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 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ام و نام خانوادگی:                                 ن

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 )غایبین مجاز(آموزش قرآن نام درس:

 دقیقه32 حان:امت مدت 52/3/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 5 سواات در صبح 9   ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ ونام                                          :جمع نمره با حروف                                                                                                عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 9318دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه  پایه نهمغائبین مجاز امتحانات هماهنگ استانی  ردیف
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            مشخص کنید.  ( ) با عامت ی هر عبارت را درستی یا نادرستی ترجمه

  دانای باحکمت :َعلیًماحکیًما الف(

 .       پس آیا دیدند م :یتُ ءَ رَ ـفَ  اَ  ب(

ی  ج(      .راهاتا بیازماید آن م :کُ وَ بلُ یَ ـل

ـ   د(                                                                                                                                                 و زیاد نکن ستمگران را جز نابودیایا  تَباًرا:  لیمیَ َوا تَزیدی الظ 

 نادرست درست

  

  

  

  

1 

2 

 کدام گزینه آمده است؟به ترتیب در  «واء سَ   ، ت بَ صی نُ   ، م قُ »  هایکلمهی ترجمه

 پا شد ، مساویب( برخیز ، بر                     ، چه بد است.        ، گسترده شد الف( کم 

 ، یکسان د( بگو ، برافراشته شد       ، مساوی است.                    ، هموار شدج( به پاخیز 

22./ 

3 

 کدام گزینه است؟  « مونَ علَ یَ سَ  ََ  » ترکیب قرآنی صحیح ی ترجمه

 ی آنها خواهند دانست.ب( همه                الف( این چنین عمل خواهند کرد.                

 د( هرگز چنین نیست ، خواهند دانست.            هم انجام خواهند داد.                            ج( باز 

22/0 

4 

 است؟ « در» به معنای  « بِـ» در کدام یک از گزینه های زیر حرف 

ی  والیُکم وَ ـالف( ب ُکم اَ ی                                  اَنُفسی ـ  ـب( ب  تی ابَیی ن

ی  ی           ااَسحاری ُهم یَسَتغفیروَن                        ـج( ب                                             القیسطی ـد( ب

22/0 

2 

 ترجمه کنید.فقط مشخص شده را  هایهکلم

ی  الف( ی  نـودییَ ذا ا   .......................     :  ةی و  لـلصذ ل

   .......................                 فیها:  ینَ لی ـ  خ ب(

 .......................               : رم کی دذ مُ ن ل می هَ فَ  ج(

                                                                                                                                                                                                                                             .......................            کونوا :ن یَ اَ  س  عَ  د(

 

            

ادامه سواات در صفحه بعد

   
   

1 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام خانوادگی:                                  نام و

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

  )غایبین مجاز(قرآنآموزش   نام درس:
 دقیقه 32 ن:امتحا مدت 52/3/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 5سواات در  صبح 9  ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 نمره 9318دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه  پایه نهمغائبین مجاز امتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

 
 

6 

 ترکیب های قرآنی زیر را ترجمه کنید.

 ..................................      :  ًّ َس ُ  لم جَ اَ  وَ  الف(

 ..................................       :  وا الَ دُ اعبُ  نی اَ  ب(

عری  بی ـ  اَصح ج(  ..................................      : السذ

 ..................................         :  دیدَ حَ ـا النَ نزَ اَ  د(

2 

7 

 است(  ستون دوم یک کلمه اضافه) ی صحیح آن وصل کنید .ی قرآنی را به ترجمههر کلمه

 قیل                                          بسیارثَ      
 کجاهر                       ر                خی  ؤَ یُ      
 بزرگ                                       یُث حَ     
 سخی                    ظیم                   عَ     
 اندازدتأخر ی به                    أس                    بَ     

                     سنگی                                                   

22/1 

8 

 کنید.آیات و عبارات  قرآنی زیر را کاملیترجمه

ی   الف( َذ ِی قُلوبی الُمؤمینیاَ  ُهَو ا کیَنَة   .............  ...........کسی است که .............. ............ را در ... او  نَ ـنَزَل السذ

