
 

 

 

 
 :ًام
 خاًَادگي:ًام

 ًام آهَزضگاُ :
 ی داٍطلة : ضوارُ

 89مرداد ماه جبرانیًَتت :  

 «تاسوِ تعالي » 
 یآهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَادارُ کل  

 ادارُ سٌجص آهَزش ٍ پرٍرش                             
 ًْن هتَسطِ دٍرُ اٍلاات اهتحاى ّواٌّگ سؤ

 قرآن :   درس
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 
 10/10/89  تاریخ اهتحاى :
 دقيقه  01هذت اهتحاى :  
 صبح8  ساعت ضرٍع :
 2  :تعذاد صفحات

 7تعذاد سَال :   
 تارم سؤال ردیف

 .یسیذّای تعییي ضذُ تٌَ ، پاسخ هٌاسة را در هحلال زیرؤس 7 عشیش: ضوي آرزٍی هَفقیت ترای ضوا ، لطفاً تا هطالعِ دقیق اى آهَزداًص
 ّای قر آًي زیر را هطخع کٌیذ.یا ًادرستي ترجوۀ ٍاصُي رستد  -1

 غ                       ظ                                           : هحل آراهصهدمَ -الف

 غ                       ظ                                             کٌذهي یاد  :ذُکراُ  -ب

5/0 

  کٌذحساب هيب:                      گیریاًذازُ کذام گشیٌِ است؟      الف:« سُب حَ »ۀ لغتترجو  -2
 

  حساب رٍزد:                         کافي است :ج                                                                
 

25/0 

  تثاُ ضذ ب :                    ام ضذ تو :الف    کذام گشیٌِ است؟     « كُِضَیت»ترجوۀ کلوِ   -3
 
  قرض داد د :                    ضذًذ ًاتَد ج:                                                                      
 

25/0 

 ّای زیر را تا عاهت ضرتذر هطخع کٌیذ.ترجوۀ درست عثارت  -4
  پس آًْا اصاح کردًذ :ب                             پس اصاح کٌیذ :لفا                       :   فَاَصلِحوا (1
 
 

َلومَ  (2                                                     عذل را دارًذ هردم تِ پا تا ب:             تِ کار گیرًذ هردم عذل را تا :لف ا      : اناُس ةِالِلسِط  ِِ
                                          

1 

 کلوِ اضافِ است( ّای قرآًي را در جای هٌاسة تٌَیسیذ.)دٍترجوۀ کلوِ ،ُ از کلوات دادُ ضذُتا استفاد  -5
 

 ّاکت –طَاًي  – تجَییذ – سختي – ضذگستردُ  –ّرکجا – ترافراضتِ ضذ – ًاتَدی                        
 

 ................:  تُرفِعَ                 ....................:  ُسِطَحت                     ............. :ارتت                       
                     

 ................ : اِةَتغوا                  ....................:   ةأس                    ............. : َحیُث                        
 

5/1 

  ی قر آًي زیر را تٌَیسیذ.ّاهعٌای ترکیة ّا ٍ عثارت   -6

ًِ  اَتَتَفَركوا الف(  :فی

 : ی َجّناٍت و ُعیو نٍ  ب(

 :َسَنکُتُب ماكالوا( ج

تَسِ ِمن (د ََ  : بَحیُث ا 
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75/0 

75/0 

 ی دوم ی سؤاات در صفحه ادامه                                                                    0صفحه



 

 

 

 
 :ًام
 خاًَادگي:ًام

 ًام آهَزضگاُ :
 ی داٍطلة : ضوارُ

 89مرداد ماه جبرانیًَتت :  

 «تاسوِ تعالي » 
 یآهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَادارُ کل  

 ادارُ سٌجص آهَزش ٍ پرٍرش                             
 ًْن هتَسطِ دٍرُ اٍلاات اهتحاى ّواٌّگ سؤ

 قرآن :   درس
 

 
 10/10/89  تاریخ اهتحاى :
 دقيقه  01هذت اهتحاى :  
 صبح8  ساعت ضرٍع :
 2  :تعذاد صفحات

 7تعذاد سَال :   
 تارم سؤال ردیف
 

7- 
 

 ًورُ(0/ 5)ّر عثارت  ترجوۀ آیات ٍ عثارات قرآًي زیر را کاهل کٌیذ.
 

