
 دقيقه  40مدت امتحان :  صبح 10ساعت شروع :  )دوره اول متوسطه( نهم پایه : قرآنآموزش سؤاالت امتحان هماهنگ درس : 

 صفحه 2 تعداد صفحه :  02/06/1401 تاریخ امتحان: نام پدر: خانوادگي :                                        نام و نام

 بزرگساالن، داوطلبان آزاد، ایثارگران و مراکزآموزش از راه دور روزانه دانش آموزان 

    1401ماه  شهریور
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 رهنم سؤاالت رديف

 

  1  صفحه

 

 با توجه به کلمات داده شده ترجمه صحیح هر کلمه را بنويسید. )يک کلمه اضافی است( 1

 دوزخ ( –يکسان  –چه بد است  –هالکت  –)شتر                  
ٛرااَءٛ..................ِٛاِبلٛ..................ٛتَبٛ ...............ٛٛٛٛٛس َٛسعیٛر

1 

 گزينه درست را انتخاب کنید. 2

ٛ -الف
ر
 آفريديم آنها را                         آفريديم شما را                   اکُٛنٛ َخلَق

ٛ -ب
ر

 سوگند به کتاب آشکار             و کتاب آشکار                          َوالِکتَبٛاملُبی

 حتما می گويید                        حتما می گويند                     َ                 لََیقولُنٛ  -ج

َجر -د  و علف و درخت                         و ستاره و درخت              َوالنَّجُمَٛوٛالشَّ

1 

 عبارات مناسب را بهم وصل کنید. )در ستون سمت چپ يک کلمه اضافی است(  3

 بینش ها                                عَضَوَ                                            

 سی                                  قراردادعَ                                          

 اصالح کنید                                   َّلضَاَ                                           

 شايد                                 ر ئصابَ                                           

 محو و نابود کرد                                                                                     

1 

 ترکیب های قرانی را ترجمه کنید. 4

 ........................................نّاتِ وَ عُیونٍفی جَ -الف

 ....................................................یًاَجَلٍ مُسَمّ -ب

 ...........................................................ج(وَاَطیعُونِ

 ....................................................د(کَیفَ سُطِحَت

2 

 آيات زير را ترجمه کنید. 5

 نمره(75/0جَعَلنَا الَّیلَ لِباساً.) -الف

 نمره(5/1رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ الاِلهَ اِلّاهُوَ.)-ب

 نمره(75/0فَاِذا قُضیَتِ الصَّلوة. )-ج

 نمره(1تُنجیکُم مِن عَذابٍ اَلیمٍ. )-د

 ادامه سواالت در صفحه دوم

4 
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 دقيقه  40مدت امتحان :  صبح 10ساعت شروع :  )دوره اول متوسطه( نهم پایه : قرآنآموزش سؤاالت امتحان هماهنگ درس : 

 صفحه 2 تعداد صفحه :  02/06/1401 تاریخ امتحان: نام پدر: خانوادگي :                                        نام و نام

 بزرگساالن، داوطلبان آزاد، ایثارگران و مراکزآموزش از راه دور روزانه دانش آموزان 

    1401ماه  شهریور
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 رهنم سؤاالت رديف

 

  2  صفحه

 

ست در جمله بصورت فعل معنا شوود(کدام  ترجمه ترکیب زير بنا به قاعده )اسم فاعل بهتر ا -الف 6

 گزينه بهتر است.

 يا ما می رويانیم          اَم نَحنُ الزّارعون                  يا ما زراعت کننده هستیم

 گاهی با توجه به کلماتی که قبل از فعل مضارع می آيد معنای فعل کمی تغییر می کند. -ب

 تا شما + موفق می شويد                ..................................     َلعَلَُّکم + تُفلُِحونَ         

 

1 

 10 «مِنَ اللّهِ التوفیق»  جمع

 نمره کتبی:                                                نمره ی شفاهی:                           نام و نام خانوادگی دبیر:

 ف:                                                                             امضاء و تاريخ:جمع نمره به عدد و حرو
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 صبح 10ساعت شروع :  )دوره اول متوسطه( نهم پایه : قرآنآموزش امتحان هماهنگ درس :  راهنمای تصحیح

 صفحه 1 تعداد صفحه :  02/06/1401 تاریخ امتحان: دقیقه  40مدت امتحان : 

 بزرگساالن، داوطلبان آزاد، ایثارگران و مراکزآموزش از راه دور روزانه دانش آموزان 

    1401ماه  شهریور
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 نمره سؤاالت رديف

 

 صفحه  1

 

 پاسخنامه

 1 هالکت. –شتر  –چه بد است  -دوزخ 1

 آفريديم شما را -الف 2

 سوگند به کتاب آشکار -ب

 حتما می گويند                       -ج

 و علف و درخت -د

1 

 1                                              بینش ها                                                               -محو و نابود کرد   -شايد  -قرارداد   3

 سرآمدی مشخص -در بهشت و چشمه سارها                                ب-الف 4

 ج(و اطاعت کنید مرا                                               د(چگونه هموار شد )گسترده شد(

2 

 ره(نم75/0قرار داديم شب را پوششی.) -الف 5

 نمره(5/1پروردگار شرق و مغرب نیست معبودی جز او.)-ب

 نمره(75/0پس هنگامی که تمام شد نماز. )-ج

 نمره(1نجات می دهد شما را از عذابی دردناک. )-د

4 

 1 تا موفق شويد               -يا ما می رويانیم                                      ب -الف 6

 همكارمحترم، ضمن عرض خداقوت، این راهنما صرفا جهت هماهنگي بیشتر درتصحیح تنظیم شده است.  بي شک نظر شما محترم است
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