باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:
زﻧﺪه ﯾﺎد داوري

نام پدر:
نمره کتبی:

نمره شفاهی-عملی:
ردیف

نام درس :قرآن

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

جمع نمره با حروف:

تاریخ امتحان1041/3/1 :

مدت امتحان 04 :دقیقه

ساعت امتحان 14 :صبح

سوالات در  2صفحه

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزادومرکز آموزش از راه دور در نوبت خرداد 1041

درستی یا نادرستی ترجمه واژه ها و ترکیب قرآنی زیر را با علامت (  ) مشخص کنید.
 بَلدَ  :خشکی
 مِن یَومِ

 :در روز جمعه

 نَجم  :علف

درست 

نادرست 

درست 

نادرست 

درست 

نادرست 

معنای واژه های قرآنی زیر را از بین کلمات داده شده  ،انتخاب و مقابل آن ها بنویسید.
 سُبات «................................. :محل آرامش و استراحت – آسایش وآرامش – زندگی »
 اِتَخِذ  « ................................. :قرار بده – به پا خیز – یاد کن»
معادل قرآنی هریک از کلمات زیر را از آیات استخراج کرده و درمقابل آنها بنویسید.
 « وَ مَن یَتَوَکَل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ »
 « فَاِذا قُضِیَتِ الصَلو فَانتَشِروا فِی الاَرضِ »
تمام شد ............................ :

کافی است ...................... :

با توجه به ترجمه  ،در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید.
ک فِی النَها ِر  ......................طَویلًا )
ِن َل َ
(ا َ
بَأسٌ 

وَیلٌ 

نَبَأٍ 

سَبحًا 

فقط کلمه های مشخص شده را ترجمه کنید.
سَوآءً مَحیاهُم وَمَماتُهُم ()......................

 اِذا نودِیَ لِلصَلو ().......................

وَلَقَد یَسَرنَا القُرآنَ ()...................

وَ لتَنظُر نَفسٌ ما قَدَمَت ()....................

ترجمه ی درست عبارت های زیر را با علامت ( ) مشخص کنید.
 وَاتَبَعُوا النُورَ الَذی اُنِزلَ مَعَهُ :
ب) تبعیت کردند نوری را که نازل شد با او 

الف) پیروی کنید نوری را که نازل می شود همراه او 
 مَنافِعُ لِلناسِ  :الف) به نفع مردم 

ب) فایده هایی برای مردم 

 وَلا تَزِدِ الظالمینَ اِلا تَباراً :
الف ) نیفزای ستمکاران را جز نابودی 
کَلا سَیَعلَمونَ :

ب) زیاد نکن برای ظالمان مگر گمراهی 
ب) هرگز چنین نیست خواهند دانست.

الف) این چنین خواهند دانست  .

ادامه سواالت در صفحه بعد
1

نمره

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

دبیرستان:
ردیف
7

ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ داوري

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

نام درس :قرآن

تاریخ امتحان1041/3/1 :
ساعت امتحان:

 14صبح

مدت امتحان 04 :دقیقه
سوالات در  3صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزادومرکز آموزش از راه دور در نوبت خردادماه 1041
شماره هر عبارت را در مربع مقابل ترجمه درست آن بنویسید (.دو ترجمه اضافه است)

 -1مَن خَلَقَ :

 هر آنچه گفتند عمل خواهیم کرد.

 -2سَنَکتُبُ ما قالوا :

 چه کسی آفرید

 -3اَن یَأتِیَهُم عَذابٌ اَلیمٌ :

 اگر بیاید برای شما عذابی سخت

 -0لِیَبلُوَکُم :

 خواهیم نوشت آنچه را گفتند.

نمره
1

 تا بیازماید شمارا
 اینکه بیاید آنها را عذابی دردناک
1

ترکیب های قرآنی زیر را ترجمه کنید.
8

 تَزرَعونَهُ ........... ............... :

9

ترجمه ی آیات و عبارات قرآنی زیر را کامل کنید.

 بِیَدِهِ المُلکُ  :به .......... ..... ..........
0

 اَلَذینَ کَـَفروا وَ صَدُوا عَن سَبیلِ اللهِ اَضَلَ اَعمالَهُم
................ کافر شدند و ...................از.........خدا ..............کارهایشان را
لِیَقومَ الناسُ بِالقِسطِ .
تا . ............... ........... ...........
وَیَرزُقهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِب .
و .................به او از. ...................... ............
 قالَ یا قَومِ اِنی لَکُم نَذیرٌ مُبینٌ .
 گفت ای  ...........قطع ًا من برای شما . ................... .............
 اَ لَم نَجعَلِ الاَرضَ مِهادًا.
آیا ..................... ................ ..................؟

موفق وپیروز باشید.

2

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سوالات امتحانات هماهنگ استانی ،

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

پایه نهم –خرداد ماه 1041

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ردیف

نظر همکاران در تصحیح محترم است

1

به ترتیب اولی نادرست ،

دومی درست

5

آسایش و آرامش -

قرار بده هر مورد 4/57

3

کافی است :حَسبُ

0

گزینه « ج» سَبحًا صحیح است 4/57

7

تاریخ امتحان1041/3/1 :

اداره سنجش

مدارس آموزش از راه دور

نام درس  :قرآن

سومی درست هر مورد 4/57

4/57
4/7

تمام شد  :قُضِیًت

هر مورد 4/57

4/7
4/57

ندا داده شد –4/57

یکسان،مساوی - 4/57

نمره

آسان کردیم- 4/57

شخص

1

 ،انسان4/57
6

عبارت اول :ب صحیح است4/57

عبارت دوم  :ب صحیح است-4/57

-

عبارت سوم :الف صحیح است-4/57

5

8
9

عبارت چهارم  :ب صحیح است4/57

-5خواهیم نوشت آنچه را گفتند4/57

-1چه کسی آفرید- 4/57.
-3اینکه بیاید آنها را عذابی دردناک -4/57

-0تا بیازماید شما را 4/57

زراعت می کنید  ،می رویانید آن را - 4/7

به دست اوست فرمانروایی 4/7

عبارت اول :کسانی که ،

مانع شدند،

راه ،

محو و نابود کرد 1نمره

عبارت دوم  :رفتار کنند ،مردم به عدل  ،یا « تا به پا دارند مردم
عبارت سوم :روزی می دهد  -جایی ،هر کجا -
عبارت چهارم :قوم من –
عبارت پنجم :قرار ندادیم -

هشدار دهنده -
زمین را -

1

عدل و داد را4/57

گمان نمی کند 4/57
آشکار ،روشن 4/57

محل آرامش و استراحت 4/57

1

1
0

