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محل مهر  قرآننام درس
 1/3/98امتحانتاریخ  نام پدر: آموزشگاه

 9  :تعداد سوال 2 :تعداد صفحه :شعبه کالس نهم:  پایه 
 دقیقه  50وقت:      10:30    زمان شروع: متوسطه دوره اول رشته: شماره صندلی:

 

 

 

  با حروف   با حروف امضا:  با عدد نمره تجدید نظر امضا: نام و نام خانوادگی مصحح:  با عدد نمره برگه
 .آرامش خاطر پاسخ دهید توکّل به خدا وبه دقّت بخوانید و با  را سؤاالت زیر داوطلبان عزیز، ضمن خیرمقدم به دانش آموزان و

 نمره سؤالشماره
  *نمره) 3کلمات(*ترجمه  
1 

 
 

 اضافه است) ترجمه(یک .با توجه به کلمات داده شده، معناي صحیح لغات را بنویسید*
مسیـًمبات واءـسس هد ساءم 
      

25/1

د ک /حسب/حـسب /ترجمه صحیح کلمات(یحتَسب* 2 ست؟مده اآ) به ترتیب در کدام گزینه رـمـ 

 □پند دهنده /الف) گمان می کند/طوالنی/کافی نیست
 □  پند گیرنده /ب) کافی است/کاروتالش/گمان کرد

 □پندگیرنده /ج)گمان می کند/کاروتالش/کافی است
 □  پند دهنده /کردکافی است/طوالنی/گمان می د )  

25/0

  است؟ صحیح گزینهمعناي کدام * 3

 □ذُر: هشدار دهـنُب)                                                  □غَوا: از حد نگذریدـالف) ال تَط
 □کسبع: کار و ـیبد)                                                                □دید: چوبـَج) ح  

25/0

 ن خط کشیده شده است را ترجمه کنید:آکلماتی که زیر * 4
ستَغم الف) هرونـیف:  

 شدید: أسـبب) 
 :یرـالسع ج) اصحابِ

 :مونـتُرحکُم ـد) لَعلَّ
 بعد سؤاالت در صفحه هداما                                                                                                القُرآن: لِـرتّه) 

25/1

 نمعی/آسایش /یکسان /مدت /محل آرامش/چه بد است
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 9  :تعداد سوال 2 :تعداد صفحه :شعبه کالس نهم:  پایه 
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  **نمره) 3ترکیبات(**ترجمه  
 ترجمه شده است؟  بهتر کدام ترکیبکه آموخته اید،  نکاتیبا توجه به * 5

 □.ل می کند بر خدااهللا: کسی که توکّمن یتَوکَّـل علَی  )الف
 □.لَئن سأَلتَهم: قطعاً اگر پرسیدي از آن هاب) 
 □.مون: اگر می دانستیدم تَعلَکُنتُ انج) 
 □.لیعلَم اهللاُ: تا بشناسد خداد) 

25/0

 .ت ترجمه کنیدرا با دقّ زیرترکیب هاي * 6
 لیبلُوکُم:الف) 

ن یـب) معمۀِـومِ الج: 
25/1

        :صحیح را عالمت بزنیدترجمه با توجه به مفهوم هر عبارت ، * 7

 ناتلنینَ والمؤملَ المؤمدخؤمن.وارد شوند مردان مؤمن و زنان متا   )1  : ی □ 
 □. ) تا وارد کند مردان مؤمن و زنان مؤمن را2                                

 یسط:   ـقلبِالق النّاس تا رفتار کنند مردم با عدالت  )1  وم. □   

 □.) تا رفتار شود با مردم به عدالت2                        

5/0 

 .با توجه به مثال ها، کلمات مشخص شده را ترجمه کنید* 8
 :  ةلوٰالصَّ یتـقُضالفَتح: هنگامی که بیاید یاري خدا و پیروزي.          فَاذا لف) مثال: اذا جاء نصرُاهللاِ وا
 :زّارِعونـالحنُ بِمبعوثین: و ما برانگیخته نمی شویم.           اَم نحنُ ب) مثال: و ما نَ 

1 

  ***نمره) 4آیات (ترجمه *** 
 را ترجمه کنید: زیرآیات * 9

ذین نَسوا اهللاَ: الف)   ال تَکونوا کَالـَّ
 :بعد العسرِ یسراً جعلُ اهللاُـَسی ب)
یهم عذاب اَلیم: ج)  أ تـاَن ی 
آن رو    ««                                                                            :ووهـو اتَّق اهللاَ دواـاَنِ اعب د) ور  ی ما را    »»ششی   وردگارا! دل 

4 

 