 
 ................ًازل خَاّین کرد ترتَ ها...............                 جَلیلا اا اِىّاَسُنلی َعلَیکَ كَو الف(

 

 .....................................ترای ضوا از...................                       ُکم ِمن ُذىُو ةُِکملیَغفر ب(
 

واىتَ فَا( ج  .........................پراکٌذُ ضَیذ در.......................                               ِی ااَرض ِِ
 

 .....................است ترای  ...................زهیي در ٍ                    ِی ااَرِضءایاٌت لِلهوكِننَو ( د
 

تَِها( ُ
َ

ری ِمن َ
َ

یَن فیها َ ِِ  درآى ....................... زیرضاى رٍدّا از...................        ااَىهارُخا
 

یَن نَُسو وَ  (ٍ ََ ََ  را خذا........................ي کًِکسا................. ًثاضیذ ٍ                   اه ااتَکوىوا 
 

ی َخلََق الَهواَ  (ز  را آفریذ......................ٍ.....................کسي کِ                    َو اَحیوة َت َّ
 

 ....................تْتراست ترای ضوا اگر............        َخٌرلَُکم اِن ُکنُتم تَعلَهون ذلُِکم (ح
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 ّذُ ًوایٌذ.هطا را درس يای تصحیح سَال ٍ راٌّوای سرترگ، در هٌذرج سایت ِت ِهراجع تا تَاًٌذهي هحترم اراىّوك ٍ عشیش ىازَآهصداً
 01 جمع بارم                                                          موفق باشيد                                                                                                   2صفحه

   
   

 
 

      

          

 



 

 باسمه تعالي
 ( رضوي ) استان خراسانهماهنگ پایه نهم متوسطه دوره اول اات امتحان سوراهنماي تصحيح 

  8989ماه  نوبت: جبراني مرداد                 89-  89سال تحصيلي :                  قرآن         درس :

 18/10/89تاریخ امتحان : 

 اداره سنجش آموزش و پروش
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 «است  داًص آهَزاى صاِئةًظرات هصحح هحترم در صحیح یا غلط تَدى  پاسخ »ّوكار گراهي ضوي عرض سام : 
 (                        25/0غ  )  –ب                             ( 25/0ظ )  -ا لف  ـ 1

 ( 25/0) کافي استج(ـ 2

 ( 25/0) توام ضذ(الفـ 3

 (5/0)  ) تا هردم تِ پا دارًذ عذل را(ب –( 2                              ( 5/0)    اصاح کٌیذ() پس (الف 1 ـ 4

 (25/0) ترافراضتِ ضذ رُفِعَت:(                 25/0)  گستردُ ضذ سُطِحِت:                               (25/0) ًاتَدی تثار:   ـ5

 (25/0) تجَییذ اِتتَغَا:             (              25/0تأَس : سختي )                    (         25/0)ّرکجا:  حَیث        

ًِِ( الف ـ 6  (5/0تُشت َا ي چشمٍ َا )چشمٍ سارَایىد( ) در:  ی َجّناٍت و ُعیون( (   ب5/0: درآى هتفرق ًطَیذ)درآى پراکٌذُ ًطَیذ( )اَتتََفَركوافی
تَِسب( د                     ( 75/0)خَاّین ًَضت آًچِ گفتٌذ :اَسيَکتُُبِناكالو( ج        ََ  (0/ 75کٌذ .)از آى جا کِ گواى ًوي: ِمن َحیُث ا 

 (5/0) .ارزش خٌي تاس ًازل خَاّین کرد ترتَ ها قطعا                 .             ثَلیلِاِاىّاَسيُلیَِعلَیکَِكَواِا( الف-7
 (5/0)  گٌاّاًتاىترای ضوا از  هي آهرزد                                         :  وبَُکمیَغِفرِلَُکمِِنوُِذىب(
ِاَارض( ج ِِ وا ِِ  (0/.5زهیي رپراکٌذُ ضَیذ د پس                            .               فَاتتَ
ِاَارِضءایاٌتِلِلهوكِينوَِ( د  (5/0)اّل یقیياست ترای  ًطاًِ ّایي زهیي در ٍ                          .       ِِ
یَوِفیها (ُ ِِ ِتَهااَاىهارُخا ََ ریِِنوِ  (5/0)در آى  جاٍداًٌذزیرضاى رٍدّا  ازرٍاى است )جاری است(                  . ََ

