
 

 بارم تسؤاال ردیف

 .معنای کلمات زیر را بنویسید 1

   ..............................مُدَّکِر:  ..............................: صَدُّوا  ..............................: اُنزِلَ ..............................: ةدَبَلْ

1 

 ترکیب های زیر را معنی کنید. 2

 ............................ج:کَذَّبُوا بِأیاتِنا:   ............................ب: فَاَصلِحُوا:  ............................: اَضَلَّ اَعْمالَهُمالف: 

2 

3 

 

 به ترتیب کدام است؟« مُنذِر،  جُنود،  یَسَّرنا»معنای کلمات 

 لشکریان، هشدارهاآسان کردیم، ب :                                  بشارت دهنده، سربازان، خواندیمالف :

 مساوی کردیم، سربازان، هشدار دهندهد :                                  آسان کردیم، جمع جُند، بیم دهندهج : 
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 معنی می شود؟« مشخص، پیروی کردند»کدام کلمات به ترتیب  4

                یمُسَمًّ -عُوا اِتَّبِد : اَجَل               -اِتَّبِعُوا ج :                یمُسَمًّ –اِتَّبَعُوا  ب : اَجَل              - اِتَّبَعُواالف :
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 در جمله زیر کدام است؟« االَسحارِهُم یَستَغفِرونوَ بِ»ترجمه صحیح  5

 و سحرها آنها استغفار می کنند                            ب :و سحرها شما استغفار می کنید                            الف : 

 و در سحرگاهان آنها آمرزش می خواستند                  د : و در سحرگاهان آنها آمرزش می خواهند                ج : 
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 معنا می شود؟« شاید» کلمهکدام  6

                   الف و جد :                                   لَعَلَّج :                              ذی ب :                           عَسیالف :

5/0 

 به چه معناست؟« لِیُدخِل « »ناتؤمِلِیُدخِلَ المُؤمِنین و المُ»در عبارت  7

 ج : تا وارد کند مردان با ایمان و زنان با ایمان                   الف : برای اینکه داخل شوند زنان با ایمان و مردان با ایمان        

         د : تا داخل شوند مردان با ایمان و زنان با ایمانب : برای اینکه داخل شوند مردان با ایمان و زنان با ایمان        
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 معنی عبارات قرآنی زیر را کامل کنید. 8

         بیرون آورده می شوید ....................: تُخرجُون کَذلِکَ :الف

  به آنها می دهد می گیرند ...................... آنچه: هُمْرَبُّئهُمْ ءاخِذینَ ما ءات :ب

1 

 آیات زیر را معنی کنید. 9

            ..................................................................................: میزانی الْاَلّا تَطغَوا فِ الف :

  ..........................................................................: عُیونٍوَ فی جَنّاتٍ  المُتَّقینَ اِنَّ ب :

 .................................................................... :نینؤمِقُلوبِ المُفی  ةالسَّکین   هُوَالَّذی اَنزَلَج : 
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 .ا را از اتفاقات ناگوار نگه دارد، تا بدین سبب خداوند شماز لغزش های خطاکاران درگذرید : )ص(پیامبر اکرم
 

 

 نمره با عدد :  کالس : نام و نام خانوادگی :

 نمره با حروف : 97 ماهدی  نهم پایه تحصیلی :

 بیات نام دبیر : آقای دقیقه 30 مدت امتحان : قرآن  نام درس : 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان


