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تعداد صفحات :

2

دانش آموزان عزيز  :با توكّل به خدا ،ابتدا سواالت را به دقّت بخوانيد وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنويسيد.

صفحه ) 0( :

بارم

سواالت بخش معنای كلمات قرآنی ( 2نمره )
 -1صحيح يا غلط بودن جمله های زير را مشخص كنيد.
الف) معنای كلمه « وَصينا» يعنی :پراكنده شويد.

ص

غ

ب) با توجه به تركيب( بلدةً مَيتاً ) كلمه قرآنی « بَلدة » به فارسی می شود :سرزمين

ص

غ

/5

-2گزينه درست را با عالمت(×) مشخص كنيد .
ت و االرضِ ) كدام گزينه است؟
الف)معنای كلمه( جُنود) در جمله (جُنود السماوا ِ
 -1لشگريان

-2محروم

-4برادران

-3آرامش
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ب) كدام كلمه قرآنی به معنای « آرامش » است؟
 -1بَيان

-2مُباركَة

-4ذِكر

-3سَکينة

-3جدول زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد(.يک كلمه اضافی است)
«مشخص  ،هدايت می شويد ،يکسان  ،ياد ،از حد نگذريد »
كلمه

سَواء

مَسمی

ذِكر

معنا

..........

...........

..........

1

ال تَطَغوا
.........

سواالت بخش الگو ها و قواعد قرآنی (1نمره )
-4با توجه به الگو داده شده فعل های ماضی را به صورت مضارع معنا كنيد.

الگو  اِن شاءَ اهللُ  :اگر خدا بخواهد.
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الف) مَن دَخَلَه كانَ آمَناً   :هر كس وارد آنجا  .....................ايمن است.
ب) اِذا جاءَ نصراهلل وَ الفَتح  :هنگامی كه ياری خدا و پيروزی ..............
 -5با توجه به الگو داده شده اسم مفعول در جمله بصورت فعل معنا كنيد.
الگو  لِلزَّكاةِ فاعِلونَ  :برای زكات انجام دهندگان هستند .
وَ ما نَحنُ بِمَبعوثينَ :و ما برانگيخته شدگان نيستيم .
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زكات را می پردازند.
. ................. ..........

سواالت بخش معنای تركيبات قرآنی (2/5نمره )
 -6صحيح يا غلط بودن تركيب های زير را مشخص كنيد.

الف) تركيب قرآنی ( لِقومٍ يوقِنونَ ) يعنی « گروهی كه قانع می شوند »

ص

غ

ب)ترجمه ( كَفَّرَ عَنهُم سَيّئاتِهِم ) « :بدی های آنان را پوشاند »

ص

غ

/5

-7برای هر تركيب جمله درست را با عالمت(×) مشخص كنيد .
الف) « وَ لَقَد يَسَّرنا القرآنَ»:

-1و قطعا قرآن را آسان كرديم.

-2قطعا قرآن را فرستاديم.

ل اهللِ»:
ب) « وَ صَدّوا عَن سبي ِ

-1واز راه خدا پيروی كردند.

-2از راه خدا مانع شدند .
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 -8تركيبات قرآنی زير را معنا كنيد.
الف) وَ ال تَتَفَرَّقوا فِيه )..........................................( :

1/5

ب ) وَضَعَ الميزانَ)...............................................( :
ج) فَوزاً عَظيماً )...............................................( :
سواالت بخش انس با قرآن (4/5نمره )
-9ترجمه درست را با عالمت(×) مشخص كنيد.
الف)« عَسی أَن يَکونوا » :
ب)« جَزاءٌ بما كانوا يَعملونَ » :

 )1شايد كه باشند.
 )1پاداشی برای آنان كه عمل كردند.

 )2شايد كه پراكنده شوند .
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 )2پاداشی به خاطر آنچه انجام می دادند .

 -10ترجمه ناقص آيات قرآنی را كامل كنيد.
وةٌ فَاَصلِحوا بَينَ اَخَوَيکُم  :همانا مومنان با هم  ..........پس ميان دو برادرتان..........
الف ) اِنَّما المُومِنونَ اِخ َ

1

ب ) فَال خَوف ٌ عَلَيهِم وَ ال هُم يَحزَنونَ   :پس  .................بر آن ها نيست و آن ها ........................

 )11آیات و عبارات قرآنی زیر را معنا کنید.

الف) هذا بَصائِرُ لِلنّاس وَ هُدًی وَ رَحمَةٌ ).................................................................................(  :
ب) اَلّذی جَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهداً :
ج) وَ لَقَد جاءَ آلَ فِرعَونَ النُّذُرُ :

)................................................................................... )

3

)...................................................................................... )
«در پناه عمل به تعاليم قرآن موفق و پيروز باشيد» 10

پاسخنامه و راهنمای تصحیح قرآن نهم
 -1الف)غ
-2

ب)ص

الف) 1ب)3

 )3سواء :يکسان ،مسمی :مشخص ،ذكر :ياد ،ال تطغوا :ازحد
نگذريد.
 -4الف) شود .ب) بيايد(آمد)
 -5ما برانگيخته نمی شويم.
 -6الف)غ ب)ص
 -7الف) 1ب)2
 -8الف) در آن پراكنده نشويد

ب ) وَضَعَ الميزانَ :قرار

داد ترازو را
ج) فَوزاً عَظيماً  :رستگاری(موفقيت) بزرگ
 -9الف) 1ب)2
 -10ترجمه ناقص آيات قرآنی را كامل كنيد.
الف ) براردرند ،اصالح كنيد ب) ترسی،اندوهگين نمی شوند
 )11آيات و عبارات قرآنی زير را معنا كنيد.
الف) اين بينش ها و بصيرت های برای مردم است و هدايت و
رحمتی.
ب) كسی كه قرار داد برای شما زمين را محل آرامش
ج) و قطعا آمدند خاندان فرعون هشدار دهنده

