
 «باسوِ تعالٖ » 
 11/13/1377 تارٗد اهتحاى :                    آموزش و پرورش خراسان رضوي كلّ ادارة                                                                                        :ًام 

  دقيقه 41ازارٓ سٌجص آهَسش ٍ پزٍرش                         هسّت اهتحاى :                                                                ًام ذاًَازگٖ :
 بعد از ظهر( 1) 13 سؤاات اهتحاى ّواٌّگ ًْن)هتَسطِ اٍّل(                ساعت ضزٍع :                        :                              ًام آهَسضگاُ 

                                                                                        2تعساز صفحات :                                آموزش قرآن :درس                                                                                             زاٍطلب : ٓضوار
                                          7ال : ؤتعساز س                                                                                 Sanjesh.razavi.medu.ir  (عصر)نوبت ماه خردادًَبت : 

 بارم سؤال ردیف

 (91)سورة حل آیه  « یڄعلڄُم ما تڅِسّرٌَن ٌ ما تڅعِلنٍَن : ٌ خدا می داند آنچه را پنًان می کنید ٌ آنچه را آشکار می سازید ٌَ اهڅ» 

 . ٘ذتٌَٗس ، ّإ تؼ٘٘ي شذُال سٗز ، پاسخ هٌاسة را در هحلؤس  7 دق٘ق ٔلطفاً تا هطالؼ ، ق٘ت تزإ شواضوي آرسٍٕ هَفّ عسیس : اندانص آموز

 ص کٌ٘س :زرستٖ ٗا ًازرستٖ تزجؤ ٍاصُ ّإ قزآًٖ را هطرّ 1

           غ        ص                                 آراهص :فَوز  الف(

           غ        ص                      اصاح کززًس : اَصِلحوا ب(

5/0 

                   پاک ٍ بٖ ع٘ب  ب(                    چِ بس است  الف(              کسام گشٌِٗ است ؟«  سائِل» تزجؤ لغت  2
         زٍسخ آتص د(                  زرذَاست کٌٌسُ ج(                                                                           

25/0 

                    زرذَاست زازٗن ب(                         هٖ گ٘زٗن الف(           کسام گشٌِٗ است ؟«  اََخذىا» تزجؤ کلؤ  3
         هجاسات کززٗن د(                              گذاضت٘ن ج(                                                                          

25/0 

 تزجؤ زرست عبارت ّإ سٗز را با عاهت ضزبسر هطرّص کٌ٘س : 4
ًة َنیتًا (1 َ ََ  : ةَ

  کطَرٕ آرام ب(                          سزسهٌٖ٘ هززُ الف(                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًُ اَبیانَ  (2    : َعلََه
   آهَذت بِ اٍ قزآى را  ب(                 بِ اٍ سري گفتي را ٗاز زاز الف(                            

 

1 

  ) دو كلمه اضافه است (قزآًٖ را زر جإ هٌاسب بٌَٗس٘س :  کلوِ ّإ ستفازُ اس کلوات زازُ ضسُ ، تزجؤبا ا 5

 « باز همـ  خوار كنندهـ  فرداـ  برخيس ـ  مي آید ـ هموار ضدـ  قرار مي دهدـ  مي باضدـ  جاودانـ  تمام ضد»     
َعُل                        :    ِضَیتقُ                            :  َعدن          :               َغد ََ :                    
          :  ُسِطَحت                             :  ُثمَ                                :  قُم          :                یَأی

2 

 نمره( 5/1)هر عبارت  هعٌإ تزک٘ب ّا ٍ عبارت ّإ قزآًٖ سٗز را بٌَٗس٘س : 6

 .  .................................. ..............................:  اَىَزنَا الـَحدیدَ  (1

َتلَُوُکم (2  . .........................................................................تا   : ِِ

 . ................................................................... : ویًل ـَ َستًحا ط (3

 . ..................................................................  : َکیَف ُرفَِعت (4

2 

 صفحِ بعسازاهٔ سؤاات زر                                                                1صفحِ 



 «باسوِ تعالٖ » 
 11/13/1377 تارٗد اهتحاى :                    آموزش و پرورش خراسان رضوي كلّ ادارة                                                                                        :ًام 

  دقيقه 41ازارٓ سٌجص آهَسش ٍ پزٍرش                         هسّت اهتحاى :                                                                ًام ذاًَازگٖ :
 بعد از ظهر( 1) 13 سؤاات اهتحاى ّواٌّگ ًْن)هتَسطِ اٍّل(                ساعت ضزٍع :                        :                              ًام آهَسضگاُ 

                                                                                        2تعساز صفحات :                                آموزش قرآن :درس                                                                                             زاٍطلب : ٓضوار
                                          7ال : ؤتعساز س                                                                                 Sanjesh.razavi.medu.ir  (عصر)نوبت ماه خردادًَبت : 

