
 ....................... : شماره داوطلب                                                باسمه تعالی  نام شهرستان/ منطقه:                                                         

 .......................................نام :                                         وزارت آموزش و پرورش                             صبح 03/8ساعت شروع امتحان:  

 .......................... نام خانوادگی:                            ن  و پرورش استان همدا سنجش آموزشاداره                        1/0/1038 :تاریخ امتحان

 .................................. : پدرنام    1038 خرداددوره اول متوسطه   نهمپایه هماهنگ استانی  ارزشیابی تحصیلی   دقیقه 03:پاسخگویی زمان

 ...........................نام آموزشگاه:                                   قرآن درس:               7االت:ؤتعدادس            2:  هتعداد  صفح           صبح نوبت : 
 

 نمره «کندهاست، هدایت میراهاین قرآن، به راهی که استوارترین به راستی که » إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یهْدِي لِلَّتِی هِی أَقْوَمُ» ردیف
   

1 

 

 .تعيين شده بنويسيد درمحلهاي را  پاسخ مناسب،ضمن آرزوي موفّقيت براي شما لطفاً با مطالعة دقيق هرسؤال:عزيز اندانش آموز

1 

 .مشخص کنيد با عالمت  هاي قرآنی را ترجمه صحيح واژه

 سرزمين -                            2 بيهوده -                           1  بَلْدَةًالف( 

                                                  باش شکيبا و صبور -        2بخوان دقت با و آرام-                         1     رَت ّل ب(

5/0 

2 

 مشخص کنيد. گزينه صحيح را با عالمت 

 است؟  گزينهکدام «نُذُر »کلمه قرآنیترجمه  (الف

     ها ( هيزم                   4هشدارها(                               3 باغ ها(                            2 خبرها( 1

 کدام گزينه است؟          « يَأتی» قرآنی ترجمه کلمه (ب 

      دهد.انجام می(              4زند.صدا می (                         3 آيد.می(                 2 کند.آشنا می( 1

5/0 

3 

 کلمه اضافه است(2ه از کلمات داده شده بنويسيد. )ترجمه لغات قرآنی را با استفاد

 «فرستنده   -زندگی – پند –شنيديم  می  - بجوييد - صدا بزنيد »

 ) .................................... ( :مَعاش ب(                    ) .................................... (              :نَسمَعُ کُنّا الف(

            ) .................................... (                  :  مُرس ل د(                                 ) .................................... (         : ا بتَغوا ج(

1 

4 

 فقط لغت هايی که زير آنها خط کشيده شده را ترجمه کنيد.

 ) .................................... (            :بِاللَّه  وَرَسُول ه  تُؤْم نُونَ -الف 

 ..................... (           .) ..............                  :مُسَمًّىوَأَجَلٍ  -ب 

 ) .................................... (           :هُينْصُرُوَل يعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  -ج 

 ) .................................... (              :الْإِبِلِ أَفَلَا ينْظُرُونَ إِلَى -د 

1 

5 

 مشخص کنيد. عالمت با را ترجمه صحيح

   :سَبْحًا طَوِيلًا  -الف 

 کار و تالش بسيار(                                                         2       آرزوهاي فراوان( 1
 

  :بَأْسٌ شَد يدٌ -ب 

       .نرمی فراوان (                                                       2               .سختی زياد (1
 

                :کَيفَ نُص بَتْ  -ج 

 چطور دوام يافت.(                                                               2         .چگونه برپا شد( 1
 

  :بْلُوَکُمْل يَ -د

 .( تا بيازمايد شمارا                                                      2 .( تا شما امتحان کنيد1

1 

 «دوم ادامه سؤاالت در صفحه»
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 نمره «کندهاست، هدایت میراهاین قرآن، به راهی که استوارترین به راستی که » إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یهْدِي لِلَّتِی هِی أَقْوَمُ» ردیف
   

2 

 

6 

 ترجمه ترکيب هاي قرآنی را بنويسيد.

