
 نام خانوادگی: نام و
 سنجش آموزش و پرورش استان گیالن ادارۀ 

sanjesh.guilan.medu.ir 
 صفحه2تعداد صفحات: 

 دقیقه54  مدت امتحان:  قرآنسؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس   نام آموزشگاه:

 70/70/9018تاریخ امتحان: 
 اول متوسطه دورۀ  نهمو داوطلبان آزاد پایۀ  روزانه، بزرگسال دانش آموزان

 9018سال  خرداد
 عصر 07/95ساعت شروع: 

 
 

 نمره سؤاالت ردیف
 

 1صفحه

 "باسمه تعالی"

 غلط    صحیح                                درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. 9

         :سفارش کردبه مشا                                                 َشَرَع َلُكْم -الف

                     .پيروی نکنيد آز آنچه نازل کرد.         َّتِبُعوا َما ُأنِزَل ِإَلْيُكم اِ -ب

                       :ودر خودّتان                                        َوِفي َأْنُفِسُكْم -ج

                                               «مي دانستيد»:اگر بدانيدِإْن ُكْنُتْم َّتْعَلُموَن -د

                       :مي گويد ای قوم منَقاَل َيا َقْوِم -ه

 

 

 

24/9 

 لغات)قَلیل،سَبح،ثَقیل(در کدام گزینه آمده است؟ ۀترجم 2

    سنگين کاروّتالش، کم، -ب              سنگين  اندک،بسيار، -الف

  برخيز  کم،کاروّتالش، -ج                ،کاروّتالش   کم،بسيار -ج

 

24/7 

  شده است؟ کدام کلمه درست معنا 0

 هشدار دهنده ر:َانذِْ      پراکنده شويد   غوا:َتبْاِ -ج      سختي    َباس: -ب   مي ّتواند ر:ْدَق -الف
 

24/7 

 در کدام عبارت قرآنی حرف)مِن(ترجمه نمی شود؟ 5

 َرْحَمًة ِمْن َربَِّك -د   َلا َيْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْوٍم -ج   َّتْجِری ِمن َّتْحِتَها اْلَأْنَهاُر -ب   ْمًرا ِمْن ِعْنِدَناأ -الف

 

 

24/7 

 )یک ترجمه اضافه است(هرکلمه قرآنی را به ترجمه صحیح آن وصل کنید. 4

 فردا      َميت 

 قرارداد      ُجنود 

 بودند      َوَضَع

 مرده                                 َغد

 سربازان   ُر                          َيْنُص

                                   ياری مي رساند 
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 » دوم صفحه در سؤاالت ادامه «

@nohomi9                                                       ghadam.com



 نام خانوادگی: نام و
 سنجش آموزش و پرورش استان گیالن ادارۀ 

sanjesh.guilan.medu.ir 
 صفحه2تعداد صفحات: 

 دقیقه54  مدت امتحان:  قرآنسؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس   نام آموزشگاه:

 70/70/9018تاریخ امتحان: 
 اول متوسطه دورۀ  نهمو داوطلبان آزاد پایۀ  روزانه، بزرگسال دانش آموزان

 9018سال  خرداد
 عصر 07/95ساعت شروع: 

 
 

 نمره سؤاالت ردیف
 

 2صفحه

 "باسمه تعالی"

 معناشود:مانند:در جمله به صورت فعل «اسم مفعول»یا «اسم فاعل»گاهی بهتر است  6
 مي پردازندزکات را هستند. اجنام دهندگان:  برای زکات  َفاِعُلوَن ِللزََّكاِة

 با ّتوجه به نکته ذکر شده ،عبارت قرآني زير را معنا کنيد.

 .................................................... ْحُن الَزاِرُعوَنَنَأْم 

 

04/7 

     :قرآنی را بنویسید.ترجمه ترکیب های  0

 ...........................................................           اللَِّه ِذْكِرِإَلى  -الف

 ............................................................                  ُكْم ِلَيْبُلَو -ب

   .............................................................                 ُقِم الَلْيَل -ج

     ..............................................................            ُيِميُت ُيْحِيي َو -د

           

 

 

 

 

2 

 معنی آیات وعبارت های قرآنی زیررا کامل کنید. 8

 .................................................................                       الْعَظِيمِ عَنِ الّنَبَإِ -الف

 را.................................. پس زنده کرديم به وسيله آن .                 َفَأْنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا -ب

 .ّتنها به او دل مبند و...........................................................    ْل ِإَلْيِه َّتْبِتيآًلَّتَبّت َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َو -ج

 .............................................................................  .        َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َمْهًداالَِّذی  -د

            .............................................................................                      اْلَعِزيُز اْلَغُفوُرَوُهَو  -ه

           ...............................................................................                          َلَعلَُّكْم ّتْفِلُحوَن  -و
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 97 جمع کل نمرات

 ** شیدموفق با**   

 نمره شفاهی

 نمره(01)

 نمره کتبی

 نمره(01)

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء میانگین نمره

 به حروف به عدد

    

 

@
no

ho
mi9



 "تعالیباسمه "

 (sanjesh.guilan.medu.ir ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیالن ):

 صفحه1تعداد صفحات:  قرآنراهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس   دقیقه 54مدت امتحان: 

 عصر07/15ساعت شروع:  1031سال  خرداددورۀ  اول متوسطه  نهمپایۀ  وزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزدآمدانش  70/70/1031تاریخ امتحان: 
 
 

 نمره  تصحیحراهنمای  ردیف
 

1 
 

 54/1 (52/0نادرست                      )    بارم هر مورد -درست    ه -درست  د -نادرست  ج -نادرست   ب -الف 1

 54/7 گزینه)ب(صحیح است. 5

0 
 گزینه )ب(صحیح است.

54/7 

 54/7 گزینه )ب(صحیح است. 5

4 

یاری می رساند                                   ینصر:    فردا                غد:      قرارداد         وضع:          سربازان   مرده            جنود: میت:

 54/1 کلمه) بودند( اضافه است.

6 
 یا ما می رویانیم.)زراعت می کنیم(

04/7 

0 

 منره(2/0)هر قسمت                                                2/0خدا    -به سوی  یاد -الف

 2/0مشارا     -تا بیازماید -ب

 2/0شب را    -به پاخیز)برخیز( -ج

 2/0می میراند  –زنده می کند  -د

5 

1 

 2/0بزرگ        -ازخرب  -الف

 2/0مرده   –سرزمین  -ب

 )اسم( بارم ندارد. کلمه نام           2/0پروردگارت را    – کن یاد و -ج

 52/1رامش   آ حمل -زمین را -برای مشا -قرارداد -کسی که -د

 /.52بسیار آمرزنده   -عزمتند)شکست ناپذیر( -او و -ه

                            2/0رستگار شوید  -شاید مشا -و

5 

 17 

 «در تصحیح ، نظر همکاران محترم است.»

 

@nohomi9                                                       ghadam.com
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