف   نَجم: قرار داد                                        وَضَعَ:                   هشداردهنده    مُنذِر: 

 دادندانجام می  کانوا یَعَملُون:باشند                                    یَکُونُوا:                           گمراه کردأضَلَّ: 
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 25/0هر کدام  

 اُنزِلَ: نازل شد                       عَلِمَ: یاد داد                         فَوز: موفقیتإتَّبَعوُا: پیروی کنید                   
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 5/0هر کدام  

 چه بد است آنچه حکم می کنند ساءَ ما یَحکُمُون:              بگیرید شما مورد رحمت قرار تا : لَعَلَّکُم تُرحَمُون

                       زراعت می کنید آن را:  تَزَْرعُونَهُ                     نشانه های ما راتکذیب کردند کَذَّبُوُا بِآیتِنا:  
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 25/0هر کدام درست یا نادرست بودن ترکیب ها را مشخص کنید.     

  إنَّهُم کانُوا: اینکه آنها بودند         شاند از شما بدیهایتان را       : و بپومئاتِهِسَیِّوَ یَُکفِّرعَنهُم 
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 إن شاءَاللّه: اگر خدا بخواهد←با توجه به الگوی داده شده فعلهای ماضی را به مضارع معنا کنید. الگو

 25/0....باشیدإن کُنتُم مؤمِنین: اگر مؤمن ... (1

 25/0....بیاید.هنگامی که یاری خدا و پیروزی .. إذا جاءَ نَصرُاللّهِ َوالفَتح:( 2 
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 5/0      سم مفعول در جمله بصورت .................معنا شود.گاهی بهتراست اسم فاعل یا ا

 اسم                                 مفعول                       فاعل                                 فعل 
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 نمره 1هر کدام  با توجه به عبارات داده شده ترجمه را کامل کنید.

 ....... حال و وضعشان را بیان می کند.برای مردم............ خدا .این چنین: .....أَمَْثالَهُمْ ِللنَّاسِ هُاللَّ یَضْرِبُ لِكَکَذَ

 .......پند گیرنده ای است......  هیچ  ......آیا پسفَهَل مِن ُمدَّکِر:  .... 
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 آیات زیر را ترجمه کنید.

 پس آیا دیدید آبی را که می نوشید (1): نَأَفَرَأَیْتُمُ الْمَاءَ الَّذِی تَشْرَبُو( 1

 ها و چشمه ها هستند قطعا افراد باتقوا در بهشت (1): إِنَّ الْمُتَّقِیَن فِی جَنَّاتٍ وَعُُیونٍ( 2

 ی پروردگارشاناز سو قطعا کسانی که ایمان آوردند پیروی کردند حق را (5/1)م: وَأَنَّ الَّذِیَن آمَنُوا اتََّبعُوا اْلحَقَّ مِنْ رَبِّهِ (3

8 

 

 ام:ن سمه تعالیب نهم نام درس: قرآن

 نام خانوادگی: اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی  12/10/1401: تاریخ آزمون

 کالس: آموزش وپرورش شهرستان اهر دقیقه 45مدت آزمون: 

 دبیرستان: غیرانتفاعی کوثران آزمون پایانی نیمسال اولکلید سواالت  رویا اسدالهی نام دبیر:

 8ل:تعداد سؤا 1401-1402سالتحصیلی   1اد صفحه: تعد
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