
 صفحه1 :اتصفحتعداد  

 1400/ 10 /   تاریخ امتحان: 

 ساعت امتحان: 

 دقیقه 40 مدت امتحان: 

       نمره 10بارم کتبی:    سؤال 10 :تعداد سؤال 

                 

 
 فارس اداره کل آموزش و پرورش استان

 خرامه  اداره آموزش و پرورش شهرستان

        1400دی  – امتحان قرآن پایه نهم / نوبت اول 

 بسمه تعالی  

 نام خانوادگی: و نام  

 شماره کالس:  

 امام صادق نام آموزشگاه:   

  دبیر مربوطه:  

     
 

 دانش آموزان عزیز سؤاالت داده شده را با دقت بخوانید و بدون عجله و شتاب به هر یک پاسخ دهید.
 

 ردیف االتؤس بارم

ًاًًَجزاءً )درعبارت (َجزاءً ) ی کلمه یمعن  0/ 25   1جزء ( د    پاداش ( ج   بخشنده ( ب   قسمت (الف      ؟است کدام(عَملونًََیًًًکانوًاًِبم

  2خ أ ( د    ب أ ( ج             اِخَوة ( ب   ِنساء ( الف ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً     ؟(برادراًن: )شود یم یقرآن کلمه کدام یمعن  0/ 25

 .(باشد یم درست کلمه چهار یمعن ).دیکن مشخص عالمت با رامی باشد  درست فقط کلماتی که معنایشان ریز کلمات انیم در  1

لوا:ًً ناً:       ًًًًًًًًًًً روان است تَجری:ًً                  پیروی می کنیدتََّبعواً:امًًًًًًً      دانستندَعمم ًًًًًًًًًًًًًًًآسان کردیمیَّسر

َعً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسفارش کردیم اَوَحینا:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًخواستیم نَشاُء:ًً لین:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمقررکرد ََشَ ًبرترین ها اَوَّ

3 

 مقابل آن بنویسید. پرانتز در را دار خط زیر معنی کلمات فقط  0/ 5

2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.........(..........)........َوًاملَحرومًمًلسائملًملمً(1  .............(.......)........ًفیًاملیزانًمًتَطَغوا(اَّلر
 

4 

 ترکیبات قرآنی داده شده را معنی کنید.  2

رونًًًَُهًمً(1 جرًًًُوًًًََوالنَّجمًًُ( .............................ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً2ًًً:َیسَتغفم ً.............................ًً:الشَّ

َعظیام :ًًً(3 ًاَعامَلُهمً:ًًً( .............................ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً4َفوزاً   ًًًًً.............................  اََضلَّ

5 

ًًًَبَصائمرًًًَُهَذًاًًً﴿           یک را معنی کنید. هر درآیه  مقابل دو ترکیب ساده بیابید و  1 ًىًًوًًًَلملنَّاسم ً﴾يُوقمنُونًًًَلمَقْومً ًًَرْحَمةً ًوًًًَُهد 

       ..............................  معنیً:ًً....... .......................  2ًًترکیًبًًًًً..............................  معنیً:...........................  ...... 1ًًترکیبًً

6 

 ُهً:ًاگرًخداًبخواهد.امنًشاَءًاللًرًًًالگو                فعل های ماضی را به صورت مضارع معنا کنید.الگو داده شده  به توجه با  1

ًً1ًً: ًهر کس وارد آن جا ..................... ایمن است.ًً(ًَمنًَدَخَلهًکاَنًآَمناً 
 هنگامی که یاری خدا و پیروزی ..............ًًًهًَوًالَفتح:ًاللرًُصً(ًامذاًجاَءًن2َ

7 

 ترجمه درست هرعبارت را بنویسید.  0/ 75

 ترجمه درست ترجمه نادرست آیه

يعًًًُُهوًًًَإمنَّهًُ(1ًً مم  ................................................... او شنونده ی بیناستًاْلَعلميمًًًُالسَّ

 ................................................... زندگی و مرگ شام بد استًَوَماَمتُُهمًًًَْمْحَياُهمًًًَْسَواءً (2ًً

