
 «باسمه تعالي » 

 02/03/1396 تاريخ امتحان :                    آموزش و پرورش خراسان رضوي كلّ ادارة                                                                                        :نام 

  دقيقه 40ادارة سنجش آموزش و پرورش                         مدّت امتحان :                                                                نام خانوادگي :

 صبح 10 ساعت شروع : سؤاالت امتحان هماهنگ نهم)متوسطه اوّل(                                       :                              نام آموزشگاه 

                                                                                        2تعداد صفحات :                                آموزش قرآن :درس                                                                                             داوطلب : ةشمار

                                           7ال : ؤتعداد س                                                                                   Sanjesh.razavi.medu.ir                 96ماه خردادنوبت : 

 بارم سؤال ردیف

 (19)سورة حنل آیه  « َیعَلُم ما تهِسّروَن و ما تهعِلنوَن : و خدا می داند آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید َو الله » 

 . يدبنويس ، هاي تعيين شدهال زير ، پاسخ مناسب را در محلؤس  7 دقيق ةلطفاً با مطالع ، قيت براي شماضمن آرزوي موفّ عزیز : اندانش آموز

 ص کنید :درستي يا نادرستي ترجمة واژه های قرآني را مشخّ 1

           غ        ص                  سفارش کرديم :اَوَحینا  الف(
           غ        ص                                     سرزمین : بدََلة ب(

5/0 

                    سختي ب(                           امیدی نا الف(              کدام گزينه است ؟«  بَأس» ترجمة لغت  2

         امیدواری د(                            سرنوشت ج(                                                                           

25/0 

                    دانستند مي ب(                  دوری کردند الف(            کدام گزينه است ؟«  نَسوا» ترجمة کلمة  3

         شدند ناراحت د(                 کردند فراموش ج(                                                                         

25/0 

 ترجمة درست عبارت های زير را با عالمت ضربدر مشخّص کنید : 4

 : َسواًء ََمیاُهم َو ََماُتُهم (1

  مساوی است زندگیشان و مرگشان ب(           يکسان است مرگشان و زندگیشان الف(                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    پس آيا دقّت کرديد ب(              پس آيا ديدند الف(        :اَفََرَءیتُم  (2

1 

  ) دو كلمه اضافه است (قرآني را در جای مناسب بنويسید :  کلمه های ستفاده از کلمات داده شده ، ترجمةبا ا 5

 «ـ جایگاه  شترـ  از چهـ  رستگار می شویدـ  سنگينـ  دوزخـ پيامبران ـ  وارد شد به»      

   :        َدَخَل                                     :  َسعری                          :               تُفِلحونَ 
                   

 : ِابِل                        :                 َعم                                                : ثَقیل
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 نمره( 5/0)هر عبارت  معنای ترکیب ها و عبارت های قرآني زير را بنويسید : 6

 شما را . .................................. برايتان ............................... : ُذنوَبُکمیَغِفر لَُکم  (1

 . ................................................................................. از  : ِمن َحیُث الََیتَِسُب  (2

 . ................................... به ستمگران جز................................ و : نَی ِاال  تَباًراملِ ـالظ   َو ال تَزِدِ  (3

 . ......................................آنچه   .............................................. : َسنَکتُُب ما قالوا (4

 

2 

 صفحه بعدادامة سؤاالت در                                                                1صفحه 



 «باسمه تعالي » 

 02/03/1396 تاريخ امتحان :                    رضوي آموزش و پرورش خراسان كلّ ادارة                                                                                        :نام 

  يقهدق 40دّت امتحان :  م            ادارة سنجش آموزش و پرورش                                                                           نام خانوادگي :

 صبح 10 اعت شروع :س        سؤاالت امتحان هماهنگ نهم)متوسطه اوّل(                                :                              نام آموزشگاه 

                                                                                        2عداد صفحات : ت                               آموزش قرآن :درس                                                                                             داوطلب : ةشمار