 ................................................  :عَلَّمَهُ الْبَيانَ -الف

  ................................................  :أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا -ب

 .................................................               :فَوْزًا عَظ يمًا -ج

 ..........    .......................................          :قُمِ اللَّيلَ -د

2 

7 

 را کامل کنيد.معناي آيات و عبارت هاي قرآنی زير 

 . ......................... همه .........................                         :کُلِّهَاکَذَّبُوا بِآيات نَا  -الف

 . ........................................................................آيا                    :أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ م هَادًا -ب

 . ..................................................................... خدا قطعاً                 :إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -ج

 . ................................................... ازاو را  ......................... و     :       وَيرْزُقْهُ م نْ حَيثُ لَايحْتَس بُ - د

 به اندازه........................از آسمان...............و کسی که..............      :وَالَّذ ي نَزَّلَ م نَ السَّمَاء  مَاءً بِقَدَرٍ -هـ

 . ..............................................................................اين کهقبل از         :م نْ قَبْلِ أَنْ يأْت يهُمْ عَذَابٌ أَل يمٌ -و

4 

 طاعات و عباداتتان در ماه مهمانی خدا قبول؛                                                     جمع                                                         

 قرآن موفق و سربلند باشيد.در پناه و 

10 

 تجدید نظر پس از اعتراض                                                                       -2 اول    تصحیح -1

 نمره به حروف نمره به عدد نمره به حروف نمره به عدد

    

 نام و نام خانوادگی مصحح   ....................................    امضاء ....................................    امضاءنام و نام خانوادگی مصحح   

 

 

 



 باسمه تعالي

 دقيقه03مدت امتحان :  صبح 03/8 ساعت شروع : قرآندرس : استاني امتحان هماهنگسواالت راهنماي تصحيح 

 1/0/1018 : تاريخ امتحان                     دوره اول متوسطه  نهم پايه  : 

 استان همدان  آموزش و پرورشاداره سنجش  1018سال ماهخرداد  دانش آموزان و داوطلبان آزاد در

 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
   

1 

 

 2/0 ( نمره 52/0) هر مورد                  بخوان دقت با و آرام -ب                                                         سرزمین –الف  1

 2/0 ( نمره 52/0) هر مورد                                       5 –ب                                                                   3 –الف  5

3 
 ( نمره 52/0) هر مورد                                     زندگی -ب                                                        شنیدیم می - الف

 فرستنده  -د                                                                 بجویید -ج
1 

4 
 ( نمره 52/0) هر مورد                        معیّن مشخّص، –ب                                                آوردیدایمان می –الف 

                    شتر –د                                                       کندیاری می –ج 
1 

2 
 (نمره 52/0) هر مورد                                        1 –ب                                                                    5 -الف 

                    5 –د                                                                     1 –ج 
1 

6 
                فرستادیم پیامبرانمان را –ب                        یاد داد)آموخت( به او سخن گفتن را –الف 

 ( نمره 2/0) هر مورد            برخیز شب را               –د                                        رستگاری)موفقیت( بزرگ –ج 
5 

7 

 نمره( 52/0)نوشتن هر قسمت             نمره(              2/0)                     آیات)نشانه ها( ما را – تکذیب کردند –الف 

 نمره(   52/0)نوشتن هر قسمت                      نمره(     72/0)      استراحت و آرامش محل -زمین را  – قرار ندادیم –ب 

 نمره( 52/0)نوشتن هر قسمت             نمره(              72/0)                   دهید.انجام می - به آنچه  – آگاه است –ج 

 نمره( 52/0)نوشتن هر قسمت                 نمره(           72/0)               .کندگمان نمی – جایی که–روزی می دهد–د 

 نمره( 52/0)نوشتن هر قسمت                 نمره(            2/0)                                              .آبی – نازل کرد -هـ 

 نمره( 52/0)نوشتن هر قسمت                 نمره(          72/0)                        . عذابی دردناک – ی آنهاراب –یدبیا – و

4 

 10 جمع

 )همکاران عزیز  خدا قوّت (                                                                                                                              

 می گیرد.همکار محترم؛ در صورت رساندن مفهوم توسط دانش آموز به سایر پاسخ های صحیح نیز، نمره تعلق 
 

 




