
 

 

 :نام 
 خانوادگي:نام

 نام آموزشگاه :
 ی داوطلب :شماره

  98شهریور ماه نوبت : 

 «باسمه تعالي » 
 یآموزش و پرورش خراسان رضواداره کل  

 اداره سنجش آموزش و پرورش                             
 نهم متوسطه دوره اولاات امتحان هماهنگ سؤ

 قرآن :   درس
 

 
 02/06/98   ان :تاریخ امتح

 دقيقه 40   مدت امتحان :
 صبح 9     ساعت شروع :
    2  :تعداد صفحات

     7تعداد سوال :   

 بارم سؤال ردیف
 های تعیین شده بنویسید. ال زیر ، پاسخ مناسب را در محلؤس 7 عزیز: ضمن آرزوی موفقیت برای شما ، لطفاً با مطالعه دقیق ان دانش آموز 

 آني زیر را مشخص کنید.نادرستي ترجمۀ واژه های قر یادرستي   -1
 غ                                ص                                                     داخل شد :یُدِخُلُ-الف
             غ                                ص                                           آرمش آسایش و : ُسبات -ب

5/0 

 هدایت: ب                         کرد نصیحت :الف             کدام گزینه است؟ «نَسوا» ۀ لغتترجم  -2
 

 نسیان: د                          فراموش کردند :ج                                                              
  

25/0 

 دانوجا :ب                             یاران :الف                کدام گزینه است؟     « ادینخ»کلمه ترجمۀ  -3
 برادران :د                           رستگاری :ج                                                                             

25/0 

 با عامت ضربدر مشخص کنید.ترجمۀ درست عبارت های زیر را   -4
َعُلَُکمُ(الف َ  برای شما مقررکرد :(             2دادیم برای تو قرار: (1                      :ََ

 
 
 

   بهتراست برای شما: (            2 بهترین ازآنها :(1                        : ِمنُهنُ ُاَخیُر(ب
                                                   

1 

                مناسب بنویسید.)دوکلمه اضافه است (ترجمۀ کلمه های قرآني را در جای  ،کلمات داده شدهبا استفاده از  -5
 ده هشدار –کافي است –  مي پوشاند –  هافایده –  قدرتمند –  داد رارق – وقتي که –استراحت محل آرامش و

...........................:َُحسُبُ...........................:ِمهاد                         ...........................ُ:اَنِذرُُُُُُُُُُُُُُُُ
...........................ُ:ُاِذا                              ...........................:َُمنافِع                      ...........................:َوَضعَُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

5/1 

 نمره( 5/0)هر عبارت  آني زیر را بنویسید.معنای ترکیب ها و عبارت های قر  -6

ُ(الف ّه َعلََمُا ِِ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُملکُ(ب ُ:ُبَِیِدهُِا

ُ:ُُهمُیَستَغِفرون(ُج

 :فیهَُُِتَتَفر قواُاُ(د

2 

 ی دوم ی سؤاات در صفحه ادامه                                                                    1صفحه



 

 

 :نام 
 خانوادگي:نام

 نام آموزشگاه :
 ی داوطلب :شماره

  98شهریور ماه نوبت : 

 «باسمه تعالي » 
 یآموزش و پرورش خراسان رضواداره کل  

 اداره سنجش آموزش و پرورش                             
 نهم متوسطه دوره اولاات امتحان هماهنگ سؤ

 قرآن :   درس
 

 
 02/06/98   ان :تاریخ امتح

 دقيقه 40   مدت امتحان :
 صبح 9     ساعت شروع :
    2  :تعداد صفحات

     7تعداد سوال :   

 بارم سؤال ردیف
 نمره(0 /5)هر عبارت  آیات و عبارات قرآني زیر را کامل کنید. هترجم  -7

ُ...........................ُُُُُاقطعا مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنِذرینُاِنّاُکّنا(ُالف

ُ...........................ُُُداد قرار وُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسُبلرُُجَعَلُلَُکمُفیهاُوَُ(ُب

ُمؤِمنوَنُاِخَوةُلُاِن ما(ُج ُ...........................ُُُُفقطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا

َوزَنُبِالِقسطُاَقیُمواُوَُُد( ُ...........................و...........................ُدارید برپا وُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا

ُاِمُم(ُه ُ...........................از را شما ...........................وُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُنجیُکمُِمنُعذابم

َسمُیؤیُوَُ(ُو ُ ُ َجلم
َ
ُ.ُنیّمع سرآمد تا ...........................وُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِخرُکمُإِیُأ

ُ...........................برای ...........................ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُارَُمعاشُان هارََُُجَعلناُوَُ(ُز

ُ.راه خدا از ...........................ُوَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعنَُسبیِلُاهَُصّدواُوَُُ(ح

