
 

 

 

نهمپایه و رشته :  رآنق : سسؤاالت در   
 

 آموزشگاه اطهران  –تبریز 4اداره آموزش و پرورش ناحیه   -باسمه تعالی 

صبح 33:11 ساعت شروع :  نام : 02/31/3011  :نتاریخ امتحا دقیقه 01  مدت امتحان : 

1441-1444  نام خانوادگی :  :کالس  متوسطهدوره اول  مقطع : 3 تعداد صفحه سؤال : 3 صفحه :  
   

 ردیف سؤاالت  نمره

2 

 معنای کلمات زیر را بنویسید:

 تَستَوی: :                   د(اَضَل َ ج(                     مُد َکِر: ب(                  : واطغَالتَ الف(

1 

3 

 معنای ترکیبات زیر را بنویسید:

 : هذابَصائِرُلِلن اسِ ب(                          :          بِماکانواتَعمَلونَ جَزاءً الف(

 : تٍ وعُیونٍافی جَن  د(                                   : القُرانَ یَس َرنَا وَلَقَد ج(

 : وَجَعَلَ لَکُم فیها سُبُالً ل(                                      : المومنونَ اِخوةٌ اِن َما و(

2 

1 

  ی درست را انتخاب کنید:گزینه

  پیروزی هنگامی که بیاید یاری خدا و (2 پیروزی و یاری خدا هنگامی که آمد (1  : اهللِ والفَتحُءَ نَصرُجا اِذا

 نمی شویم ما بر انگیخته و (2       و ما برانگیخته شدگان نیستیم   (1:       وما نَحنُ بِمَبعوثینَ

3 

4 

 بنویسید:معنای آیات زیر را 

 : عَلَّمَهُ البَیانَاالنسانَ  خَلَقَ الف(

 

 : هُو الّذی اَنزَلَ السَّکینَةَ فی قُلوبِ المومنین ب(

 

 : اتَّبَعُوالحَقَّ مِن رَبِّهِم ءامنوا اَنَّ الذینَ وَ ج(

 

 : مُرسَلینَا اَمراً مِن عِندنا اِنّا کنّ د(

 

4 

فتاحی -موفقیت و توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانم 14   

 



 
 

 

نهمپایه و رشته :    ریز بارم قرآن : سسؤاالت در 

 

 آموزشگاه اطهران  –تبریز 4اداره آموزش و پرورش ناحیه   -باسمه تعالی 

صبح  33:11: ساعت شروع  3011/   31/   02    تاریخ امتحان : دقیقه 01 مدت امتحان :   دبیرام ن 

1441-1444  فتاحی  کالس : متوسطه اولدوره  مقطع : 3 تعداد صفحه سؤال : 3 صفحه :  
   

 ردیف سؤاالت ریز بارم  نمره

2 

 معنای کلمات:

 مساوی است د(              محو و نابود کرد ج(        پندگیرنده    ب(         طغیان نکنید  الف(

1 

3 

 معنای ترکیبات:

 پاداشی است به خاطر آنچه انجام می دادند الف(

 این بصیرت ها برای مردم است. ب(

 راآسان کردیم قرآن  قطعا و ج(

 در بهشت ها و چشمه ها د(

 مومنان فقط با هم برادرند و(

 نها راه ها راو قرار داد برای شما در آ ل(

2 

1 
 (اولی )هنگامی که بیاید یاری خدا و پیروزی

 ما برانگیخته نمی شویم( دومی)و

3 

4 

 معنای آیات:

 یاد داد به او سخن گفتن راخلق کرد انسان را  الف(

 اوکسی است که نازل کرد آرامش را در قلب های مومنین  ب(

 و همانا کسانی گه ایمان آوردند پیروی کردند حق را از پروردگارشان ج(

 دستوری از نزد ما قطعا ما بودیم ارسال کننده د(

4 

  جمع بارم 01
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