 بارم سؤال ردیف

 نمره( 75/1هر كدام  7و  6نمره و عبارت هاي  5/1هر كدام  5تا  1) عبارت هاي  کاهل کٌ٘س :تزجؤ آٗات ٍ عبارات قزآًٖ سٗز را  7

یَو  (1 ََ َُحوااَم َحِسَب ا ََ  . ................. را.............. اًجام دادًذکساًٖ کِ ...........................آٗا   :الَسیِئاِت  اج

یوَ  (2 ََ  خذا .....................اس  ............................کساًٖ کِ کافز شذًذ ٍ  : َکَفروا َو َصّدوا َعو َسبیِل الِ  اَ

  . ................................ تِ آًچِاست  ..............................قطؼاً خذا   : ِاَن اَل َختٌر ةِها تَعَهلونَ  (3

 ............. ................... شوا را اس ػذاتٖ ................................. :تُيجیُکم ِنو َعذاٍب اٍَِم  (4

 

ًُ ِنو َحیُث ا (5  . ................................................................ ٍ رٍسٕ هٖ دّذ تِ اٍ اس  : حتَِسُب ـیَ َو یَرُزق

 

ـ   (6  .ّستن ................................................. إ قَم هي قطؼاً هي تزاٗتاى  ......... : لَُکم ىَذیٌر ُنتیٌ  َقوِم ِاّن قاَل ی

 

َعِل ااَرَض ِنه لَم اَ  (7  . .......................................................................................آٗا .: ًدا ـ  ََ

 

 

4 

 11 جوغ تارم                                                                     هَفق تاش٘ذ                                                                                2صفحِ
 .ال ٍ راٌّوإ تصح٘ح اٗي زرس را هطاّسُ ًواٌٗسؤهٌسرج زر سزبزگ، س ّوکاراى هحتزم هٖ تَاًٌس با هزاجعِ بِ ساٗت زاًص آهَساى عشٗش ٍ

 گذارٕ تصح٘ح ٍ ًوزُ
 ًام ٍ ًام ذاًَازگٖ

 / زب٘زحهصحّ 

 ًوزُ ًْاٖٗ پس اس رس٘سگٖ بِ اعتزاضات
 

 

 

  با حزٍف با عسز  با حزٍف با عسز

 

 اهضاء : 
 

 اهضاء : 

 ًوزُ( :  20ًوزُ ( :                                     جوغ ًوزات ) 10کتثٖ ) ًٓوزُ( :                              ًوز 10شفاّٖ ) ًٓوز
 



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

 77 خرداد ماه                 76ـ 77  سال تحصيلي :          (عصر)نوبت قرآن  درس :

    10/10/79  : اهتحاى تارٗخ

    پرورش  سنجص آموزش و ادارة 

 «بودن پاسخ دانش آموزان صائب است  نظرات مصحّح محترم در صحیح یا غلط» 
 (25/0) ؽب(                                  (25/0) ؽ الف( (   1

                (                  25/0) درخَاست کٌٌذُ (ج (   2
 (             25/0) هجاسات کزدٗن (د  (  3
 (5/0) سخي گفتي را ٗاد داد اٍ تِ (الفـ 2                           (5/0) سزسهٌٖ٘ هزدُ (الفـ 1   ( 4

َعُل                   (25/0) توام شذ:  ِضیَتقُ                  (25/0) اىجاٍد:  َعدن                (25/0) فزدا : َغد    (5                   (25/0) قزار هٖ دّذ : ََ
                           (25/0) ّوَار شذ : ُسِطَحت                            (25/0) تاس ّن:  ُثم                         (25/0) تزخ٘ش : قُم             (25/0) هٖ آٗذ:  یَأی       

                              (5/0) . آّي را)ًاسل کزدٗن(  فزٍ فزستادٗن : اَىَزنَا الـَحدیدَ  (1(    6

َتلَُوُکم (2         (5/0) . شوا را ت٘اسهاٗذتا   : ِِ

           (5/0) .)طَاًٖ(  تس٘ار کار ٍ تاشٖ : ویًل ـَ َستًحا ط (3       

 (5/0) . تزافزاشتِ شذ چگًَِ : َکیَف ُرفَِعت (4       

یَو  (1(    7  َ َُحوااَم َحِسَب ا ََ یِئاِت  اج     (5/0) . )تذٕ ّا( کارّإ تذ اًجام دادًذکساًٖ کِ گواى کزدًذآٗا   :الس 

یوَ  (2         َ  (5/0) خذا .راُ  اس هاًغ شذًذکساًٖ کِ کافز شذًذ ٍ  : َکَفروا َو َصّدوا َعو َسبیِل الِ  اَ

 (5/0)  . )ػول هٖ کٌ٘ذ( اًجام هٖ دّ٘ذ تِ آًچِاست  خثز( )تا آگاُقطؼاً خذا   : ِان  اَل َختٌر ةِها تَعَهلونَ  (3       

