
 

 

 

 

 

 
 

 بارم سواالت  ردیف 

1 
 

 )چند کلمه اضافی است( معنای هر کلمه را پیدا کنید و در مقابل آن بنویسید.

 

 ها بینش   – ت  مدّ – ترس   –مشخص   –  کردندپیروی    – شدند  مانع   –ه کرد  گمرا  – نازل شد  

 شویدهدایت    –سرزمین   –شاید    –مش آرا ل  مح  – فرستنده    – یقین  اهل    – هشدار دهنده  

 دیمکروحی    –  دیم کرفارش  س
 

 نُزِّلَ:                 :                   لَعَلَّ: بَلَدة       :           تَهتَُدون        وَصَّینا:                  وحَینا:         اَ

 اُنزِلَ:               ر:موقِنین:               بصائِ               نِذر:       مُ       رَسل:            مُ            مَهد:          

 ضَلَّ: اَ              ا: عُوصَدُّوا:                  اِتَّبِ     یً:              مُسَمّ              خَوف:                اَجَل:          
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 . بفرماییدترکیب ها  را ترجمه  2
 

                           نَّ: لَیَقولُ             لَیکَ:               نا اِاَوحَی             شَرَعَ لَکُم:                     

   اَم حَسّبَ الذَّینَ:                                      فی لیلةٍ مبارکةٍ:    لَعَلَّکُم تَهتَدون:                        

 ا عن سبیل اهلل:  و صدُّوال هم یَحزنون:                      و                         ساءَ ما یَحکمون:   
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 . بفرماییدگزینه صحیح را انتخاب  3
 

 . (صضرت محمد )ح ....   ... .....آنچه  به  (دٍ... لَ علی محمَّما نُزِّبِ)آیه . 1

 با  -نازل شد  د(             با  -نازل کرد ج(         بر - نازل شد ب(           رب  -نازل کرد الف(
 
 

 ( ؤمنون اِخوٌَةاِنَّما الم )؟آیه روبرو چیست  ترجمه. 2

 .ند ط مسلمانان برادرفق(د       . فقط مومنان برادرند ج(       .ن برادرند مسلمانا شک  بیب(       .ند همانا مومنان برادرالف(
                  

 های روحی و روانی است؟  قرآنی کدام آسیببرای درمان  زیر آیات . 3

 «فمن عفا و اصلح فاَجرُُه علی الل »         «اسلنَّاظمین الغیظ و العافین عن ا و الک»

 عیب جویی د(                       خود بینیج(                  تخشم و عصبانیب(             کینه   -لج بازی   الف(
 

 

 .  است ....... نی خود کم بینی آیه....................آاز جمله درمان های قر. 4

 ال یسخر قوم من قوم د(        و ال تهِنوا و ال تَحزَنواج(            لیعفوا و لیصفحواوب(             حسنتی هی اَع بالَفَ ادالف(

 

7.5 

 

 

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

 نهم   پایهمقطع و رشته: 
 

   1401/ 20/10:امتحان تاریخ

 

 

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظ سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1401- 1402سال تحصیلی   نوبت اولآزمون 

 

 قرآن نام درس:  

 آقای شاه کرمی  نام دبیر:

 دقیقه 60مدت امتحان :  

https://hamyar.in/ همیار



 بارم ادامه سواالت ردیف 

 آنیش:وحی روانی لج بازی و کینه توزی است که درمان قرله آسیب های ر. از جم5 3

       تستوی الحسنة و ال السَّیئة  و الب(                        اِدفع بالتی هی احسن الف(

 وارد همه مد(                               لیصفحواو  الیعفووج(  
 

 ی متن و جمله می آید.؟ عالمات وقف در کجا. 6

 ول جمله باالی متن و اد(        و آخر جمله باالی متن ج(          زیر متن آخر جملهب(          زیر متن و وسط جملهالف(
 

زیر را برای درمانش توصیه ،کدام یک از آیات  استاضطراب و نگرانی  درگیر یکی از دوستانتتصور کن  . 7