                                           7ال : ؤعداد ست                                                                                   Sanjesh.razavi.medu.ir                 96ماه خردادنوبت : 

 بارم سؤال ردیف

 نمره( 75/0هر كدام  8و  7نمره و عبارت هاي  5/0هر كدام  6تا  1) عبارت هاي  ترجمة آيات و عبارات قرآني زير را کامل کنید : 7

 . ............. ................آنچه  ......................  پاداشی است  : َجزآًء بِما اکنوا یَعَملونَ  (1

ـُن  َخرًیا ِمنُهن   َعیس (2  از آن ها . ............................باشند  که  ....................... : اَن یَک

ـَ  (3 بوا بِئایاتِنا ُکل ک   همه اش را . ..............نشانه هاي .......................................  ها :ذ 

 ................ را ....................مردم  .................................... تا  : ِِلَقوَم انل اُس بِالِقسِط  (4

 خدا را ياد کنيد.بسيار خدا و  .............................. از ......................  و :اذُکُروا اهلَل َکثرًیا وَ َو ابتَغوا ِمن فَضِل اهلِل  (5

ی بِیَِدهِ الُملک كَ رَ تَبـ (6
 به دست اوست . ............................... کسی که  ......................................... : ُاَّل 

ُل یـ (7 مل َها الُمز  َل ِاال    ـآ اَیُّ  .....................جز را.............................. ای جامه به خود پیچیده :قَلیًل قُِم اِل 

  ..................................................................................و به  ِجباِل َکیَف نُِصبَت :ـَو ِاََل ال (8
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 10 جمع بارم                                                                     موفق باشيد                                                                                2صفحه

 .ال و راهنمای تصحیح اين درس را مشاهده نمايندؤهمکاران محترم مي توانند با مراجعه به سايت مندرج در سربرگ، س دانش آموزان عزيز و

 گذاریتصحیح و نمره
 نام و نام خانوادگي

 دبیر /حمصحّ 
 نمره نهايي پس از رسیدگي به اعتراضات

 نام و نام خانوادگي 

 دبیر /مصحّح

 

  با حروف با عدد  با حروف با عدد

 
 امضاء : 

 
 امضاء : 

 نمره( :  20نمره ( :                                     جمع نمرات ) 10کتبی ) ةنمره( :                              نمر 10شفاهی ) ةنمر
 



 باسمه تعالي
 ( رضوي ) استان خراسان  نهم هماهنگ پایةاالت امتحان ؤراهنماي تصحيح س

 نوبت صبح                   1395ـ 96  سال تحصيلي :                            قرآن  درس :

    02/03/96  : امتحان اریخت

    پرورش  سنجش آموزش و ادارة

 «ط بودن پاسخ دانش آموزان صائب است نظرات مصحّح محترم در صحیح یا غل» 

 (25/0) صب(                                  (25/0) غ الف( (   1

 (             25/0) فراموش کردند (ج(   3         (                  25/0) سختی ب( (   2

 (5/0) پس آیا دقّت کردید ـ ب(2                           (5/0) مساوی است زندگیشان و مرگشان ـ ب(1   ( 4

           (25/0) وارد شد به:  دَخَلَ                       (25/0) دوزخ:  سَعیر                (25/0)  رستگار می شوید:  تُفلِحونَ      (5

                   (25/0) شتر:  اِبِل                            (25/0) چه از:  عَمَّ                                 (25/0) سنگین:  ثَقیل           

 (5/0)  نمی کند گمان جایی کهاز  : مِن حَیثُ الیَحتَسِب (2                              (5/0)  شما را گناهانبرایتان  می آمرزد  : یَغفِر لَکُم ذُنوبَکُم (1(    6

 (5/0) گفتندآنچه  خواهیم نوشت سَنَکتُبُ ما قالوا : (4           (5/0)(هالکت) نابودیبه ستمگران جز  نیفزایو  نَ اِلّا تَبارًا :لِمیـوَ ال تَزِد الظّ (3        

