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

  دقيقه 41ادارٓ سٌجص آهَسش ٍ پزٍرش                         هذّت اهتحاى :                                                                ًام خاًَادگٖ :
 صبح 11 سؤاات اهتحاى ّواٌّگ ًْن)هتَسطِ اٍّل(                ساعت ضزٍع :                        :                              ًام آهَسضگاُ 

                                                                                        2تعذاد صفحات :                                آموزش قرآن :درس                                                                                             داٍطلب : ٓضوار
                                          7ال : ؤتعذاد س                                                                             Sanjesh.razavi.medu.ir  )نوبت صبح(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 ضذُال زٗر ، پاسخ هٌاسة را در هحلؤس  7 دق٘ق ٔلطفاً تا هطالؼ ، ق٘ت ترإ ضواضوي آرزٍٕ هَفّ عسیس : اندانص آموز

 ص کٌ٘ذ :درستٖ ٗا ًادرستٖ تزجؤ ٍاصُ ّإ قزآًٖ را هطخّ 1

           غ        ص                       اس حذ ًگذرٗذ : اتَطَغوا الف(
           غ        ص                                     ب٘ن دٌّذُ : ُنيِذر ب(

5/0 

                    سختٖ ب(                          رستگارٕ الف(              کذام گشٌِٗ است ؟«  َسواء» تزجؤ لغت  2
         هسإٍ د(                              سزًَضت ج(                                                                           

25/0 

                    هٖ رٍٗاً٘ذ ب(                  کطاٍرسٕ کزدًذ الف(        کذام گشٌِٗ است ؟«  تَزرَغونَ » تزجؤ کلؤ  3
         کطاٍرسٕ کزدٗذ د(                     هٖ کزدٗذ سراعت ج(                                                                         

25/0 

 تزجؤ درست عبارت ّإ سٗز را با عاهت ضزبذر هطخّص کٌ٘ذ : 4

1)  ًّ  : َو اََجلم َڔَس
  ٍ سزآهذ هزگ ب(                           تٖ هطخصٍ هذّ الف(                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : ِت َو اَارِض و  ـ  ُجيوُد اړسه (2
    لطکزٗاى آسواى ّا ٍ سه٘ي ب(                 سزباساى آسواى ٍ سه٘ي الف(                            

 

1 

  ) دو كلمه اضافه است (قزآًٖ را در جإ هٌاسب بٌَٗس٘ذ :  کلوِ ّإ کلوات دادُ ضذُ ، تزجؤ ستفادُ اسبا ا 5

 « مي آزمایدـ  گناهانـ  فرستندهـ  یاري مي كند برافراضته ضد ـ  ـ چراغـ  هاكتـ  بجویيدـ  زندگي ـ بسيار»   
                           : یَبلو                          :    ِابتَغوا                           :  ىوبذُ           :               یَيُصُ 
          فَِػت : رُ                            َنػاش :                            :  َطویل           :                تَبار

2 

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

 .  ..................................ّواى  ..............................:  ِسقونَ الف  ُهُم  َك اُول ِ  (1

َػل َل  (2 رًَجا و ََ  . ..............................................تراٗص  ...................................  : ََ

ی ـاغِفر ی َو لِ  رَب   (3 َ ِِ  . ...................................هرا ٍ ................................ پرٍردگارا  : وا

 . آساًٖ .............................خذا تؼذ از   ............................... : َسیَجَػُل اُه بَػَد ُغرم یًُرا (4

2 

 صفحِ بعذاداهٔ سؤاات در                                                                1صفحِ 
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 «باسوِ تعالٖ » 
 11/13/1377 تارٗخ اهتحاى :                    آموزش و پرورش خراسان رضوي كلّ ادارة                                                                                        :ًام 

  دقيقه 41ادارٓ سٌجص آهَسش ٍ پزٍرش                         هذّت اهتحاى :                                                                ًام خاًَادگٖ :
 صبح 11 سؤاات اهتحاى ّواٌّگ ًْن)هتَسطِ اٍّل(                ساعت ضزٍع :                        :                              ًام آهَسضگاُ 

                                                                                        2تعذاد صفحات :                                آموزش قرآن :درس                                                                                             داٍطلب : ٓضوار
                                          7ال : ؤتعذاد س                                                                             Sanjesh.razavi.medu.ir  )نوبت صبح(ماه خردادًَبت : 

 بارم سؤال ردیف

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

 .از آسواى .................  را تِ اًذازُ  ...................... ٍ كسٖ كِ   :َو اَی ىَزَل ِنَو اړسهآِء نآًء بَِقَدرم  (1

 . ............................ خاًذاى فرػَى ...................................ٍ قطؼاً  : َو لََقد جآَء ءاَل ِفرَغوَن انُذرُ  (2

ـ  لَ  (3   . ...................................را تاپ٘اهثراًواى  ...........................قطؼاً  ِت :َقد اَرَسليا رُُسلَيا بِاَبی ي