یَوِنَُسو( ی ََ ََ  (5/0) را خذافراهَش کردًذ ي کِ کساً هاًٌذ ًثاضیذ ٍ              .              اهاَِواتَکوىواِ
یَِخلََقِالَهوتَِواحَیوةٍ( َّ  (5/0را آفریذ. ) زًذگي ٍ هرگکسي کِ                                  .  اَ
 (5/0)داًستیذهي است ترای ضوا اگر تْتر )آى( ایي                         . ذاِلُکمَِخٌرلَُکمِِانُِکيتُمِتَعلَهون (م

 یاد آٍری:
،فؼل َای رتطی )است ، َستم ...(ي ... «را»ماوىد–ی تحت الفظی آن َاست. از ایه ري ،اگر داوش آمًز ترخی از کلمٍ َا ترجمٍ وش آمًزان دا پاسخ مثىا در -1

 اشت.شدٌ تاشد ویس ومرٌ ی کامل راخًاَد د ارائٍ رادرترجمٍ وىًیسد، ومرٌ ای از اي کسر ومی شًد .درصًرتی کٍ ترجمٍ ريان يصحیح
تُترتاشد درصًرتی کٍ داوش آمًز حريف اضافٍ را تٍ شکل مؼىای ايلیٍ ي اصلی آن َا مؼىی کىد، صحیح است؛ َرچىد کٍ در ػثارت مًرد سًال، ممکه است -2

ؼىاشًد يلی اگر داوش آمًز ،تٍ، مؼىا کىد. کٍ تُتر است،)در( م«مَىامُکُم تِاللَُیلِ يَالىَُار»در ػثارت « بِ»ی آن حرف تٍ صًرت دیگری مؼىا شًد ؛ماوىد حرف اضافٍ
 مؼىاشًد، صحیح محسًب می شًد.«از »کٍ درَرجا «مِه»ی ومرٌ ای از اي کسر ومی شًد. َم چىیه، حرف اضافٍ

د گرفت. ترای مثال، ترای اگر داوش آمًز فؼلی را کٍ تٍ َر دلیل در کتاب درسی تٍ دي صًرت مؼىا شدٌ است .تٍ َریک ازديمؼىا تىًیسد، ومرٌ ی کامل را خًاَ-3
اری یا التسامی افؼالی کٍ گاَی تٍ تىاسة جملٍ، ماضی يگاَی مضارع مؼىا می شًود، َردي مؼىا صحیح است؛ یا اگرفؼل مضارع در جملٍ ای تٍ صًرت مضارع اخث

 مؼىاشًد. صحیح است يومرٌ ای از داوش آمًز کسر ومی شًد.
ىا شًد یافؼل ماضی تٍ صًرت مضارع یا تر ػکس مؼىا شًد، درصًرت امکان ي قاتل تقسیم تًدن فقط ویمی از درصًرتی کٍ فؼل مفردی ،جمغ یا ترػکس مؼ-4

 ی مرتًطٍ تٍ آن کلمٍ کسر می شًد.ومرٌ
 َا تٍ َر میسان کٍ از آن ترکیة یا ػثارت مؼىا شدٌ است، َمان مقدار ومرٌ تؼلق می گیرد.َا يػثارتدرترجمٍ ترکیة-5
 فاػل آن، اسم ظاَر يجمغ است، اگر تٍ جای جمغ، مفرد مؼىا شًد، صحیح محسًب شدٌ  يومرٌ ای کسر ومی شًد. فؼل مفردی کٍ -6

 .پس سجدٌ کرد فرشتگان:فََسَجَدِالَهلئَِکةماوىد: 
 .خستِ ًثاضیذ گراهي اىّوكار




