بسمه تعالی

نام :

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

نام خانوادگی :

اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

نام پدر :

مدرسه غیردولتی خوارزمی -متوسطه اول

نام کالس :

ساعت شروع :

 01/31صبح

مدت امتحان :

دقیقه

01

سؤاالت امتحان داخلی درس  :قرآن

مقطع و نام کالس :نهم

نام دبیر  :عباسی
ردیف

0

تاریخ امتحان 0011 / 01 / 01 :

نوبت :دی ماه 0011

صفحه 0

تعداد کل سؤاالت7 :

بارم نمره

سؤال

0

کلمات قرآنی زیر را معنی کنید ۱
شَرَعَ.....

مُنذِر .....مَحیا.....

مُسَمًّی....

.
2

0

صحیح و غلط
الف) کلمه ی قرآنی (اَنهار) در صورت فارسی (رودها) است ص○ غ○
ب) کلمه ی فارسی (کشاورز) در صورت قرآنی(نساء) است ص○ غ○

3

معانی این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید .
الف) یُحیی و ی ُ
ُمیت:
ب)قالوا َر ُّب َنا هللاُ:
من َخلَ َق:
ج) َ

0/5

0

ترجمه ی درست عبارات قرآنی زیر در کدام گزینه آمده است؟

0/5

_۱اَ َ
نز َل السَّکین َة
الف) آرامش را نازل کرد○
ب)موفقیت را نازل می کند○
ُتقین
 _۲اَنَّ الم َ
الف) قطعا افراد نمازگزار○
ب)قطعا افراد با تقوا○
االنسان
َ _۳خلَ َق
َ
الف) آفرید انسان را ○.
ب)می آفریند انسان را○

با عدد

با عدد
نمره ورقه

نمره تجدید نظر

با حروف
نام ونام خانوادگی دبیر  :فاطمه عباسی

تاریخ و امضاء

با حروف

نام ونام خانوادگی دبیر :

تاریخ و امضاء

ردیف

5

سؤال

صفحه 2

ترجمه ی فارسی عبارت های قرآنی را کامل کنید.

بارم نمره

2

اس و هدیً و َرح َم ُة
الف) هذا َبصا ِئ ُر لل ّن ِ
این .........برای مردم هدایت و رحمتی است
ب )جزا ًء بما کانوا یعلمون
به پاداش آنچه ...........
ج )ک َّفر عنهم َسیئات ِِهم
بپوشاند از آن ها ......هایشان را
ب المُبین
د )والکت ِ
سوگند به کتاب .......
0

ترجمه ی فارسی عبارات قرآنی زیر را بنویسید.

2

ِخوةُ.
الف) ا َّنما
المومنون ا َ
َ
سجُدان
ب) وال َّنج ُم و ال َّش َجرُ َی
ِ

7

حرف (ص) و (س)چگونه تلفظ می شوند؟

0

جمع نمرات
فرصت ها اتفاق نمی افتند بلکه شما خالق ان هستید

01

بسمه تعالی
اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

راهنماي تصحيح

تاریخ امتحان 1411 / 11 / 11 :
نوبت امتحان :

دي

1411

سئواالت امتحان داخلی درس :قرآن
پايه  :نهم

ردیف

بارم نمره

پاسخ

 -1تشریع کرد.مقرر کرد
-2الف)ص

هشدار دهنده

زندگی

مشخص.معين

ب)غ

-3الف) زنده ميکند و می ميراند
ب)گفتند پروردگار ما خداست
ج)چه کسی افرید
-4
-1الف

-2ب)

-3الف)

 -5الف)بصيرت ها

ب)انجام می دادند

ج)بدي

د)روشنگر

-6الف) همانا مومنان برادر یکدیگر هستند
ب)گياه و درخت سجده می کنند
-7س به حالت معمولی و ص به صورت درشت و پرحجم تلفظ ميشود

جمع نمرات 02

