
 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 49/  02/   02 :تاریخ               مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی ماهور                                         نام و نام خانوادگی:                         

 دقیقه 94   مدت:                                        متوسطه(             اول)دوره                                                                      قرآننام درس: 

 اول نوبت امتحان:                                               0949-44سال تحصیلی                                                                           نهمکالس: 

  

 بارم                                                                                                                                                                    معنای کلمات :  -الف  

 1 دو کلمه اضافی است.(مناسب آن وصل کنید.) هریک از کلمات قرآنی را به معنی-1

 

 

 

 

 

 

 3 در هر عبارت واژه ی مشخص شده را معنی کنید: -0

  ......................وَ جُنُودُ السَّماواتِ و االَرضِ -4                      ..........               ......فیه ... قواال تَتَفَرَّوَ-1

 ....................................نِساءٍ واَلنِساءُ مِن  -5          ......                           .............. عِندِناامراً مِن -2

 رآن ....................................القُ یَسَّرنَاوَلَقَد  -6 ..................عَن سَبیلِ اللّهِ وَصَدّوا -3 

 3 معنای ترکیب ها و عبارات قرآنی: ب:

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.-0

 الیَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ : .........................................-4........................................................              شَرَعَ لَکُم : -1

 ..............................کَذَّبوا بِآیاتِنا : ........................-5 : ...........................................مبارکة   لَیلَة   فی -2

 وَلَقَد یَسَّرنا القُرآن : ......................................... -6 هُوَ الحَقِّ مِن رِبِّهِم : .........................................-3

 3  ترجمه عبارت قرآنی زیر را کامل کنید:-0

 و قرار داد برای شما زمین را ........................... .                  وَجَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهداً :     -1

 .خداوند ...................... بین شما روز قیامت                  القیَمة  اَللّهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ  -2

 آن چه عمل می کردند. ...................پاداشی ....    جَزاءً بِما کانوا یَعمَلون                      -3

 مردان و زنان مومن........................                لِیُدخِلَ المومنینَ وَ المومنات -4

 همانا مومنان .......................                            ا خَوةٌ اِنَّمَا المومنینَ -5

 نشانه هایی هست. .......................... درو                فی االرضِ آیاتٌ              وَ-6

 5 آیات شریفه زیر را با دقت ترجمه کنید: ج:

 معنی کلمات

 نازل شد-1

 ساکن شد-2

 شاید-3

 هشدار دهنده-4

 نازل کرد-5

 آرامش-6

 کلمات قرآنی

 لَعَلَّ-1

 مُنذِر-2

 نُزِّلَ-3

 َسکینَة-4



 

 

 ..................................................................................................................................        وَلَئِن سَاَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّمواتِ وَالَاَرضَ           -1

 

 ..................................................................................................................................                            رَبُّ السَّماواتِ وَ االَرًضِ و ما بَینَهُما-2

 .................................................................................................................................. اِنَّ الذّینَ قالوا رَبُّناَ اللّهُ ثُمَّ استَقاموا                           -3

 .................................................................................................................................. فی قُلوبِ المُومنینَ                  السَّکینَةَ  هُوَ الذَّی اَنزَلَ -4

 ..................................................................................................................................کَذَّبوا بِآیاتِنا کُلِّها                                               -5

 ر قسمت غلط دایره کشیده و صحیح آن را همان جا بنویسید()دو.اصالح نماییدج:خطاهای ترجمه زیر را پیدا کنید و 

 3 

  مقرّر کردیم برای شما از دین       شَرَعَ لَکُم مِنَ الدّینِ                 -1

 پروردگار شما و پروردگار پدرانتان رَبُّکُم وَ رَبُّ آبائِکُمُ االَوَّلین               -2

 حَکیماً                   و خداوند ، دانای حکیم بودوَکانَ اللّهُ عَلیماً  -3

 همانا شما بودید قبل از آن، نیکوکار اِنَّهُم کانوا قَبلَ ذلکَ مُحسِنین -4

 شاید به یکدیگر رحم کنید. لَعَلَّکُم تُرحَمون-5

 پس آیا هیچ پند می گیرید؟ فَهَل مِن مُذَّکِرٍ -6

  الگوهای قواعد ساده قرآنی:  د

 1 می باشد. آن می آید و جای بسیار مناسبی برای ............ شماره هر آیه معموالً در .............-1

 1 را بنویسید.« وقف»دو مورد از فواید -2

               
 
 
 
 

 موفق باشید 

 
 
 
 
 


