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ردیف
1

2

نمره

سؤاالت
صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را با عالمت  مشخص کنید.

ص

غ

ض»
الف) «فَانتَشِروا فِی االَر ِ

در زمین پراکنده شوید.





ب) «کَّذَبوا بِأیاتِنا»

تکّذیب کردند نشانههای ما را





ج) «سَواءً مَحیاهُم»

مساوی است مرگشان





پاسخ مناسب را از ستون سمت چپ انتخاب کرده و حرف مربوط به آن را در داخل (

0/57

) بنویسید( .دو عبارت اضافی

است).

(

)

الف) آموخت

ب) نافرمان

 )2-1بَیان

 )2-2یَنصُرُ (

)

ج) موفق

د) سخن

 )2-3ذُنوب (

)

هـ) یاری میکند

(

)

 )2-4فائز
3

ن.
 )3-2اِنّا کُنّا مُنّذِری َ

7

و) گناهان

معنای کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده غلط است ،صحیح آنها را بنویسید.

 )3-1وَ اِلَی السَماءِ کَیفَ رُفِعَت.
4

1

و به آسمان که چگونه گسترده شد.

0/7

همانا ما فرستنده بودیم.

معنی درست کلمات زیر را مشخص کنید.

ساءَ .............................

(مساوی است 

یَأتی.............................. :

(میآید

سُبات ............................. :

(کسب و کار

چه بد است) 

شاید
مهلت میدهد

قرار میدهد) 

آسایش و آرامش

0/57

با ارزش) 

گزینهی صحیح را با عالمت  مشخص کنید.

 )7-1معنای درست کلمهی «لِباس ًا» در جملهی «وَجَعَلنا الَیلَ لِباساً»
الف) بسیار و طوالنی

ب) پوشش 

ج) آرامش

د) یکسان

 )7-2کدامیک از گزینههای زیر در جای خالی عبارت قرآنی «اِنَهو هُوَ  ..............العلیمُ» را کامل میکند« .همانا او شنوای دانا است»
الف) السَمیعُ 

ب) العَزی ُز

ج)الرَحیمُ 

0/57

د) الغَفورُ

 )7-3کلمهای که زیر آن خط کشیده شده به چه معنی است؟ «هّذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدًی وَ رَحمَهٌ»
الف) هدایت

6

ب) دالیل روشن

د) بینش

ج) رستگاری

معنای کلمات زیر را بنویسید.

ن..................... :
موقنی َ

خَوف..................... :

تَحتَ..................... :

ادامه در صفحه 2

الیَسخَر....................... :

1
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ردیف
5

8

نمره

سؤاالت
ترجمهی درست را انتخاب کنید.

هلل.
 )5-1وَصَدّوا عَن سَبیل ا ِ
الف) و مانع شدند از راه خدا 
 )5-2وَ فی اَنفُسِکُم اَفَال تُبصِرونَ.
الف) و در خودتان آیا نمیاندیشید

ب) و در خودتان آیا نمیبینید

 )5-3تُؤمِنونَ بِاهللِ وَ رَسولِهِ.
الف) به خدا و پیامبرش ایمان آوردید

ب) به خدا و پیامبرش ایمان میآورید

ب) و پوشاندند ازراه خدا

0/57

کلمات داده شده را در جای مناسب خود قرار دهید( .دو کلمه اضافه است).

« نهاد -جاودان  -نیازمند -اندازه»
سائل....................... :
9

0/7

وَضَ َع....................... :

ترجمهی عبارات قرآنی زیر را کامل کنید.

 )9-1هُو الّّذی اَنزَل ال َسکینَهَ فی قُلوبِ المؤمنینَ.
او ...................نازل کرد  ...........................در دلِ مؤمنان.

1

 )9-2قالَ یا قَومِ اِنّی لَکُم نَّذیرٌ مُبینٌ.
 ...................ای قومِ من همانا من برایتان  .......................آشکاری هستم.
10

معنی ترکیبهای زیر را بنویسید.

الف) رَبِّ اغفِرلی.............................. :
11

ال............................ :
ب) سَبحاً طَوی ً

1

آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید.

ن.
الف) اِنَهُم کانوا قَبلَ ذلِکَ مُحسِنی َ

2

ب) وَ مَن یَتَوَکَل عَلَی اهللِ فَهُوَ حَسبُ ُه.
میانگین نمره
نمره تکوینی

نمره پایانی
نام نام خانوادگی دبیر
امضاء

جمع نمرات

10

باسمه تعالی
راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس قرآن

پایه نهم

مدت امتحان 54 :دقیقه

درس قرآن
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تعداد صفحه2 :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان گیالن

عصر
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ردیف
1

سؤاالت

الف) ص

2

 )2-1د

3

 -1برافراشته شد

4

جواب به ترتیب:

ب) ص

نمره

ج) غ

 )2-2ه

 )2-4ج

 )2-3و

 )3-2هشداردهنده

5
6

جواب به ترتیب:

5
8

جواب به ترتیب:

0/ 5

0/55

هر مورد 0/25
 )5-3د

 )5-2الف

)5-2ب

هر مورد 0/25

0/55

1

اهل یقین – ترس -زیر -نباید مسخره کند
 )5-1الف

هر مورد 0/25

1

هر مورد0/25

چه بد است – میآید -آسایش و آرامش
 )5-1ب

هر مورد 0/5

0/55

هر مورد 0/25
 )5-3ب

هر مورد 0/25

0/55

0/ 5

هر مورد 0/25

نیازمند -نهاد
9

 )9-1کسی است که -آرامش را

10

الف) پروردگارا مرا بیامرز

11

الف) همانا آنها پیش از آن نیکوکار بودند.

 )9-2گفت -هشداردهنده

هر مورد 0/5

1

ب) کار و تالش طوالنی
1

هر مورد 0/5

ب) و هر کس توکّل کند بر خدا پس او برایش کافی است.

2

هر مورد 0/25
جمع نمرات  10نمره