 می کنی؟ 

 اا و ال تحزنوو ال تهنود(         ادفع بالتی هی احسنج(        ال تیئسوا من روح اهللب(        تطمَئِنُّ القلوبااَل بِذکر اهلل لف(ا
 

 ی باشد.م ............ و .............. . ،  به ترتیب ...........  «ضذ، ز، »تلفط حرف . 8

        نوک زبانی و درشت-زبانی نوک - معمولیب(                       نوک زبانی و درشت - معمولی - نوک زبانیالف(

 نوک زبانی-مولیمع - معمولید(                        نوک زبانی -معمولی-شتوک زبانی و درنج(
 

 ؟ ترجمه در کدام گزینه صحیح است. 9

               گرمؤمن باشید ا  ؤمنین: کُنتُم ماِن ب(                                          تاگر خدا خواس  ن شاءَ اهلل:اِالف(

    استس وارد آنجا شد ایمن رکه  مَن دَخَلَهُ کان آمناً:د(                       هنگامی که یاری خداوند بیاید  اذا جاء نصراهلل:ج(
 

 « یعنی:  ُهاِنّا اَنزَلنا.ترکیب » 10

 همانا ما نازل می کنیمد(          می کنیم   لفقط ما نازج(          ل کردیمهمانا ما نازب(         ل کردیم فقط ما نازالف(
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 بفرمایید.آیات زیر را ترجمه  5

 

 : اِنَّا کنّا مُنذرین

 

 الَّذی جَعَلَ لَکُم االَرضَ مَهداً:

 

 : لنّاسِ و ُهدیً و رحمةًذا بصائرٌ لِه 

 

 : لوا الّصالحاتو الَّذین آمنوا و عَِم

 

 : حزَنونیهِم و ال ُهم یَ فال خَوفٌ عَلَ

 

  

 آینده زندگیت بستگی به نوع تفکرت و انتخابت داره ...  
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 )چند کلمه اضافی است( معنای هر کلمه را پیدا کنید و در مقابل آن بنویسید.

 

 بینش ها   – مدّت   – ترس   –مشخص   –پیروی کردند    – مانع شدند   –گمراه کرد    – نازل شد  

 هدایت شوید  –سرزمین   –شاید    –محل آرامش   – فرستنده    – اهل یقین    – هشدار دهنده  

 وحی کردیم  –سفارش کردیم  
 

 نازل شد زِّلَ:نُ            ید شالَعَلَّ:   سرزمین بَلَدة:  هدایت شوید هتَُدون:تَ    یم کرد سفارش وَصَّینا:   وحی کردیم اَوحَینا:

 نازل شد  اُنزِلَ:  بینش ها   بصائِر: اهل یقین   موقِنین:هشدار دهنده     مُنِذر:   فرستنده مُرَسل:  محل آرامش   مَهد:

 گمراه کرد اَضَلَّ:   پیروی کردند اِتَّبِعُوا:     مانع شدند   صَدُّوا:        مشخص مُسَمّیً:       ترس خَوف:             مدتاَجَل:
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 . بفرماییدترکیب ها  را ترجمه  2
 

                          ویند حتما می گلَیَقولُنَّ:             سوی تو وحی کردیم باَوحَینا اِلَیکَ:         کرد برای شماتشریع  شَرَعَ لَکُم:

     در شبی مبارکفی لیلةٍ مبارکةٍ:                     شاید شما هدایت شویدلَعَلَّکُم تَهتَدون:

                       . کنند  حکم میمساوی  ساءَ ما یَحکمون:                نی که آیا گمان کردند کسااَم حَسّبَ الذَّینَ:  

    خدا شدن   هرااز  و مانع  و صدُّوا عن سبیل اهلل:                 .نمی شوندین  گ و آنها غموال هم یَحزنون:

4.5 

 . بفرماییدگزینه صحیح را انتخاب  3
 

 . حضرت محمد )ص( ....   ... .....آنچه  به  (بِما نُزِّلَ علی محمَّدٍ... )آیه . 1

 با  -نازل شد  د(             با  -نازل کرد ج(         بر - نازل شد ب(           بر -نازل کرد الف(
 
 

