
 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 سنجشاداره 

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 قرآن نام درس:

 دقیقه 55امتحان: مدت 2/5/79 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 2سواالت در  صبح 7 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

 نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:                                                                   جمع نمره با حروف:                                                                                                 عملی: -نمره شفاهی نمره کتبی:
 

 نمره 7931مردادماه نوبت  ، شرکت کننده در کالس های جبرانی تابستاندانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

 بعد ی ادامه سواالت در صفحه                                          1                                                                 

 
 معنی درست هرکلمه را انتخاب و زیر آن خط بکشید. 1

 پندگیرنده ( – هامُدّکِر: )هشدار                                                           هدایت(    -هد : ) محل آرامشمَ

 گناهکار( –سَعیر: ) آتش فروزان                                                              هرکجا(    –حَیثُ:) کافی است 

 ( شدبرافراشته  – سُطِحَت: ) هموار شد                                          آسایش و آرامش (   –مَعاش: ) کسب و کار 
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 فقط معنی کلمه هایی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسید. 2

                                                                             ....................ةالصّال قُضِیَتِ ذافَاِ

 ..................... شَدیدٌ. بأسٌنزَلنَاالحَدیدَ فیهِ وَ اَ

                                                                      ..................... .اًتَبار ااِلّ لمینَاالظّوَال تَزِدِ 

 ..................... طَویالً. سَبحاًهارِ اِنَّ لَکَ فِی النَّ 

1 

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید. 3

                                                    ................................................... ضَلَّ اَعمالَهُم.اَ

 .................................................عَدنٍ. تِفی جَنّ 

                                                         ...................................................... النَّبَاِالعَظیمِ.

 ............................................................ یَرزُقهُ. 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                  نام و نام خانوادگی:                

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 قرآن  نام درس:

  دقیقه55 امتحان: مدت 2/5/79 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 2 در سواالت صبح 7 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 نمره 7931مردادماه نوبت  ، شرکت کننده در کالس های جبرانی تابستاندانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

2 

 

 است؟ آمده در کدام گزینه« اِن کُنتُم مؤمنینَ  »ترکیب قرآنی ترجمه درست 4

 /. 5د( گزینه الف و ج           ج( اگر مؤمن بودید.           قطعاً مؤمن بودید.ب(          الف( اگر مؤمن باشید. 

 ترکیب قرآنی درست ترجمه شده است؟کدام  5

                     پس آیا دقت نمی کنند؟ اَفَال یَنظُرونَ :الف( 

                       آفریده است؟ راقَت : چکَیفَ خُلِ ب(  

                               .سَنَکتُبُ ما قالوا : می نویسیم آنچه را گفتند ج(  

                     .دنخواهند داانجام کَلّا سَیَعلَمون : هرگز  (د   

5./ 

 معنای عبارات قرآنی زیر را بنویسید. 6

 ..................................................................................................... :اَلّا تَطغَوا فِی المیزانِ

 ................................................................................................ وَاتَّقواللّهَ لَعَلّکُم تُرحَمونَ:

 ................................................................................................. تُنجیکُم مِن عَذاب ٍ اَلیمٍ:

 ................................................................................................... وَ لِمَن دَخَلَ بَیتِیَ مؤمِناً:

 وَ قالوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ : 

 و گفتند .......................................................................................................

 هُم فیهِ مُختَلِفونَ: اَلَّذی

 ....... اختالف دارند............  ....که 

5/4 

 موفق و پیروز باشید             



 بسمه تعالی

  راهنمای تصحیح

 سواالت امتحانات هماهنگ استانی دانش آموزان

 داره کل آموزش و پرورش استان اصفهانا

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 قرآن نام درس:

 2/5/79 امتحان: تاریخ

 7979ماه  مرداد پایه نهم
 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف
 

1 

 

 

1 

      /. 52: آتش فروزان سعیر            /. 52حیث : هرکجا               /. 52مدّکر: پند گیرنده              /. 52مهد: محل آرامش 

 /.52سُطِحَت: هموار شد            /. 52معاش: کسب و کار 
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 1 /.52سَبحاً:کار و تالش         /.52ر:هالکت ، نابودیتبا                   /.52بآس:سختی                   /.52قُضِیَت: تمام شد 5

3 

 /.2در بهشت های جاودان                                                /.2محو و نابود کرد کارهایشان را 

 /.2روزی می دهد او را                                                                              /.2خبر بزرگ
5 

 /.2 دگزینه  4

 /.2 گزینه الف 2

6 

 /.52که طغیان نکنید در) وزن کردن،معیار،ترازو(

 /.52)تاشما مورد رحمت قرار گیرید( شاید مورد رحمت قرار گیرید.وتقوای خدا را پیشه کنید

 /.52نجات می دهد شما را از عذاب دردناک

 1با ایمان داخل خانه من شود.( را که ن با ایمان)و هر کسو برای کسی که داخل شود در خانه م

 /.52(یا تعقل و اندیشه می کردیم(گوش شنوا داشتیم)اگر می شنیدیم)و گفتند 

 /.2که )آن ها در آن( اختالف دارند.
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 موفق و پیروز باشید.

 

 

 

 

 

 