 ................................................... آیا ما و شام کاشتیمًالزَّارمُعونًًًَنَْحنًًًُأَمًًًْتَْزَرُعونَهًًًَُأًأَنُْتمًْ(3ًً
 

8 

 عدالت را برپا دارند؟ درکدام عبارت قرآنی خداوند از مردم می خواهد  0/ 25

 َوََّلتُْخِِسُوا الِْميزَانَ د(                   َوأَِقيُموا الَْوْزَن ِبالِْقْسِط ج(              أََّلا تَطَْغْوا ِِف الِْميزَانِ ب(             َوَوَضَع الِْميزَانَ الف(  

9 

 آیات قرآنی زیر را ترجمه کنید.  3

ًيًًُهوًًَ»(1ًً يَنةًًًَأَنَْزَلًًًالَّذم كم ًًًالسَّ ًًفم نميًًًَُقلُوبم ً...................................................................ًًًً«اْلُمْؤمم

ًيً»ًًً(2 ًاًًاْْلَْرَضًًًلَُكمًًَُجَعَلًًالَّذم  ...................................................................ً«َمْهد 

نميًًًَلمكًََذً ًًَقبَْلًًًَكانُوًاًًإمنَُّهمًْ»(3ًً ً................................................................ ً«ُمْحسم

ْنُهمًًًَْخْْي ًاًيَُكونُوًاًًأَنًًًَْعَسً ً»(4ًً ً...................................................................«ًًمم

10 

ًمنرهًکتبیًًًًًًًً 10 ًًًموفقًباشیدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 :حروًفًًًوًًعدًدًًبًهًًیًوًکتبًیشفاًهًًمنرًهًًجمًعًًًًًًًًًًًًًًًًً(:10ًًًًًًً)کتبًیمنرهًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(ً:10ً)قرائتًوًروخوانًیًًمنرًه         20
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 بارم
 ماهید-اول نوبت                                                نهم هیپا قرآن درس پاسخنامه                                                         خدا نام به 

 10/1400:  /آزمون خیتار(                                 اول دوره:          )رستانیدب:                                     طراح یخانوادگ نام و نام 

 ردیف

 1   پاداش (ج       ؟است کدام(عَملونًَیًًًَکانواًًِبماًًَجزاءً )درعبارت (َجزاءً ) ی کلمه یمعن  0/ 25

 2           اِخَوة( ب  ًًًً     ؟(برادراًن): شود یم یقرآن کلمه کدام یمعن  0/ 25

هر         .(باشد یم درست کلمه چهار یمعن ).دیکن مشخص عالمت با رامی باشد  درست فقط کلماتی که معنایشان ریز کلمات انیم در  1

 0/ 25مورد صحیح  

روان است تَجری:ًً                  پیروی می کنید تَّبَعواً:اًًًًًًِ      دانستند َعِملوا:ًً

ًًًًًًًًًًًًًًًآسان کردیم یَّسرناً:       ًًًًًًًًًً 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسفارش کردیماَوَحیناً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًخواستیم نَشاُء:ً

لین:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمقررکرد َشَرَع: ًبرترین ها اَوَّ

3 

 0/ 25هر مورد صحیح               مقابل آن بنویسید. پرانتز در را دار خط زیر معنی کلمات فقط  0/ 5

فیًًتَطَغوا(اَّّل2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(فقیر -نیازمند )َوًالَمحرومًًِلساِئلًِلًِ(1

 (از حد نگذرید -طغیان نکنید)ًالمیزانًِ
 

4 

در ترجمه ناقص   ً– 0/ 5صحیح    ترجمه کامل هر                    ترکیبات قرآنی داده شده را معنی کنید.  2

 0/ 25هر کلمه دارای ارزش معنایی  

ًً:الشَّجرًًًُوًًًََوالنَّجمًُ(2ًًًًًًًًًآنها استغفار می کنند)طلب امرزش/مغفرت می کنند.ًً:یَستَغِفرونًًًَُهمً(1

ًگیاه / علف و درخت 

َعظیما :ًًً(3 اََضلًًًًَّ(4ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًموفقیت/پیروزی بزرگ فَوزاً 