 ( اِنَّما المؤمنون اِخوٌَة)؟آیه روبرو چیست  ترجمه. 2

 فقط مسلمانان برادرند.(د       فقط مومنان برادرند. ج(       بی شک مسلمانان برادرند.ب(      همانا مومنان برادرند.الف(
                  

 آیات زیر برای درمان قرآنی کدام آسیب های روحی و روانی است؟  . 3

 »و الکاظمین الغیظ و العافین عن النَّاس«         »فمن عفا و اصلح فاَجرُُه علی اهلل«

 عیب جویی د(                       خود بینیج(                  خشم و عصبانیتب(             کینه   -لج بازی   الف(
 

 

 .  است جمله درمان های قرآنی خود کم بینی آیه........................... از . 4

 ال یسخر قوم من قوم د(        و ال تهِنوا و ال تَحزَنواج(            ولیعفوا و لیصفحواب(             ادفَع بالَتی هی اَحسنالف(

 

7.5 

 

 

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

 نهم   پایهمقطع و رشته: 
 

   1401/ 20/10:امتحان تاریخ

 

 

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظ سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1401- 1402سال تحصیلی   نوبت اولآزمون 

 

 قرآن نام درس:  

 آقای شاه کرمی  نام دبیر:

 دقیقه 60مدت امتحان :  

https://hamyar.in/ همیار



 بارم ادامه سواالت ردیف 

 روانی لج بازی و کینه توزی است که درمان قرآنیش:. از جمله آسیب های روحی 5 3

       و ال تستوی الحسنة و ال السَّیئة ب(                       اِدفع بالتی هی احسن الف(

 همه موارد د(                               ولیعفوا ولیصفحواج(  
 

 عالمات وقف در کجای متن و جمله می آید.؟ . 6

 باالی متن و اول جمله د(        باالی متن و آخر جمله ج(          زیر متن آخر جملهب(          جملهزیر متن و وسط الف(
 

تصور کن یکی از دوستانت درگیر اضطراب و نگرانی است،کدام یک از آیات زیر را برای درمانش توصیه . 7

 می کنی؟ 

 و ال تهنوا و ال تحزنواد(         ادفع بالتی هی احسنج(        اهللال تیئسوا من روح ب(        ااَل بِذکر اهلل تطمَئِنُّ القلوبالف(
 

 تلفط حرف »ز،ذ،ض« به ترتیب ........... ، ............. و .............. می باشد.. 8

        نوک زبانی و درشت-نوک زبانی- معمولی( ب                    نوک زبانی و درشت - معمولی - نوک زبانیالف(

 نوک زبانی-معمولی - معمولید(                        نوک زبانی -معمولی-زبانی و درشتنوک ج(
 

 ترجمه در کدام گزینه صحیح است؟ . 9

               اِن کُنتُم مؤمنین: اگرمؤمن باشید ب(                                         اِن شاءَ اهلل: اگر خدا خواستالف(

    مَن دَخَلَهُ کان آمناً: هرکس وارد آنجا شد ایمن استد(                      نصراهلل: هنگامی که یاری خداوند بیاید اذا جاء ج(
 

 « یعنی:  اِنّا اَنزَلناُه.ترکیب » 10

 نازل می کنیمهمانا ما د(          فقط ما نازل می کنیم ج(          همانا ما نازل کردیمب(        فقط ما نازل کردیم الف(
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 بفرمایید.آیات زیر را ترجمه  5

 

 همانا ما هشدار دهندگانیم : اِنَّا کنّا مُنذرین

 

 .قرار دادمحل آرامش    زمین راکسی که  الَّذی جَعَلَ لَکُم االَرضَ مَهداً:

 

 این بینش ها برای مردم هدایت و رحمت است.:هذا بصائرٌ لِلنّاسِ و ُهدیً و رحمةً

 

 های نیک انجام دادند.کار و  و کسانی که ایمان آوردند  :و الَّذین آمنوا و عَِملوا الّصالحات

 

 .نها نیستتی بر آحو نارا  پس هیچ ترس :فال خَوفٌ عَلَیهِم و ال ُهم یَحزَنون

 

  

 آینده زندگیت بستگی به نوع تفکرت و انتخابت داره ...  
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