
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  بنویسید.از ستون دوم انتخاب کنید و مقابل آن  کلمات را درست معنی  1

 
 اهل یقین  وصینا .1 

 هشدار دهنده  مهد .2

 گمراه کرد  بلده .3

 آرامشمحل   موقنین .4

 سرزمین  منذر .5

 نیازمند  سیئات .6

 سفارش کردیم  اضلّ .7

 بدی ها  سائل .8
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 معنی کدام گزینه به درستی نوشته نشده است؟ 2

 

 ( تزرعون = کشاورز4( ذکر = پند      3( فوز = موفقیت      2لعل = شاید       (1
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  و..... ( بهتر است به صورت ......................... معنا شود.فعل ماضی پس از کلمات ) ان ، من ، اذا  3

 ( جمع4( امر       3( مضارع      2آینده        (2
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  در جمله به صورت ........................ معنا شود.« اسم فاعل یا اسم مفعول » گاهی بهتر است  4

 ( اسم4( فعل       3( فاعل      2مفعول        (1
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 2از 1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 نآقرنام درس: 

 مجیدیفائزه  نام دبیر:

 05/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح08: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 

https://hamyar.in/ همیار



 نمره 01جمع بارم : 

 ترجمه صحیح هر عبارت را مشخص کنید. 5

 

 ب ( متفرق نشوید          شرع لکم                          الف( تشریع کرد برای شما -1

ب ( چه کسی خلق کرد                  الف( تا هدایت شوید             لعلکم تهتدون -2

 شما را 

 ب ( شنوای توانا                     الف( شنوای دانا                    السمیع العلیم -3

ب ( بگویید پروردگار           الف( گفتند پروردگار ما اهلل است                 قالوا ربنا اهلل -4
 

ب ( مورد مغفرت قرار          لعلکم ترحمون       الف( شاید مورد رحمت قرار گیرید -5

  گیرید

 

5/2 

  ترجمه عبارات زیر را کامل بنویسید. 6

 

  السماوات و االرض و ما بینهما ما خلقنا -1

 

 الذی جعل لکم االرض مهدا -2
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 2از 2صفحه ی 

 خداقوت

 با آرزوی بهترین ها برایتان عزیزانم

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

  بنویسید.از ستون دوم انتخاب کنید و مقابل آن  کلمات را درست معنی  1
 

 اهل یقین سفارش کردیم وصینا .1 

 هشدار دهنده محل آرامش مهد .2

 گمراه کرد سرزمین بلده .3

 محل آرامش اهل یقین موقنین .4

 سرزمین دهنده هشدار منذر .5

 نیازمند بدی ها سیئات .6

 سفارش کردیم گمراه کرد اضلّ .7

 بدی ها نیازمند سائل .8

 

 معنی کدام گزینه به درستی نوشته نشده است؟ 2

 ( تزرعون = کشاورز4( ذکر = پند      3( فوز = موفقیت      2لعل = شاید       (1
  بهتر است به صورت ......................... معنا شود.فعل ماضی پس از کلمات ) ان ، من ، اذا و..... (  3

 ( جمع4( امر             3( مضارع2آینده        (2
  در جمله به صورت ........................ معنا شود.« اسم فاعل یا اسم مفعول » گاهی بهتر است  4

 ( اسم       4( فعل3( فاعل      2مفعول        (1
 ب ( متفرق نشوید          شرع لکم                          الف( تشریع کرد برای شما -1 5

 ب ( چه کسی خلق کرد شما را           الف( تا هدایت شوید     لعلکم تهتدون -2

 ب ( شنوای توانا                     الف( شنوای دانا                    السمیع العلیم -3

 ب ( بگویید پروردگار           الف( گفتند پروردگار ما اهلل است      قالوا ربنا اهلل -4

 ب ( مورد مغفرت قرار گیرید   لعلکم ترحمون   الف( شاید مورد رحمت قرار گیرید -5

 

  ترجمه عبارات زیر را کامل بنویسید. 6
 

  السماوات و االرض و ما بینهما ما خلقنا -1

 خلق نکردیم اسمانها و زمین و انچه بین ان دو است

 الذی جعل لکم االرض مهدا -2

 کسی که قرار داد زمین را برای شما مهد ارامش
 

 امضاء:    فائزه مجیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 قرآن نهمنام درس: 

 فائزه مجیدینام دبیر: 

 05/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان: 

https://hamyar.in/ همیار