 .......................  اگر..........  ....... ...... ......... این                     مونَ علَ م تَ نتُ ن کُ م ای کُ لَ  رٌ خَ  مکُ لی ذ ب(

َ  وَ  ج( َ ن  و کُ قالوا ل  ....یا ..................... شنیدیممی ........... ................. و                                ُل عقی و نَ اَ  عُ سمَ ا ن

 )برای( ........................را  ................. ................... و                                              اعاشً مَ  هارَ ا انذ لنَ عَ جَ  وَ  د(

ی ـَرِب اغفیرل ه( یذ ـی َو ل َ ِی  را.............. و ......................  بیامرز....................                                           وا

 

4 

 موفق و پیروز باشید.
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 بسمه تعالی

سواات امتحانات هماهنگ استانی  راهنمای تصحیح

  دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 قرآنآموزش  نام درس:

 3/8331/ 52 امتحان: تاریخ

 9318ماه  خرداد پایه نهمغایبین مجاز

 
 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف

 

1 
 

 
 8 /.(52) درستد(           /.(52)ج( نادرست           /.(52)درست ناب(         /.(52)الف( درست   8

 /.52 /.( 52) صحیح است« ب »گزینه  5

 52/0 /.(    52صحیح است ) « د»گزینه  3

 52/0 /.(52) صحیح است«  ج»گزینه  4

2 
 /.(     52) اند()جاودان،  (جاودان)ب(                /.(   52))صدازده شود(،  د()صدازده ش، )ندا داده شود(  ( ،ندا داه شد)الف( 

 8      تذکر: یکی از ترجمه های داخل کمانک کافی است            /.(52) ( چه بسا)  ، (شاید)د(       /.(   52) گیرندهدج( پن

6 

  /.(2)  (مدت معین)و ،  (مدت مشخص)و ،  (سرآمد معین)و ،  (سرآمد مشخص)و الف( 

 /.(2)  (اینکه بپرستید خدا را ) ، (که عبادت کنید خدا را)ب( 

 /.(   2)   )اهل دوزخ( ، )یاران دوزخ( ، )اهل آتش فروزان( ، )یاران آتش فروزان(ج(   

 /.(2)  (نازل کردیم آهن را)،  را( فرو فرستادیم آهن)د( 

 ستتذکر: یکی از ترجمه های داخل کمانک کافی ا

5 

7 
 ) عَظیم  ،  بزرگ (    -(     هر کجا  ،   یثُحَ )  -اندازد (     به تاخیرمی ،   رُخِؤَیُ  )   -    ، سنگین ( قیل ثَ) 

 52/8  ( /.52هر مورد  )                                                اضافه است.           (بسیارستون دوم )   أس  ،  سختی  (    بَ ) 

1 

ی   الف( َذ ِی قُلوبی الُمؤمینیاَ  ُهَو ا کیَنَة   مومنانهای( )قلبهایدلدر راآرامش   نازل کرداست که سیاوک  نَ ـنَزَل السذ

 (بدانید)اگر دانستیدمیاگر برای شما بهتراست این                 َخٌر لَُکم این ُکنُتم تَعلَموَن  ذلیُکم ب(

ل ی کردیماندیشه و درک مییا  شنیدیممی اگر گفتند و                           ا نَسَمُع اَو نَعقیُل َو قالوا لَو ُکن   ج(  کردیم()تعق 

 )کسب و کار( زندگی)برای( را  روز  قراردادیم و                                          َجَعلَنا انذهاَر َمعاًشا وَ  د(

ی ـَرِب اغفیرل ه( یذ ـی َو ل َ ِی را.)والدینم( پدرومادرمو )مرا( رامن بیامرز )پروردگارم(پروردگار()ایپروردگارا                  وا

 (52/0) به ازای هرجای خالی 

4 

،کافی آموزی یکی از ترجمه های قید شده داخل پاسخنامه را بنویسدتذکر: برای هرقسمت چند نوع ترجمه آورده شده است.چنانچه دانش
 .چنانچه ترجمه صحیح دیگری غیر از ترجمه های باا نوشته شده باشد، نمره کامل تعلق گیرد.است

 موفق و پیروز باشید.

 