    (5/0) انجام می دادندآنچه  به خاطر پاداشی است  جَزآءً بِما کانوا یَعمَلونَ : (1(    7

 (5/0) از آن ها . بهتر باشند کهشاید  :اَن یَکـُنَّ خَیرًا مِنهُنَّ عَسی (2       

 (5/0)  اش را .همه ما آیات تکذیب کردند  کـَذَّبوا بِئایاتِنا کُلَّها : (3       

 (5/0) .(عدل و داد) را عدالت مردم بپا دارندتا  لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ : (4       

 (5/0) خدا را یاد کنید .بسیار و خدا  لطف و رحمتاز  بجوئید و  کَثیرًا:وَ ابتَغوا مِن فَضلِ اهللِ و اذکُرُوا اهللَ (5       

 (5/0) . به دست اوست (حکومت) فرمانروایی کسی که برقرار و پرخیر است : الَّذی بِیَدِهِ المُلکُ رَکَتَبـ (6       

 (75/0) اندکی جز را شب برخیز ای جامه به خود پیچیده قُمِ الَّیلَ اِلّا قَلیلًا: ـآ اَیُّهَا المُزَّمِّل یـ (7       

 (75/0)  . )شد(ندبرپا شد چگونهکه  کوهها و به وَ اِلَی الـجِبالِ کَیفَ نُصِبَت : (8       

 یادآوري :

، فعل های ربطی ) است ، هستم ، . . ( « را »  مبنا در پاسخ دانش آموزان ترجمه ی تحت اللفظی آن هاست ، از این رو ، اگر دانش آموز برخی از کلمه ها ـ مانند ـ1

 ، نیز نمره ی کامل را خواهد داشت . و . . . را در ترجمه ننویسد ، نمره ای از او کسر نمی شود . در صورتی که ترجمه روان و صحیح ارائه شده باشد

ا کند ، صحیح است ؛ هر چند که در عبارت مورد سؤال ، ممکن است بهتر در صورتی که دانش آموز حروف اضافه را به شکل معنای اوّلیه و اصلی آن ها معن ـ2

به » معنا شود ولی اگر دانش آموز « در » که بهتر است « مَنامُکُمْ بِاللَّْیلِ وَ النَّهارِ » در عبارت « بِـ » باشد آن حرف به صورت دیگری معنا شود ؛ مانند حرف اضافه ی 

 معنا شود ، صحیح محسوب می شود .« از » که در هر جا « مِنْ » ر نمی شود . هم چنین ، حرف اضافه ی معنا کند ، نمره ای از او کس« 

گرفت . برای اگر دانش آموز فعلی را که به هر دلیل در کتاب درسی به دو صورت معنا شده است ، به هر یک از دو معنا بنویسد ، نمره ی کامل را خواهد  ـ3 

گاهی به تناسب جمله ، ماضی و گاهی مضارع معنا می شوند ، هر دو معنا صحیح است ؛ یا اگر فعل مضارع در جمله ای به صورت مضارع مثال ، برای افعالی که 

 اخباری یا التزامی معنا شود ، صحیح است و نمره ای از دانش آموز کسر نمی شود .

فقط نیمی در صورت امکان و قابل تقسیم بودن صورت مضارع یا برعکس معنا شود ،  در صورتی که فعل مفردی ، جمع یا برعکس معنا شود یا فعل ماضی به ـ4

 شود .از نمره ی مربوطه به آن کلمه کسر می

 در ترجمه ترکیب ها و عبارت ها به هر میزان که از آن ترکیب یا عبارت معنا شده است ، همان مقدار نمره تعلق می گیرد . ـ 5

 :فََسَجَد الَْمالئَِکة  شود مانند: اسم ظاهر و جمع است ، اگر به جای جمع ، مفرد معنا شود ، صحیح محسوب شده و نمره ای کسر نمیفعل مفردی که فاعل آن ،  ـ 6
 .فرشتگان سجده کردپس 

 گرامي خسته نباشيد انهمکار

 ج

 


