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 *نظر همکاران گرانقدر در تصحیح محترم است.*

 شرح پاسخ شماره سؤال
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 ( ًوزُ هی ثبضذ: ) کلوِ هذت در تزجوِ ّب اضبفِ است(22/0ثبرم ّز کلوِ) 

 هَْذ سبءَ سُجبت سَـَاء هُسَوّـًی

 هحل آراهص چِ ثذ است آسبیص یکسبى هعیّـي
 

 پٌذگیزًذُهُذَّکِز: کبفی است/ حَستُ: کبرٍتالش/ سَجح:  گوبى هی کٌذ/یَحتَسِتُ: (                22/0صحیح است. )« ج»گشیٌِ ی  2

 : اسحذ ًگذریذ.َا ـَطغالتَ(               22/0صحیح است. )« الف» گشیٌِ  3
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 کبفی است.( هی ثبضذ: ثزای کلوبتی کِ دٍ تزجوِ دارًذ؛  یک تزجوِ 22/0ثبرم ّز کلوِ )

 استغفبر هی کٌٌذ/ آهزسش هی خَاٌّذ. :یَستَغـفِزٍىُّن الف( 

 سختیضذیذٌ:  ثَـأسٌة( 

 دٍسخ/ آتص فزٍساى: السَّعـیزاصحبةِ ج( 

 .تغییز هی کٌذ(« لَعَـلَّ»هعٌی فعل ثعذ اس   00صفحِ   تَضیحثب تَجِ ثِ )هَرد رحوت قزار گیزیذ : تُزحَـوَىلَعَلَّکُن د( 

 آرام ٍ ثب دقّت ثخَاى  القُزآى:  رَتِّـلُِ( 
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 (22/0صحیح است. )« د» گشیٌِ 

 هعٌبی فعل ثعذ اس کلوبت ضزط تغییزهی کٌذ(. )09صفحِ  تَضیحتزجوِ ضَد: «ّزکس تَکل کٌذ ثز خذا»ثْتز است هَي یَتَََکَّـل عَلَی اهلل:الف( 

 )هعٌبی فعل ثعذ اس کلوبت ضزط تغییز هی کٌذ(.20صفحِ  تَضیحتزجوِ ضَد:  «قطعبً اگز ثپزسی اسآًْب»ثْتز است  لَئِي سَأَلتَُْن:ة( 

 هعٌبی فعل ثعذ اس کلوبت ضزط تغییز هی کٌذ(.) 69صفحِ  ٍ 20صفحِ  تَضیحتزجوِ ضَد:  «اگز ثذاًیذ»ثْتز است  اِى کٌُتُن تَعلَوَى:ج( 

 .(تغییز هی کٌذ« لـِ » فعل ثعذ اس )هعٌبی  00صفحِ  تَضیحخذا:  /تب هطخص کٌذخذا تب ثطٌبسذ لِیَعلَنَ اهللُ:د( 
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 لِیَجلََُکُن:الف( 

 (22/0)ضوب را « : کُن» –تغییز هی کٌذ «لـِ »(             هعٌبی فعل ثعذ اس 22/0) ثیبسهبیذ« : یَجلََُ» –( 22/0) تب«:  لـِ » 

  هِي یَـَمِ الجُوُعَـةِ:ة( 

 (22/0)رٍس« : یََم» -هعٌب هی ضَد.  «در»در ایٌجب « هِي»؛   00صفحِ  تَضیحثب تَجِ ثِ (          22/0) در« : هِي»

 ثِ آى ثبرم تعلق ًوی گیزد. ٍدارد کبرثزد فبرسی در« ةـَعجُوُ»ٍاصُ ی  
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 ( 22/0صحیح است ) «2»گشیٌِ ؛   69صفحِ  تَضیحثب تَجِ ثِ  لِیُذخِلَ الوؤهٌِیيَ ٍالوؤهٌِبت:الف( 

 (22/0صحیح است.)« 1»:گشیٌِ ثِبلقِسظ یَقـَمَ الٌّبسُلِِ ة( 

 فبعل جوع هی ضَد.   فبعل ٍاقع ضذُ است ٍ فعل ثب لحبظ کزدىِ« اَلٌّبسُ»ثِ لحبظ هفَْهی  

        1/3/98تاریخ امتحان:                                    اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی                                                                                                                             

 درس: قرآن                                                        اداره سنجش آموزش و پرورش                                                                                                                                             

 نگ پایه نهمراهنمای تصحیح سؤاالت هماه
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 موفق باشید 
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 (22/0تطخیص قبعذُ: ) ٍ(22/0) :هعٌبی درستهعٌب هی ضَد. « توبم ضَد»ٍ الگَی قَاعذ؛   20صفحِ  ثب تَجِ ثِ هثبل « :قُضِـیَتِ»الف(

 (22/0تطخیص قبعذُ: )ٍ(22/0) :هعٌبی درستهعٌب هی ضَد.« هی رٍیبًین» ٍ الگَی قَاعذ؛00صفحِثب تَجِ ثِ هثبل  «:اَلـشّارِعَى»ة( 
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 ال تَکًََا کَبلَّـذیي ًَسَا اهللَ:الف( 

ذیي» -( 22/0) هبًٌذ«: کَـ:» -  (22/0) ًجبضیذ «:ال تَکًََا»  (22/0)فزاهَش کزدًذ « : ًَسَا» -( 22/0)کسبًی کِ «: اَلَـّ

 (22/0)خذا را«: اهللَ»

 سَیَجعَلُ اهللُ ثَعذَ العُسزِ یُسزاً:ة( 

 ( 22/0)ثعذ اس«: ثَعذَ» -. در جولِ قجل آهذُ است؛ ثبرم ًذارد. خذا « : اهللُ» -( 22/0)قزار خَاّذ داد «: سَیَجعَلُ»

 (22/0)آسبًی«: یُسزاً» - (22/0)سختی « : العُسزِ»

 تِـیَُْن عذاةٌ اَلینٌ:اَى یَأج( 

 ( 22/0) / ایطبىّب آى« : ُّن» -( 22/0) / ثیبیذثیبیذ ثزای« : تِـیَیَأ» -( 22/0)کِثِ هعٌبی «: اَى»

 فبرسی کبرثزد دارد ٍ ثِ آى ثبرم تعلق ًوی گیزد.در « : عذاةٌ »

 (22/0)دردًبک  «:اَلینٌ» 

 :ٍاَىِ اعجُـذٍا اهللَ ٍ اتَّقـَُد( 

 چَى در جولِ قجل تکزار ضذُ است؛ ثبرم ًذارد.؛  کِثِ هعٌبی «: اَى»

 در جولِ قجل تکزار ضذُ است ٍ ثبرم ًذارد . «:اهللَ» - (22/0)عجبدت کٌیذ «: اُعجُـذٍا»

 فقظ یک ثبر کسز ًوزُ صَرت گیزد. « اَى» ٍ « اهلل» هبًٌذ: غلظ هعٌب ضَد، است  تکزارضذُای کِ  اگز ٍاصُ *تَجِ: 

 (22/0« )اٍ» تطخیص ضویزِ ( 22/0ٍ)«  اِتَّقَا»هعٌبی            .ٍتقَای اٍ را پیطِ کٌیذ یب تقَای اٍ را داضتِ ثبضیذ:  «ٍاتَّقـٍََُ»
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