 ًًًًًنابود کرد کارهایشان را / از بین برد اعمالشان را  اَعمالَُهمً:

5 

ًىًوًًَِللنَّاسًًًِبََصاِئرًًًَُهَذًاًً﴿           درآیه  مقابل دو ترکیب ساده بیابید و هر یک را معنی کنید.  1 ًلِقَْومً ًَرْحَمة ًًًوًًَُهد 

ً﴾یُوقِنُونًَ

برای گروهی که ایمان  معنیً:ًلقوم یوقنون  2ًترکیبًًًًاین بینش ها  معنیً: هذا بصائر  1ًترکیبً

 دارند 

       : هدایت و رحمتی است وًرحمًةهدیًً  – : برای مردم  للناًس  ترکیبًهاًدیگر:ً

به اختیار دانش آموز است. هر دو کلمه با هم یک ترکیب محسوب می ترکیب ها انتخاب 

 نمره  0/ 5هر ترکیب درست با معنا  شود.

6 

ً:ًاگرًخداًاِنًشاَءًللّاًًًًُالگو                فعل های ماضی را به صورت مضارع معنا کنید.الگو داده شده  به توجه با  1

 بخواهد.

ًً1ً: ًایمن است.  5/0  شوًدهر کس وارد آن جا ًً(ًَمنًَدَخلَهًکاَنًآَمناً 

 0ً/5ًبیاییًدهنگامی که یاری خدا و پیروزی  ًًًًَوًالفَتح:ًًللّاًصرًُ(ًاِذاًجاَءًن2ًَ

7 

اصلح                                                                                                                      ترجمه درست هرعبارت را بنویسید.  0/ 75

 25/0ترجمه صحیح  
 ترجمه درست ترجمه نادرست آیه

 او شنونده ی بیناستًاْلَعلِیمًًًُالسَِّمیعًًًُُهوًًًَإِنَّهًُ(1ًً
همانا / قطعا او شنونده ی 

 ناستدا 

ًَوَمَماتُُهمًًًَْمْحیَاُهمًًًَْسَواءً (2ًً
زندگی و مرگ شما بد 

 است 

یکسان/ زندگی و مرگ شما 

 است  مساوی

ًنَْحنًًًُأَمًًًْتَْزَرُعونَهًًُأًَأَْنتُمًْ(3ًً

اِرُعونًَ ًالزَّ
 آیا ما و شما کاشتیم

آیا شما می کارید یا ما رویاننده 

  ایم

8 

 9 َوأَِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسطِ ج( عدالت را برپا دارند؟                   مردم می خواهددرکدام عبارت قرآنی خداوند از   0/ 25

در ترجمه ناقص هر کلمه   ً–  نمره  0/ 75صحیح   ترجمه کامل هر        آیات قرآنی زیر را ترجمه کنید.  3

 0/ 25دارای ارزش معنایی  

ِكینَةًًًَأَْنَزلًًَالَِّذًيًُهوًَ»(1ًً او کسی است که نازل کرد آرامش را در «ًاْلُمْؤِمِنینًًًَقُلُوبًًًِِفًيًًالسَّ

ًدلها مومنان

ًاًاْْلَْرضًًًَلَُكمًًًَُجَعلًًًَالَِّذيً»ًًً(2 ًکسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش   ً«َمْهد 

ًًًقَْبلًًًََكانُوًاًإِنَُّهمًًْ»(3ًً
 
ًهمانا آن ها بودند پیش از آن نیکوکار  ً«ُمْحِسنِینًًَِلكًََذ

ًاًًیَُكونُوًاًًأَنًًًَْعَسىً (ًً»4 ًشاید )اینکه( باشند بهتر از آنها «ًًِمْنُهمًًًَْخْیر 

10 

 

(ارائه شده توسط مولفین دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش )درس قرآننوبت دوم بارم بندی   

 معنای آیات معنای ترکیبات معنای کلمات عناوین
الگو ها و قواعد 

نیآقر  
 جمع بارم

  2 3 4 1 10بارم 
 

https://hamyar.in/ همیار


	11
	22