 (5/0) . دردًاک شوا را اس ػذاتٖ ًجات هٖ دّذ :تُيجیُکم ِنو َعذاٍب اٍَِم  (4       

ًُ ِنو َحیُث ا (5         (5/0) . گواى ًوٖ کٌذ جاٖٗ کٍِ رٍسٕ هٖ دّذ تِ اٍ اس  : حتَِسُب ـیَ َو یَرُزق

ـ   (6         (75/0) . ّستن رٍشي ّشذار دٌّذُ إإ قَم هي قطؼاً هي تزاٗتاى  گفت : لَُکم ىَذیٌر ُنتیٌ  َقوِم ِاّن قاَل ی

َعِل ااَرَض ِنه لَم اَ  (7         (75/0) . هحل آراهش ٍ استزاحتٖ سه٘ي را قزار ًذادٗنآٗا  :ًدا ـ  ََ

 یادآوري :
ّستن ، . . ( ٍ .  ، فؼل ّإ رتطٖ ) است ،« را » تحت اللفظٖ آى ّاست ، اس اٗي رٍ ، اگز داًش آهَس تزخٖ اس کلوِ ّا ـ هاًٌذ  هثٌا در پاسخ داًش آهَساى تزجؤ ـ1

 ، ً٘ش ًوزُ ٕ کاهل را خَاّذ داشت .  . . را در تزجوِ ًٌَٗسذ ، ًوزُ إ اس اٍ کسز ًوٖ شَد . در صَرتٖ کِ تزجوِ رٍاى ٍ صح٘ح ارائِ شذُ تاشذ
ر ػثارت هَرد سؤال ، هوکي است تْتز در صَرتٖ کِ داًش آهَس حزٍف اضافِ را تِ شکل هؼٌإ اٍّلِ٘ ٍ اصلٖ آى ّا هؼٌا کٌذ ، صح٘ح است ؛ ّز چٌذ کِ د ـ2

« تِ » هؼٌا شَد ٍلٖ اگز داًش آهَس « در » کِ تْتز است « هٌَاهُکُنِ تِاللَِ٘لِ ٍَ الٌَْارِ » در ػثارت « تِـ »  دٗگزٕ هؼٌا شَد ؛ هاًٌذ حزف اضافٔتاشذ آى حزف تِ صَرت 
 هؼٌا شَد ، صح٘ح هحسَب هٖ شَد .« اس » کِ در ّز جا « هِيْ »  ٔهؼٌا کٌذ ، ًوزُ إ اس اٍ کسز ًوٖ شَد . ّن چٌ٘ي ، حزف اضاف

 کاهل را خَاّذ گزفت . تزإ هثال  ٓاگز داًش آهَس فؼلٖ را کِ تِ ّز دل٘ل در کتاب درسٖ تِ دٍ صَرت هؼٌا شذُ است ، تِ ّز ٗک اس دٍ هؼٌا تٌَٗسذ ، ًوز ـ3 
ع هؼٌا هٖ شًَذ ، ّز دٍ هؼٌا صح٘ح است ؛ ٗا اگز فؼل هضارع در جولِ إ تِ صَرت هضارع اخثارٕ ٗا تزإ افؼالٖ کِ گاّٖ تِ تٌاسة جولِ ، هاضٖ ٍ گاّٖ هضار

 التشاهٖ هؼٌا شَد ، صح٘ح است ٍ ًوزُ إ اس داًش آهَس کسز ًوٖ شَد .
فقط ً٘وٖ رت اهکاى ٍ قاتل تقس٘ن تَدى در صَدر صَرتٖ کِ فؼل هفزدٕ ، جوغ ٗا تزػکس هؼٌا شَد ٗا فؼل هاضٖ تِ صَرت هضارع ٗا تزػکس هؼٌا شَد ،  ـ4

 شَد . هزتَطِ تِ آى کلوِ کسز هٖ اس ًوزٓ
 تؼلق هٖ گ٘زد .تؼ٘٘ي شذُ ًوزُ  ه٘شاى اسّواى تِ در تزجوِ تزک٘ة ّا ٍ ػثارت ّا تِ ّز ه٘شاى کِ اس آى تزک٘ة ٗا ػثارت هؼٌا شذُ است ،  ـ 5
 : فََسَجَد الَْمائَِکة  شَد هاًٌذ:  إ جوغ ، هفزد هؼٌا شَد ، صح٘ح هحسَب شذُ ٍ ًوزُ إ کسز ًوٖفؼل هفزدٕ کِ فاػل آى ، اسن ظاّز ٍ جوغ است ، اگز تِ ج ـ 6

 .فزشتگاى سجذُ کزدپس 

 گرامي خسته نباضيد انهمکار
 ج

 




