
 

 

 به نام یکتا خداوند مهربان
............................دبریستان  

5-6درس مزیان ارزیایب:  نام نام خانوادیگ:                              نام الکس:                                 ارزشیایب درس : قران نهم               
فرهاین /                 طراح:        تاریخ:         /                           دقیقه 61مدت :                        سوال     01 تعداد سواالت:     

 ردیف سواالت بارم

 
 

5/0  

درجاهای خایل لکمه مناسب بنویس.)یک مورد اضافه است.( از میان لغات داده شده و با توجه به تصویر  
( نَشاءُ ،  زارع،  یسُجدُ ،   اَموال)  
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را مقابل ترمجه صحیح آن بنویسید: شماره هر لکمه  
بودند                                        تَزَرعونَ   -0  

جمازات کردیم                                             َرَفعَ -2  

بر افراشت                                            اََخذنا-3  

  یم رویانید                                            اکنوا-4

2 

 
2 
 

   ا نادرسیت ترمجه های زیر را مشخص کنید:درسیت ی
           غ            هشدار دهنداگن     ص         نُُذر -2       ص           غ                  دقت کردند             َراَیُتم -0
نا -4                غ                     ص   نیازمند                سائُِل  -3 غ         ص               آسان کرد      یََّسر  
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 ترکیبات زیر به چه معناست؟
قطعا او بود          همانا من بودم         همانا شما هستید            همانا آنها بودند        .         اِنرُهم اکنوا    -0  
یاد یم دهد قرآن را           یاد دادی قرآن را         یاد گرفت قرآن را          آن راقر یاد داد .          َعلرَم الُقرآنَ  -2  
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 معادل قرآین لکمات زیر چیست؟
فَلو ال یَشُکروَن           فلو یشُکُر           لو ال نَشاُء          فلَو ال تنُظرونَ  .         پس چرا شکر نیم کنند-0  
گرفتیم آنها را             گرفت او راپس نها را            آفَاََخذناُهم           پس  گرفتیم شمارا        گرفتند  -2  
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است؟ گزینهتر مجه های زیر مربوط به کدام   
  .«قبل از آن نیکو اکر بودند»  -0

اِنرُهم اکنوا بعد ذلک ُُمِسننی           ب( اِنرکَ اکنَت قبل ذلکَ ُمسننی        الف(  
ج( انرُهم اکنوا قبل ذلکَ ُُمِسننیَ     
«بلکه ما ُمروم  هستیم»-2  

بَل انتم ُمرومون             ب( بَل حنُن ُمرومون             ج( بَل  هم ُمرومون الف(   
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کدام لکمه غلط معنا شده است؟در آیات زیر    
  (که در مزیان از حد نگذرند«  ) الا تَطَغوا يف املزیاِن اَ » -0

  ااَلا د(                 مزیانج(                     تطَغواب(                     الالف( 
کِر -2   ( پس  نیست پند گرینده ایی.)َفَهل ِمن ُمدر

کِرالف(    مِند(               َف                   ج( َهلب(              ُمدر
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ترمجه ی لکمات قراین داخل پرانزت ، جاهای خایل را اکمل نمایید . با  
(لِلموقِننی)  نشانه هایی است . ..........................ودر زمنی  -0  
( َربُُّهم)  . نها یم دهد یم گریندآبه  .................... آچنه  -2  
نا)  ن را برای یاد.آقر ...........................و همانا  -3 (یََّسر  
(اَقیموا.)  . برای قسط و عدل.............و وزن را .-4  
ن را فرو یم فرستیم.)َء اَنُتم(آآنر ا از ابر فرو فرستادید یا ما هستیم که ......... ..........   -5  
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عنا کنید:ترکیبات را م  
)                     (                                          َعلرَمُه ابلَیان– 3)                                (  ََلََعلناهُ – 2)                                  (       لَو نَشاءُ -0

)                           (  اِنر الُمترقنیَ  -6)                                  (   لُکِّها -5)                          (       َخلََق ااِلنسانَ – 4  
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 ترمجه عبارات قرآین را اکمل کنید: 4
................   ................ ............ ............. َويف اَنُفِسُکم اَفاَل تُبِِصوَن  . -0  

بوا بِآیاتِ -2 ................   .  ...................  .................  .................   .نا لُکِّها َکذر  

َجُر یَسُجدانِ  -3 ................  ............... .  .............  ...............    .َو انلرجُم و الشر  

.  ..................  ..................  ...................   . .................َءاَنُتم تَزَرعونَُه...  .      -4  
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 موفق باشید



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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