باسمه تعالي

نام ...............................................................
نام خانوادگی .............................................
نام پدر .......................................................
نام درس  :قرآن
شماره صفحه 1 :

1

ساسمان آموسش و پزورش فارس
مذیزیت آموسش و پزورش الرستان
دبیزستان غیز دولتي کوشا (دوره اول)

ج) وشاء = می خًاَیم 

ب) اَخًٌَ = بزادر 

تزکیب «نَسوُا اهلل» به چه معناست؟

ب) خدارا یاد کزدود 
د) خدا را حمد کزدود 

الف) صدٍيا 

کساوی کٍ کافز شدود ي اس راٌ خدا ماوع شدود.

ب) کاوًا 

معنای تزکیب مشخص شذه در آیه روبزو چیست؟

الف) بزای پاداش 
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با توجه به تزجمه  ،بزای جای خالي کلمه مناسب بنویسیذ.

« اَلذیهَ کَفَزيا ي  .........................عَه سَبیل اهلل»
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د) حَدید = آَه 
1

الف) خدا فزامًش می کىىد 
ج) خدا را فزامًش کزدود 
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گشینه غلط را با توجه به معني فارسي آن مشخص کنیذ.

الف) خًف = تزس 
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نوبت امتحانی  :میان نوبت دوم
پایه  :نهم
تاریخ امتحان 96/12 /08 :
شماره ردیف ...................
دقیقه
مدت امتحان

د) یَدخُلُ 

ج) يَضَعَ 

1

«و لَقَذ یَسَّزنا القزآن لِلذِکز»

ب) بزای پىد گیزودٌ 

د) بزای َشدار 

ج) بزای پىد 

2

تزجمه عبارات قزآني را کامل کنیذ.

الف) يَ جَعَلَ لَکُم فیُا سُبُالً لَعَلَّکُم تَُتَدين.
ي بزایتان در آن  .......................................قزار داد تا شاید شما ............................................
ب) ال اَلٍَ اَلّا ًَ یُحیی ي یُمیت.
خدایی جش اي ویست اي  ........................................ي ...............................................
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تزکیب و آیات قزآني سیز را تزجمه کنیذ.

الف) اَصحاب السَّعیز ....................................................
ب) الىَبَاَءَ العَظیم

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

ج) بأسٌ شدیدٌ ...............................................................
د) يَ اَجَلٍ مُسمیً .............................................................
ٌ) َذا بَصائز لَلىاس َُدیً ي رًح َمًٍ ...................................................................
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صحیح و غلط بودن تزجمه عبارات سیز را مشخص کنیذ.

الف) جىًد = لشکزیان
8
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ب) َاضَّل = تاریکی

ص

غ

با توجه به تزجمه هز عبارت کلمات سیز را در جای خالي قزار دهیذ( .یک کلمه اضافي است)

(عَدنٍ – اَوتَشَزيا – سُطَحَت)
الف) ي مَساکیه طَیبٍ فی جىات . .................................

ي خاوٍ َای پاک در بُشت َای جايدان.

ب) يَ الی االَرضِ کَیفَ . ....................................

ي بٍ سمیىی کٍ چگًوٍ گستزدٌ شد.
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