 ................. را .................خذا ٍ رّا كٌ٘ذ ................. پس تطتات٘ذ تِ سَٕ :اَبیَع  ااِه َو َذُرو ِذلرِ  فَاسَػوا ِای (4

 ٗا اًذٗطِ ٍ درک هٖ كردٗن . ............................................................. گفتٌذ ٍ :ُلّيا نَسَهُع اَو ىَػِقُل َو قاړوا ړَو  (5

 

ًً  َغلَیَك  َسيُلیِاىّا  (6  تر ................................................................ . ًازل خَاّ٘ن كردقطؼاً ها  :قَوًا ثَقی

 . ......................كِ چگًَِ  ..پس آٗا ................................ تِ ..........اَفًَیَيُظروَن ِاَی اِابِِل َلیَف ُخِلَقت :  (7

 

 

4 

 11 جوغ تارم                                                                     هَفق تاض٘ذ                                                                                2غفحِ
 .ال ٍ راٌّوإ تصح٘ح اٗي درس را هطاّذُ ًواٌٗذؤّوکاراى هحتزم هٖ تَاًٌذ با هزاجعِ بِ ساٗت هٌذرج در سزبزگ، س داًص آهَساى عشٗش ٍ

 گذارٕ تصح٘ح ٍ ًوزُ
 ًام ٍ ًام خاًَادگٖ

 / دب٘زحهصحّ 

 ًوزُ ًْاٖٗ پس اس رس٘ذگٖ بِ اعتزاضات
 ًام ٍ ًام خاًَادگٖ 

 / دب٘زهصحّح

 

  با حزٍف با عذد  با حزٍف با عذد

 

 اهضاء : 
 

 اهضاء : 

 ًورُ( :  20ًورُ ( :                                     جوغ ًورات ) 10كتثٖ ) ًٓورُ( :                              ًور 10ضفاّٖ ) ًٓور
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 باسمه تعالي
 ( رضوي ) استان خراسان  نهم هماهنگ پایةاات امتحان ؤراهنماي تصحيح س

 77 خرداد ماه                 76ـ 77  سال تحصيلي :          )نوبت صبح(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) ظب(                                  (25/0) ظ الف( (   1

                (                  25/0) هسإٍ (د (   2
 (             25/0) هٖ رٍٗاً٘ذ (ب(   3
 (5/0) لطکرٗاى آسواى ّا ٍ زه٘ي (ـ ب2                           (5/0) ٍ هذّتٖ هطخع (الفـ 1   ( 4

                          (25/0) هٖ آزهاٗذ:  یَبلو                        (25/0)تجَٗ٘ذ:  ِابتَغوا                  (25/0)گٌاّاى:  ُذهوب          (25/0)ٗارٕ هٖ كٌذ:  یَوُصُُ    (5

                ُُُُُُُُُُُ(25/0)ضذ ترافراضتِ:ُُفَِػترُُ                      (25/0)زًذگٖ:  َمػاش                    (25/0) تس٘ار:  َطویل                   (25/0)ّاكت:  تَبار         

                              (5/0) )ًافرهاًاى ـ هٌحرفاى( ّستٌذگٌاّکاراى ّواى ًاىآ :ُِسقونََُ ُُمُ ُاٰ ُٰاُوٰلُِ (1(    6

َػلَُلُ (2        رًَجاُ:ََُ ََ  (5/0)  )هحل خرٍجٖ( راُ ًجاتٖ تراٗص قرار هٖ دّذ وُ

یُ: (3        َ ِِ ِٰـوا            (5/0))ترإ پذر ٍ هادرم( پذر ٍ هادرم را ٍ هرا ت٘اهرز پرٍردگارا رَِبُاغِ رُیَُوُ

 (5/0) . آساًٖ سختٖ خذا تؼذ از قرار خَاّذ داد َسیَجَػُلُاُهُبَػَدُُغٍرُیًُراُ: (4       

    (5/0) . را تِ اًذازُ آب )فرٍد فرستاد( از آسواى ًازل كرد  ٍ كسٖ كِ  َوُاَیُهَزَلُِمَنُالسمآِءُمآًءُبَِقَدٍرُ:ُ(1(    7

 (5/0) )ّطذار دٌّذگاى( ّطذارّا خاًذاى فرػَى آهذ ترإ ٍ قطؼاً َوََُٰقدُجآَءُءاَلُفِرَغوَنُانُذُرُ: (2       

ِتُ: (3        ـٰ  (5/0) . داٗل رٍضي پ٘اهثراًواى را تا فرستادٗن قطؼاً  ََٰقدُاَرَسلواُرُُسلَواُبِاَبیِو

 (5/0) را . خرٗذ ٍ فرٍش خذا ٍ رّا كٌ٘ذ ٗاد پس تطتات٘ذ تِ سَٕ ِذکِرُاِهَُوَُذُروُاَبیَعُ:ُفَاسَػواُِایُ(4       

