
 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش اصفهان م و نام خانوادگی:                                 نا
 اداره سنجش
 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 قرآن  نام درس:

 دقیقه 04   امتحان: مدت 1/6/1041 امتحان: تاریخ دبیرستان: نام پدر:

 صفحه 2سوالات در   صبح 8   ساعت امتحان: نمره کتبی: 

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و جمع نمره با حروف: عملی:-نمره شفاهی
 

 نمره 1041 شهریورکز آموزش از راه دور  در نوبت ادانش آموزان ، داوطلبان آزادومر  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

1 

 در آیات قرآن تدبر کنید و از آن عبرت آموزید زیرا که قرآن رساترین پندها و عبرت هاست

 مشخص کنید.  های قرآنی زیر راترجمه درستی یا نادرستی  1

                                                غ             ص                             هشدارها :   (1

                      غ             ص       اندوهگین می شود   :   (2

                             غ             ص                        رستگاری        :  (3

57/0 

 را با علامت ضربدر مشخص کنید.  نی هر ترکیب قرآ ترجمه درست 2

   پیامبران زیاد                         خبر بزرگ        :       -الف

                                                        ***** 

                  کار وتلاش بسیار                    طولانی   تسبیح     :      -ب

7/0 

 مورد در ستون ب اضافه است ( 1با خط وصل کنید.)  بدر ستون آن ا به ترجمه مرتبط ر الفهر عبارت در ستون  3

 ب                                                     الف        

 تجارتی که نجات می دهد ●                                           

 پس او گمان می کند●                                     

 یاران دوزخ●                                       

 پس او بر ایش کافی است ●                                                                

 

 

 

57/0 

 ه ترتیب در کدام گزینه آمده است؟( ب – –  – ترجمه واژه های )  4

                                          مساوی است، فرستنده،مقرر کرد، سرآمد-ب                                    یکسان ، پیامبر ،دین ،زمان  -الف

   ستنده ، مدت مساوی، دین ، فر -د                     مساوی است، پیامبران ، مقررات، عجله -ج

 

7/0 

 فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.در ترکیبات زیر  7

-                               -                               - 

           .........                                        ...........                               ........ 

57/0 

 انتخاب کنید .برای جای خالی کلمه مناسب را  نی با توجه به مفهوم عبارت قرآ 6

. 

   -د                                -ج                             -ب                           -الف   

27/0 

 ترجمه شده است؟ نادرستدر عبارت قرآنی زیر کدام کلمه  5

 «پس هنگامی که نماز ندا داده شد پس در زمین پراکنده شوید »   

   -د                             -ج                        –ب                     –الف 
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/https://hamyar.in در صفحه بعدادامه سواالت  همیار



 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 
 اداره سنجش
 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 قرآن  نام درس:

 دقیقه 04 امتحان: مدت 1/6/1041 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 2سوالات در  صبح  8     ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 نمره 1041اه شهریورمکز آموزش از راه دور  در نوبت ا دانش آموزان ، داوطلبان آزادومر  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

2 

 

 رکیب های زیر را ترجمه کنید.ت 8

 -  :.................................                                  

 - :  ................................     

  - ..................................            

7/1 

 ترجمه عبارت قرآنی را با توجه به مثال بنویسید. 9

 گاهی بهتر است اسم فاعل یا اسم مفعول بصورت فعل ترجمه شود:

 می پردازند.زکات را                       : برای زکات انجام دهندگان هستند. مثال:          

 ......................................نندگان هستیم  .                  : یا ما رویا 

 

57/0 

 ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید. 10

 ...............پوشاند ..................  ............     

 .......................................... 

 ......آفرید .........و ............    

 .و مسکن های ............در ...........  ..............    

 ..... ........ خدا 
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 موفق وپیروز باشید.
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 بسمه تعالی

سوالات امتحانات هماهنگ استانی  ،   راهنمای تصحیح

  مدارس آموزش از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
 اداره سنجش
 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 قرآن:  نام درس

  1/6/1041   امتحان: تاریخ

 1041شهریور   نهم پایه 
 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف
 

1 

 

 
    57/0 ص(فَّوز : رستگاری                         3 صحزَّنونَّ :  اندوهگین می شود   یَّ(   2      غ   (مُد َّکِر :  هشدار1 1

                  7/0کار وتلاش بسیار   سَّبحاً طَّویلاً  :  -ب                       خبر بزرگ اَّلن َّبَّاِ العَّظیم  :  -الف 2

 مورد در ستون ب اضافه است ( 1با خط وصل کنید.)  بدر ستون آن را به ترجمه مرتبط  الفارت در ستون هر عب 3

 ب                                                     الف        

 تجارتی که نجات می دهد ●فَّهُوَّ حَّسبُه                                          

 پس او گمان می کند●                                 اَّصحابِ الس َّعیر  

 یاران دوزخ●                                   تِجارَّة تُنجیکُم 

 پس او بر ایش کافی است ●                                                          
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                   فرستنده،مقرر کرد، سرآمد مساوی است، -ب                                   4

 

7/0 

7  

 الُقرآنَّ  س َّرنَّایَّ-                           الحَّدیدَّ   اَّنزَّلنَّا  -                            یتاً   بَّلدَّةً مَّ-

 آسان کردیم                               آهن                                           مرده            

57/0 

  27/0 اِبِل -د                                جِبال-ج                           اَّرض  -ب                         س ماء  -الف    6

 لص َّلوةا -د                            قُضِیَّت -جالاَّرض                –شِروا             ب اِنتَّ –الف  5
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 7/1 گفت ای گروه من                      قطعاَّ افراد باتقوا                                           را نازل کرد آرامش 8

 57/0 یا ما می کاریم 9

10  

 57/0از آنها گناهانشان را      

 1و قرار دادیم خواب را استراحت )آسایش (    

 57/0ندگی را     مرگ و ز–آنکه 

 57/0بهشت های جاودان     –پاکیزه 

  57/0جهاد می کنید در راه     
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