شماره:

نام ............. .................................... :

باسمه تعالی

نام خانوادگی ..............................:

وزارت آموزش و پرورش

کالس:



مدّت امتحان  02 :دقیقه
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
نام پدر .........................................:

صفحه 0 :از  7
امتحان هماهنگ درسقرآن پایه نهم دورهاول متوسطه
نام آموزشگاه .............................. :


 - 1صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
غلط 
صحیح 
 الف) کلمه قرآنی« نَسوا » به معنای (فراموش کردند) است.

غلط 
صحیح 
 ب) کلمه قرآنی « اَجَل » به معنای (مرگ) است.

 - 2ترجمهی درست هر ترکیب را با عالمت  مشخص 
کنید.

 ب) تَزرَعونَهُ  :میرویانید آن را
 چه کسی آفرید
الف) مَن خَلَقَ:
 چه کسی میآفریند 
 میرویانند آن را


 اگر میدانستید
د) اِن کُنتُم تَعلَمونَ:
 جز نیمی
 ج) اِالّ قَلیالً:

تا بدانید

 مگر اندکی 


 - 3فقط کلمههاییکه زیر آنها خط کشیده شده است را ترجمه کنید.
 الف) بِیَدِهِ المُلکُ :به دست اوست .......................


تاریخ امتحان0022/27/72 :



ب) قَوالً ثَقیالً :گفتاری .......................

بارم

0 /5

1

2

ج) اِلَی االِبِلِ :به ......................
د) عَسی اَن یَکونوا  ..................... :که باشند.
 - 4معنای ترکیبهایزیر را بنویسید.
الف) بِالبَیّناتِ. ...................................... :
ب) یُحیِی و یُمِیتُ...................... ...................... :
2

ج) کَلّا سَیَعلَمونَ....................... ...................... :
د) قالَ یا قَومِ......................... ....................... :







نمره با عدد

نمره با حروف
نام و امضاي دبير:

ادامه سؤاالت در صفحه  7

کتبی:

شفاهی:

جمع:

نمره تجديد نظر
در صورت داشتن
اعتراض :

نام و امضاي دبير  :

نمره باعدد
نمره با حروف

کتبی:

شفاهی:

جمع:

ادامه سؤاالت هماهنگ درس قرآن پایه نهم دورهاول متوسطهاستان زنجان – خرداد ماه 0022



 -5عبارت های قرآنی زیر را ترجمه کنید.

 الف) وَ فِی االَرضِ ءایاتٌ لِلموقِنِین. ..................................................................... :




ب) فَاتّخِذهُ وَکیالً . .................................................................. :




 ج) وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ ال یَحتَسِبُ . ...................................................................................... :



 د) یَغفِر لَکُم مِن ذُنوبِکُم . ........................................................................ :



 ه) وَهُوَ عَلی کُلّ شَیءٍ قَدیرٌ..............:بر. ......................................................



























موفق باشید 

صفحه 7:از 7



بارم

1

0/ 75

1

0/ 75

.

1

جمع بارم  02

باسمه تعالي
( اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان )

تاريخ امتحان1400/02 /27 :

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ ماده درسي قرآن پايه نهم دوره اول متوسطه

صفحه 1 :از 1

( با عرض خسته نباشيد به همكاران گرانقدر  ،نظر عزيزان محترم و مقدّم است )

 -1الف) صحیح

ب) غلط

(هر مورد )0/25

 -2الف) چه کسی آفرید؟
ج) مگر اندکی

ب) میرویانید آن را
د) اگر میدانستید

(هر مورد )0/25

 -3الف) فرمانروایی
ج) شتر

ب) سنگین /با ارزش /گران بار
د) شاید

(هر مورد )0/5

 -4الف) با دالیل روشن
ب) زنده میکند و میمیراند
ج) هرگز چنین نیست ،خواهند دانست
د)گفت ای قوم من

(هر مورد )0/5

 -5الف) و در زمین نشانههایی هست برای افرادی که یقین دارند1( .نمره)
ب) پس قرار بده (بگیر) او را مدافع و پشتیبان0/75( .نمره)
ج) و روزی میدهد او را از جایی که گمان نمیکند1( .نمره)
د) میآمرزد برای شما گناهانتان را0/75( .نمره)
ه) و او بر هر چیزی تواناست1( .نمره)

اصالحیه بارم تصحیح امتحان هماهنگ درس قرآن پایه نهم – خرداد 0011

با سالم حضور دبیران محترم و دانشآموزان عزیز ،نظر سرگروه استانی درس قرآن به شرح زیر اعالم میگردد:
« با توجه به بررسی های به عمل آمده و طبق اعالم سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی ،بخش انس
با قرآن در خانه جزء حذفیات بوده است .لذا مستدعی است همکاران محترم نمره قسمت مذکور

(سوال ) 5را با نظر خود در صفحه اول سواالت توزیع نمایند» .

