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

 وزارت آموزش و پرورش                                          نام : .......................................                                            51 ساعت شروع امتحان:

 اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                             نام خانوادگی: ..........................                        5/3/5331 خ امتحان:تاری

 نام پدر : ..................................   5331خرداد دوره اول متوسطه   پایه نهمارزشیابی تحصیلی  هماهنگ استانی   دقیقه 15زمان پاسخگویی:

 نام آموزشگاه:...........................                                   قرآندرس:                7سواالت: تعداد            2صفحه : تعداد            عصر نوبت : 
 

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

1 

 

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

1 

 .مشخص کنيد با عالمت  ترجمه صحيح واژه هاي قرآنی را

  کند. توکل می-                 2     .مدافع است -                    1   يَتَوَکَّلُالف( 

                                                       يدند.     ترس-                2 فراموش کردند. -                     1       نَسوا ب(

5/0 

2 

 مشخص کنيد. گزينه صحيح را با عالمت 

 است؟  کلمهکدام «  مُدَّکِر »ترجمه لغت   (الف

    پندگيرنده(                     4 گر ياري(                         3 برپا کننده(                    2 روي گردان( 1
  

 کدام گزينه است؟          « يُؤَخِّرُ  »ترجمه کلمه  (ب

       کند. تخلف می(                  4  .آزمايدمی(        3. اندازد می تأخير به(        2. کندبازخواست می( 1

5/0 

3 

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

 «گناهان   -برافراشت  – نيفزاي – گمراهی  - براي فردا –شد  هموار »

 ) .................................... (  تَزِد ال ب(                          ) .................................... (                  لِغَدٍ الف(

 ) .................................... (  ذُنوب د(                     ) .................................... (                  سُطِحَت  ج(

1 

4 

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

 ) .................................... (            يسْتَغْفِرُونَلْأَسْحَارِ هُمْ بِاوَ -الف 

 ..................... (           ...............)              الْفَاسِقُونَهُمُ أُولَئِكَ  -ب 

 ) .................................... (                              بِهِ نُوحًا  وَصَّىمَا  -ج 

 ) .................................... (                               الْأَرْضَلَمْ نَجْعَلِ أَ -د 

1 

5 

 مشخص کنيد. عالمت با را ترجمه صحيح

  :اتَّبَعُوا الْحَقَّ  -الف 

   .  پيروي کردند حق را(                                               2     . تبعيت کردي از حق( 1
 

 :أَصْحَابِ السَّعِيرِ  -ب 

   .               اهل سعادت(                                              2                      . اهل دوزخ(1
 

                :لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -ج 

     .اي کاش عالم بودند(                                               2              .دانستيد می اگر(1
 

  :فَاتَّخِذْهُ وَکِيلًا -د

 پس او را پشتيبان بگير.(                                              2 .پس از او پشتيبانی کرد(1

1 

 «دوم ادامه سؤاالت در صفحه»
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2 

 

6 

 ترجمه ترکيب هاي قرآنی را بنويسيد.

 ............................................             :قَوْلًا ثَقِيلًا -الف

 ............................................            :جَنَّاتِ عَدْنٍ -ب

 ............................................           :وَفِی أَنْفُسِكُمْ -ج

 ............................................  و     :وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ -د

2 

7 

 معناي آيات و عبارت هاي قرآنی زير را کامل کنيد.

                         .  ......................... ما .........................                            : بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ -الف

 . .........................ازعذابی.......................                      : تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ -ب

 . ...........................................................................و                         :   وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا -ج

 . ..............................و  ..........................................کسی که          :            ةَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيا -د

 . ..................................................نوح را.........................همانا ما                    إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ  -هـ 

 . ......................... در .................... نماز پس .................... هنگامی کهپس  :فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ الصَّلَاةُفَإِذَا قُضِيتِ  -و

4 

 طاعات و عباداتتان در ماه مهمانی خدا قبول؛                                                     جمع                                                         

 در پناه قرآن موفق و سربلند باشيد.و                                                               

10 

 تجدید نظر پس از اعتراض                                                                       -2 اول    تصحیح -1

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

    

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

 

@
no

ho
mi9



 تعاليباسمه 

 دقيقه15مدت امتحان :  51 ساعت شروع : قرآندرس : استاني امتحان هماهنگسواالت راهنماي تصحيح 

 5318/ 5/3 : تاريخ امتحان                     دوره اول متوسطه  نهم پايه  : 

 استان همدان اداره سنجش آموزش و پرورش 5318سال ماهخرداد  دانش آموزان و داوطلبان آزاد در
 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
   

1 

 

 2/0 ( نمره 22/0) هر مورد                                            1 -ب                                                              2 –الف  1

 2/0 ( نمره 22/0) هر مورد                                           2 –ب                                                               4 –الف  2

3 
 ( نمره 22/0) هر مورد                                       .نیفزای -ب                                                        برای فردا - الف

 گناهان -د                                                         .شد هموار -ج
1 

4 
 ( نمره 22/0) هر مورد      ان، منحرفان، گناه کارها نافرمان –ب                 .خواهندیمآمرزش  ،کنندیماستغفار  –الف 

                    .ندادیم قرار –د                                   .کرد وصیّت کرد، سفارش –ج 
1 

2 
 (نمره 22/0) هر مورد                                            1 –ب                                                                2 -الف 

                    2 –د                                                                 1 –ج 
1 

6 
                بهشت های جاودان –ب            ارزش با بار، گران گفتار( سنگین، سخن) –الف 

 ( نمره 2/0) هر مورد          ساقه( و درخت بدون )گیاه علَف –د                                                 و در خودتان –ج 
2 

7 

 نمره( 22/0)نوشتن هر قسمت               نمره(              2/0)                                محرومیم، نیازمندیم – بلکه –الف 

 نمره(   22/0)نوشتن هر قسمت                        نمره(     2/0)                          دردناک – شما را نجات می دهد –ب 

 نمره( 22/0)نوشتن هر قسمت                      نمره(     72/0)                  .استراحت( آسایش) -  خوابتان – قرار دادیم –ج 

 نمره( 22/0)نوشتن هر قسمت        نمره(                    72/0)                                   .زندگی را – مرگ – آفرید –د 

 نمره( 22/0)نوشتن هر قسمت                 نمره(         72/0)                            .قومش -به سوی  – فرستادیم -هـ 

 نمره( 22/0)نوشتن هر قسمت              نمره(             72/0)                       . زمین – پراکنده شوید –تمام شد – و

4 

 10 جمع

 )همکاران عزیز  خدا قوّت (                                                                                                                              

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

 

@nohomi9                                                       ghadam.com