 (5/0) )گَش ضٌَا داضت٘ن( ٗا اًذٗطِ ٍ درک هٖ كردٗن .هٖ ضٌ٘ذٗن إ كاشٍ گفتٌذ  هَػِقُلُ:َُوُقالواُلَوُُکّواُنَسَمُعُاَو (5       

       6) :ُ ًً ُثَقی ًً  (75/0) تار( . )سٌگ٘ي ـ گراى تا ارزش )گفتارٕ( سخٌٖ تَ قطؼاً ها ًازل خَاّ٘ن كرد تر ِاهّاَُسوُلیَُغلَیَ ُقَو

بِِلَُکیَفُُخِلَقتُ: (7        ًِ  (75/0) خلق ضذ . كِ چگًَِ ضتر )ًوٖ تٌٌ٘ذ( تِ كٌٌذ دقّت ًوٖ پس آٗاُاَفًَیَوُظروَنُِاَیُا

 یادآوري :
ّستن ، . . ( ٍ .  ، فؼل ّإ رتطٖ ) است ،« را » تحت اللفظٖ آى ّاست ، از اٗي رٍ ، اگر داًص آهَز ترخٖ از كلوِ ّا ـ هاًٌذ  هثٌا در پاسخ داًص آهَزاى ترجؤ ـ1

 ، ً٘س ًورُ ٕ كاهل را خَاّذ داضت .  . . را در ترجوِ ًٌَٗسذ ، ًورُ إ از اٍ كسر ًوٖ ضَد . در غَرتٖ كِ ترجوِ رٍاى ٍ غح٘ح ارائِ ضذُ تاضذ
ر ػثارت هَرد سؤال ، هوکي است تْتر در غَرتٖ كِ داًص آهَز حرٍف اضافِ را تِ ضکل هؼٌإ اٍّلِ٘ ٍ اغلٖ آى ّا هؼٌا كٌذ ، غح٘ح است ؛ ّر چٌذ كِ د ـ2

« تِ » هؼٌا ضَد ٍلٖ اگر داًص آهَز « در » كِ تْتر است « هٌٓاهٔکُنٕ تِاللَٕ٘لِ ٍٓ الٌَْارِ » در ػثارت « تِـ »  دٗگرٕ هؼٌا ضَد ؛ هاًٌذ حرف اضافٔتاضذ آى حرف تِ غَرت 
 هؼٌا ضَد ، غح٘ح هحسَب هٖ ضَد .« از » كِ در ّر جا « هِيْ »  ٔهؼٌا كٌذ ، ًورُ إ از اٍ كسر ًوٖ ضَد . ّن چٌ٘ي ، حرف اضاف

 كاهل را خَاّذ گرفت . ترإ هثال  ٓاگر داًص آهَز فؼلٖ را كِ تِ ّر دل٘ل در كتاب درسٖ تِ دٍ غَرت هؼٌا ضذُ است ، تِ ّر ٗک از دٍ هؼٌا تٌَٗسذ ، ًور ـ3 
ع هؼٌا هٖ ضًَذ ، ّر دٍ هؼٌا غح٘ح است ؛ ٗا اگر فؼل هضارع در جولِ إ تِ غَرت هضارع اخثارٕ ٗا ترإ افؼالٖ كِ گاّٖ تِ تٌاسة جولِ ، هاضٖ ٍ گاّٖ هضار

 التساهٖ هؼٌا ضَد ، غح٘ح است ٍ ًورُ إ از داًص آهَز كسر ًوٖ ضَد .
فقط ً٘وٖ رت اهکاى ٍ قاتل تقس٘ن تَدى در غَدر غَرتٖ كِ فؼل هفردٕ ، جوغ ٗا ترػکس هؼٌا ضَد ٗا فؼل هاضٖ تِ غَرت هضارع ٗا ترػکس هؼٌا ضَد ،  ـ4

 ضَد . هرتَطِ تِ آى كلوِ كسر هٖ از ًورٓ
 تؼلق هٖ گ٘رد .تؼ٘٘ي ضذُ در ترجوِ ترك٘ة ّا ٍ ػثارت ّا تِ ّر ه٘ساى كِ از آى ترك٘ة ٗا ػثارت هؼٌا ضذُ است ، ّواى هقذار ًورُ  ـ 5
 : فََسَجَد الَْمائَِکة  ضَد هاًٌذ:  إ جوغ ، هفرد هؼٌا ضَد ، غح٘ح هحسَب ضذُ ٍ ًورُ إ كسر ًوٖفؼل هفردٕ كِ فاػل آى ، اسن ظاّر ٍ جوغ است ، اگر تِ ج ـ 6

 .فرضتگاى سجذُ كردپس 

 گرامي خسته نباضيد انهمکار
 ج
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