
 «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 :

 (بعد از ظهر 1) 13 ساعت شروع : سؤاالت امتحان هماهنگ نهم)متوسطه اوّل(                                       :                              نام آموزشگاه 

                                                                                        2تعداد صفحات :                                آموزش قرآن :درس                                                                                             داوطلب : ةشمار

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

 بارم سؤال ردیف

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

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

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

عر  الف( ر            غ        ص                          ر کردمقرّ : َشر
ر ب(            غ        ص                                       اندازه : قردر

5/0 

                    منحرف ب(                           رستگار الف(              کدام گزينه است ؟«  فائِز» ترجمة لغت  2

         نافرمان د(                        پديد آورنده ج(                                                                         

25/0 

                    گرگ ها ب(                     نسل الف(            کدام گزينه است ؟«  ُذنوب» ترجمة کلمة  3

         گناهان د(                        صاحب ج(                                                                         

25/0 

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

رُهم (1 لَّ ارعمال   علمشان آن ها را گمراه کرد ب(           محو و نابود کرد کارهايشان را  الف(     : ارضر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وا (2 ترطغر     ؟ آيا طغیان نمي کنند ب(                                 که از حد نگذريد الف(             : ارّلا

1 

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

 « می شنيدیمـ  گمان كردـ  هركجاـ  آسایش و آرامشـ  خلق شدـ  هشدار دهـ  یاد كنـ  آفریننده» 

یُث  عُ                           :               حر رسمر                      :        ارنِذر                                  :  ُکناا ن
                              :  ُخِلقرت                     :                 ُسبات                                            : اُذُکر

5/1 

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

لرنا رُُسلرنا (1                                                                      خودمان را . ......................................................... : اررسر

 . ................................در  ....................................... پس  : فرانترِِشوا ِِف اّلررِض  (2

کیًل  (3 ِذُه ور  . .................................... او را ................................. پس : فراَّتَّ

 . ..............................................................پس  : ارفرلیرنُظرونر  (4

2 

 صفحه بعدادامة سؤاالت در                                                                1صفحه 
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 «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 :

 (بعد از ظهر 1) 13 اعت شروع :س        سؤاالت امتحان هماهنگ نهم)متوسطه اوّل(                                :                              نام آموزشگاه 

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

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

 بارم سؤال ردیف

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

  . ..................................................نيست معبودي جز او   :هر ِاّلا ُهور ُُییی ور یُمیُت آل ِالـ (1

ری  (2 ا اّلرنهـَتر ِتهر  .......... در آن ......................رودها  از زيرشان .......................... : ـاِِلینر فیهاــُر خِمن َتر

3)  ِ قٌّ ل آئِِل ور المرحرومِ ور ِف ارموالِِهم حر   و محروم . .................................... سهمی است ثروتشانو در   : لسا

رُسوا اهللر : ور  (4 ینر ن َّلَّ   . .................................. مانند کسانی که خدا را .................................. و ّلترکونوا َکر

رٌی لرُکم ِان ُکنتُم ترعلرمونر  ِلُکم'ذ (5  . .......................................بهتر است براي شما اگر ........................ : خر

سبُه (6 ُهور حر ر اهلِل فر ترورَّکَّ لَعر ن یر  . ................................  بر خدا پس او برايش ..........................و هر کس  : وور مر

 . ................................. پيشه کنيداو را  و تقواي .......................... که خدا را ارِن اعبُُدوا اهللر ور اتَّقوُه ور ارطیعوِن : (7

عاًشا  (8 لنرا انلَّهارر مر عر  .  ............................................... )براي( .................................................... و :ور جر

 

5/4 

 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 /مصحّح
 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 ) 10نمره( :                              نمره کتبی ) 10نمره شفاهی )
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 باسمه تعالي
 ( رضوي ) استان خراسان  نهم هماهنگ پایةاالت امتحان ؤراهنماي تصحيح س

 نوبت بعدازظهر                  1395ـ 96 سال تحصيلي :                                قرآن  درس :

    02/03/96 : امتحان اریخت

    پرورش  سنجش آموزش و ادارة

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

 (25/0) ص ب(                                 (25/0) ص الف((    1

 (             25/0) گناهان (د(   3               (                25/0) رستگار (الف (   2

 (5/0) که از حد نگذرید (الفـ 2                           (5/0)  محو و نابود کرد کارهایشان را (الفـ 1   ( 4

           (25/0) هشدار ده: اَنذِر                               (25/0) می شنیدیم:  نَسمَعُ کُنّا                               (25/0) هرکجا:  حَیثُ      (5

                   (25/0) خلق شد:  خُلَِقت                            (25/0) آسایش و آرامش:  سُبات                                 (25/0) یاد کن: اُذکُر           

 (5/0)  زمین در پراکنده شوید پس :فَانتَشِروا فِی االَرضِ (2                                 (5/0) خودمان را نپیامبرا  فرستادیم : اَرسَلَنا رُسُلَنا (1(    6

 (5/0) ؟ نگاه نمی کنند آیاپس  : اَفاَلیَنظُرونَ (4                        (5/0) مدافع و پشتیباناو را  بگیریدپس  :فَاتَّخِذهُ وَکیلًا (3        

    (5/0) . می میراندو  زنده می کندنیست معبودی جز او   : هَ اِلّا هُوَ یُحیی وَ یُمیتُآل اِلـ (1(    7

 (5/0) در آن جاوداننداز زیرشان رودها )جاری است(  روان است : ـالِدینَ فیهاـرُ خــتَجری مِن تَحتِهَا االَنهـ (2       

 (5/0)و محروم .  )درخواست کننده( نیازمند برایسهمی است  ثروتشان و در   وَ فی اَموالِهِم حَقٌّ للسّآئِلِ وَ المَحروم : (3       

 (5/0) . فراموش کردندمانند کسانی که خدا را  نباشیدو  وا کَالَّذینَ نَسُوا اهللَ :وَ التَکون (4       

 (5/0) . می دانستید بهتر است برای شما اگر)آن(  این لِکُم خَیرٌ لَکُم اِن کُنتُم تَعلَمونَ :'ذ (5       

 (5/0) . کافی استبر خدا پس او برایش  )توکّل می کند( کندتوکّل و هر کس  و :وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اهللِ فَهُوَ حَسبُه (6       

 (75/0) . اطاعت کنید)از من(  مراو  و تقوای او را پیشه کنید عبادت کنیدکه خدا را  اَنِ اعبُدُوا اهللَ وَ اتَّقوهُ وَ اَطیعونِ : (7       

 (75/0) . )زندگی( کسب و کار)برای(  روز را قرار دادیمو  وَ جَعَلنَا النَّهارَ مَعاشًا : (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 . ورتی که ترجمه روان و صحیح ارائه شده باشدو . . . را در ترجمه ننویسد ، نمره ای از او کسر نمی شود . در ص

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

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

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

ای 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 گرفت . بر اگر دانش ـ3 

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

 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 در صورتی که فعل مفردی ، جمع یا برعکس معنا شود یا فعل ماضی به صورت مضارع یا برعکس معنا شود ،  ـ4

 شود .میاز نمره ی مربوطه به آن کلمه کسر 

 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

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

 گرامي خسته نباشيد انهمکار

 ج
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