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1 

 ستگاری(ر -دیذیذ -هحَ ٍ ًابَد کزد-آساى کزدین  )      نتز، جاهای خالی جدول را پر کنید.در پرا با توجه به کلمات داده شده
ران  (.......................)َفوز   (.......................)رَایُتم  1  (..................) َاَضلَّ   (......................).َیسَّ

 

2 

 :مشخص کنید     ی گزینه های زیر را با عالمت درستی یا نادرست

 درست                 ًادرست                     .هی باضذ« یکساى»بِ هعٌای  «سآَء »الف( کلوِ ی 

 درست                 ًادرست                      .هی باضذ« بِ پا داریذ»بِ هعٌای  «َاقیموا » ب( کلوِ ی   
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3 

 :را، در مقابل آن بنویسید مشخص شدهدر عبارات زیر فقط ترجمه ی کلمات 
 

ِیَّئُة. ).........................(          الف( َوَجَعَل َلُكْم ِفیَها ُسُبًل .)  .........(               ب( وَ ََل َتْسَتِوي اْلََْسَنُة َوََل السَّ
1 

 

4 

 به سواالت پاسخ دهید:      الف( در کذام گشیٌِ کلوِ ی قزآًی بِ درستی هعٌا ًطذُ است .

معیّه مسّمی: -4ماوع شدود                           َصّدوا: -3                      رٍاًی ُجنود: -2          مدت  َاَجل: -1  

      به چه معناست؟      « َكفََّر َعْنُهْم َسیِّئَاتِِهمْ » در عبارت قرآنی « َعْنُهْم    »کلمه ی  ب(          

 غلبِ کزد-4                    اس آى ّا-3    پاداش                        -2     پَضاًذ           -1     
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5 

:شماره هر عبارت قرآنی را در کنار ترجمه ی آن بنویسید  

                  کٌٌذ. استْشا ٍ هسخزُ را دیگز قَم قَهی ًبایذ ّزگش                          اْلِمیزاَن.َو َل ُُتِْسُروا  -1

 .ٍ در تزاسٍ کن ٍ کاست ًگذاریذ                           ََل َیْسَخْر قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم.  -2

1 

6 

 

 :ناقص عبارات و آیات قرآنی زیر را کامل کنیدترجمه 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة.-1 ْمُس َو اْلَقَمُر ِبُْسباٍن.(2 (      در حقیقت هَهٌاى باّن...............)  ِإَّنَّ .ّستٌذ(با............. خَرضیذ ٍ هاُ) الشَّ  1 
 

 

 

7 

 

 :با توجه به آیه ی داده شده، جای خالی ترجمه ی زیر را کدا م گزینه تکمیل می کند          

 . داد قزار .................................. ضوا بزای را سهیي     « َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َمْهًدا» 

   ج( هلک                           د( هحل آراهص            (سزسهیي   ب                  پز ًعوتالف( 
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8 

 

ْحیَاُهْم َو َمَماتُُهمْ  »کدام گزینه، ترجمه ی عبارت قرآنی مقابل می باشد؟                                          «  َسَوآًء مَّ

           .متفايت است زودگی ي مرگ آوها -ب                     .چه بد است زودگی ي مرگ آوها -الف

؟آیا جدا است زودگی ي مرگ آوها -د           .       یکسان است زودگی ي مرگشان؟ -ج    

1 

9 

 

 :عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید    

ِكیَنَة ِف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي.  الف  (    )..............................................................................................(   ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل السَّ  

َنُكْم یَ ْوَم اْلِقَیاَمِة.                      ب  (   ُ ََيُْكُم بَ ی ْ  ( .............................)................................................................اَّللَّ
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1 

10 

بوطه بیابید و مقابل آن بنویسیدواژه ی قرآنی ترجمه ی زیر را در آیه ی مر  

 ب( فََأَخْذانُهْم َأْخَذ َعزِیٍز ُمْقَتِدرٍ .                      گزفتین ..............................................
5/0 

 1400/ 11/  3تاریخ :  

 30هذت پاسخگَئی : 

 قزآى ًام درس: 

 اٍل   ًَبت: 

 9  پایِ: 

 تعذاد سَال:

 
 

 ًام خاًَادگی :ًام  ٍ 

 ًام کالس:
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 مدرسه فرزانگان     -نوبت اول      0011)  دی ماه (      9پایه جوابیه آزمون قرآن 

 

 هحَ ٍ ًابَد کزد اَضَلَّ                               آساى کزدین یٓسَّزًا رستگاری                                فََس                    دیذیذ رٓایتُن   -1

 

  درست     -بًادرست                            -الف  -2

               یکساى ًیست    تَسٕتََِي:  لَا -ب          راُ ّا        سٔبٔلًا:  -3

             3 گشیٌِ-ب                                   2 گشیٌِ -الف -4

 ٍ در تزاسٍ کن ٍ کاست ًگذاریذ         الْوِیشاىَ. تُخْسِزٍُا ال ٍٓ -1         -5

       .استْشا کٌٌذ ٍ هسخزُ را دیگز قَم قَهی ًبایذ ّزگشقََٕمٍ.  هِيْ قََٕمٌ یٓسٕخَزْ لَا    -2       

 ( بزادرًذ)در حقیقت هَهٌاى باّن الف        -6

        (ّستٌذ حساب ٍ اًذاسُ در ًظنخَرضیذ ٍ هاُ با ) ب                                              

 گزینه د -7

 گزینه ج -8

 (فرستاد فري را آرامش مؤمىان دلهاى در كه كس آن ايست)     .الْؤؤْهٌِِیيَ قُلَُبِ فِي السّٓکِیٌَةَ أًَْشَلَ الَّذِي َّٔٓ -9

 (می كىد خدايود در ريز قیامت میان شما دايری )                                    .الْقِیٓاهٓةِ یَٕٓمٓ بٓیٌَٕکُنٕ یٓحٕکُنٔ اللَِّٔ                              

              فَأَخَذًْاگزفتین:  -11
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