ِلموقِننُوَُ(ط ُ ُااَرِضُءایاتل ُ...........................ُزمین در وُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِِ

ُ
ُ

ُ
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                                                    2صفحه 
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 باسمه تعالي
 (رضوي ) استان خراسان  نهم متوسطه دوره اولهماهنگ پایه ات امتحان ؤاراهنماي تصحيح س

  9398ماه  شهریور  نوبت                97-  98 سال تحصيلي :                   قرآن     درس : 

 6/9398/ 20  تاریخ امتحان 

    اداره سنجش آموزش وپرورش  
 

 «ئب است نظرات مصحح محترم در صحیح یا غلط بودن  پاسخ دانش آموزان صاِ»همكار گرامي ضمن عرض سام : 
 (                      25/0)  ص (ب                                                ( 25/0)  غ ا لف(  ـ 1
 ( 25/0) فراموش کردند( جـ 2
 ( 25/0)  نجاودا ( بـ 3
 (5/0)  )بهترین ازآن ها(( 1    –ب                              ( 5/0)   برای شما(کرد  )مقرر(2   – الف ـ 4
 (25/0)کافي است:  (                 25/0)  محل آرامش واستراحت:                  (25/0) هشدارده:    -  5

 (25/0) وقتي که:                      (                  25/0) فایده ها:            (       25/0) قرارداد:                  
 
 (5/0) ستفرمانروایي ا به دست او:  ب(      (                 5/0)   را. خدا شناسدب تا: ( الف ـ 6

 (5/0.)در آن فرقه فرقه نشوید :( د            (  5/0) کنندمي آن ها استغفار: ( ج       
 
 (5/0.) بودیم هشداردهنده ما قطعا                                                                 الف(ـ 7

 (5/0. )هایي آن برای شما راه در داد قرار و                                                              (ب

 (5/0.) هم برادرند فقط مومنان با                                                                  ( ج

 (5/0.)به عدل وزن را دارید برپا و                                                              ( د

 (5/0)عذابي دردناک از را شما دهدنجات مي                                                         .    (ه

 (5/0. )ینمع سرآمد دهدتامهلت مي و                                                         ( و

 (5/0) برای زندگي. را دادیم روز قرار                                                                  (ز

 (5/0.)راه خدا از مانع شدندو                                                                (ح

 (5/0.)هایي است برای اهل یقینزمین نشانه در و                                                      ( ط
 یاد آوری:

،فعل های ربطی )است ، هستم ...(و ... «را»مانند–ی تحت الفظی آن هاست. از این رو ،اگر دانش آموز برخی از کلمه ها ترجمه نش آموزان دا پاسخ ا درمبن -1
 ارائه شده باشد نیز نمره ی کامل راخواهد داشت. رادرترجمه ننویسد، نمره ای از او کسر نمی شود .درصورتی که ترجمه روان وصحیح

درصورتی که دانش آموز حروف اضافه را به شکل معنای اولیه و اصلی آن ها معنی کند، صحیح است؛ هرچند که در عبارت مورد سوال، ممکن است -2
ولی اگر دانش آموز ،به، که بهتر است،)در( معناشود «یلِ وَالنَهارلَامَنامُکُم بِا»در عبارت « بِ» یبهترباشد آن حرف به صورت دیگری معنا شود ؛مانند حرف اضافه

 معناشود، صحیح محسوب می شود.«از »که درهرجا «مِن»ی معنا کند. نمره ای از او کسر نمی شود. هم چنین، حرف اضافه
برای مثال،  اگر دانش آموز فعلی را که به هر دلیل در کتاب درسی به دو صورت معنا شده است .به هریک ازدومعنا بنویسد، نمره ی کامل را خواهد گرفت.-3

ع اخباری یا برای افعالی که گاهی به تناسب جمله، ماضی وگاهی مضارع معنا می شوند، هردو معنا صحیح است؛ یا اگرفعل مضارع در جمله ای به صورت مضار
 التزامی معناشود. صحیح است ونمره ای از دانش آموز کسر نمی شود.

یافعل ماضی به صورت مضارع یا بر عکس معنا شود، درصورت امکان و قابل تقسیم بودن فقط نیمی از درصورتی که فعل مفردی ،جمع یا برعکس معنا شود -4
 ی مربوطه به آن کلمه کسر می شود.نمره

 ها به هر میزان که از آن ترکیب یا عبارت معنا شده است، همان مقدار نمره تعلق می گیرد.ها وعبارتدرترجمه ترکیب-5
 ، اسم ظاهر وجمع است، اگر به جای جمع، مفرد معنا شود، صحیح محسوب شده  ونمره ای کسر نمی شود. فعل مفردی که فاعل آن-6

 .پس سجده کرد فرشتگان:فََسَجَد الَمائَِکةمانند: 
 .خداقوت گرامي انهمكار




