
  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 1  شماره درس:
 مپایه:  نه

 2تعداد صفحات:  «باسمه تعايل » 
  11تعداد سوال: 

 بارم سؤال ردیف

 «شود.ها هدایت یمهر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگرید، به استوارترین راه»امام عيل )ع(: 

 در داخل          مشخص کنید.پاسخ درست را با گذاشنت عالمت         

                         ؟ ستی﴾ چ ال َتَتَفرَّقوا فیه  ﴿ قرآین بیترک حیصح یمعنا -1
 آن متفرق نشدید درآن                        ب (  پراکنده نشوید در(  الف
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                        ؟است نهیَخلََقُهَن ﴾کدام گز ُقولَُن  ﴿   َلَ  قرآین بیترک حیصح یمعنا -2
 راخلق کرد آنها ندیگو ب(  حتما یم                راخلق کرد آنها  ندیگو ( یم الف
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 درست یا نادرست بودن مجالت زیر را مشخص کنید .

  5/0نادرست              درست به تو                               میکرد : ویح َك ا َل   نایاَوحَ   -3

            5/0  نادرست          درست  از آنها                              یدیَو لَِئ  َساتَلَُهم  : وپرس  -4

 مناسب اکمل کنید  . یزیر را با لکمه یهاترکیب یمعنا
عَ الف(   -5  5/0 برای شما از ...........     .   ..................        ین  الد لَُكْم م َن   ََشَ
 5/0 را    ..............   . ...............شما  یو قرار داد برا      َمهدا     االَرَض لَُكُم  وََجَعَل ب(  -6

 «یک لکمه اضايف است»زیر را بنويسید.  لکمات قرآین یداده شده، معنا یهابا استفاده از لکمه -7

              
 معنا لکمه معنا لکمه
  تیم    َعلیم

   ُهن    ةدَ ـبَل
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  معناکنید.را مانند نمونه ها ترکیب -8
 خدا خبواهد  خدا                    اگر خواستا ن شاَء اهلل    اگر    

 مؤمن            اگر   ..............  مؤمن  بودید إن ُکنُتم مؤمننَی    اگر
 یاری خدا وپریوزی   آمدهناگیم که          َوالَْفْتحُ  إ َذا َجاَء نَْْصُ اهلل

 یاری خدا وپریوزی .............. هناگیم که                                           
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 .دیرا معنا کن ریز یها بیترک -9

                     .......................:   الَعزیُز الَعلیمُ ب (             ............شما  .......:    لََعلَ ُكْم َتْهَتُدونَ (   الف
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 آیات زیر را اکمل کنید.        ی ترمجه -10
 سَ یَو ع َو مویُس مَ یب ه  ا براه نایالف(َو ما َو َص   
 را. سیو ع و مویس میابراه ...........به  میکرد تیوص و  ...... 

 و ........   برای شما در آن ..................... . : َو َجَعَل لَُكْم ف یها ُسُبال  (  ب
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  .دیرا ترمجه کن ریز اتیآ -11
                           . ......... ...... ......  ..........   :  ..... ما َوّص  ب ه  نوحا  ( الف

ما ء  َماء  ب َقَدٍر  َل م َن نَزَّ  یّلَّ ب( َو ا  . ........... ....... ....... ........ ........ ........ ......  الَس 
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 10 مجع بارم                                                 ﴾موفق باشید ﴿                                                                  

 

 

 

 

 

 

 2 صفحه


