
 

 

 

  ریاضی  امتحان درس:

  20/10/1400تاریخ امتحان:  

  دقیقه  40  مدت امتحان: 

  رفیعی  : آقايطراح سوال نام 

  تعالیباسمه

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  داوري یک دبیرستان حاج حسین 

  1400ماه دي 

  نام و نام خانوادگی: 

  نام پدر: 

  شماره دانش آموزي: 

  نمره      ) (      نهم   کالس:

  1  صفحه                      صفحه  1سواالت در                                                            هرکس به دانش پیشتر است، قیمتش بیشتر است.   پیامبر اعظم (ص)
 

  .دی استفاده از کلمات داده شده کامل کن با جدول را  1

  خواهند) می   آمرزش  - هشدار دهنده    -از   ي د ی پرس   - آرامش   -سائل    -   تَشرَبونَ   - جُنود    -   (تَهتَدون 

  .........   سَاَلتَ  .........   مُنذِر  .........   یَستَغفِرونَ   .........   سَکینه   کلمه

  ت یهدا  .........   ی معن

  د ی شو

  ازمندین  .........   د ینوشیم  .........   ان یلشکر  ......... 

                    

2  

  شود: (................) یم یبه فارس"نایوَصَّ" یکلمه قرآن 2
  

25/0  

  لط غ              حیح ص  (سَواء) :  شودیم یبه صورت کلمه قرآن "يمساو" یواژه فارس  3
  

25/0  

  به چه معناست؟ "اَجَل" یقرآنواژه    4

  است  ح یالف و ب صح  نه یگز  د)  مشخص     ج)  مدت ب)   سرآمد  الف)
          

25/0  

  ؟است   "مانع شدند"واژه  یکدام کلمه ترجمه قرآن  5

  نُزِّلَ د)  ال تَطغَوا  ج)  صلِحوا  َب)   صَدّوا  الف)
          

25/0  

  . دیکن یرا معن ریز یقرآن بات یترک  6

  :نَی) اَم حَسِبَ الَّذ ج  : حکُمونَیب) ساءَ ما   : تُیمیُ وَ  ءیحیُ ) الف

 (...............................)   (...............................)   (...............................)  

  القُرآنَ:   سَّرنَایَوَ لَقَد   هـ)   : مُیالعَل عُیالسَّم  )و  : ماًید) فَوزاً عَظ

 (...............................)   (...............................)   (...............................)  
        

3  

  : دیرا عالمت بزن یترجمه درست هر عبارت قران  7

    .قَومٌ مِن قَومٍ سخَر یَ ) الالف

  . را مسخره نکند گرید  یگروه یگروه                            .    مسخره نکند گری از گروه د  یگروه
                                                  

    .عمَلونَیَبِما کانوا   جَزاءً ب) 

    .آنها ییاست بخاطر دانا  یپاداش                     . دادندیاست بخاطر آنچه انجام م  یپاداش
  

5/0  

  . دیرا کامل کن یقرآن اتی ترجمه ناقص آ  8

 .تو ي............  به سو: کَیاِلَ نایاَوح  ب)      .......................  پس چرا  : فَلَوال تَشکُرونَ )الف
                                           

5/0  

                                                                                                                              . دیرا ترجمه کن ریز یقرآن م یو مفاه   ات یآ  9

                                               ........ .....................................پروردگارا    .نَهُمایرَبِّ السَّمواِت وَ االَرضِ وَ ما بَ الف)

................................................. در آن.                                                                         . هایف نَیمِن تَحتِهَا االَنهارُ خالِد يتَجر ب) 

  ................. ..........................................                . مِنهُم راًیخَ  نوا کویَاَن   یج) عَس
  

3  

  10  جمع کل نمرات

   




