
 قرآن  : نام درس                                                    باسمه تعالي                                                                              شماره داوطلب

 06/06/1401تاريخ امتحان :                                                                                                                                                                     نام : 

 2 تعداد صفحه :                                                                                                                                                   نام خانوادگي :  

 8تعداد سؤال :                                                                                                                                                                نام پدر:

 صبح 8 :زمان شروع                                                                                                                                                      نام آموزشگاه :

 دقيقه 30وقت:                                                                                                                                                          نهم                     : پايه 
 

 1 

 وزارت آموزش و پرورش         
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد      

و پایش کیفیت آموزشی  اداره سنجش  

 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دق  

 : مصحح اول نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      
 

                                                         نمره با حروف

                              : مصحح دومنام و نام خانوادگی 

 نمره تجدید نظر با عدد                                    
 

                                                نمره تجدید نظربا حروف

 بارم سؤاالت ردیف

 ترجمه صحیح هر واژه را عالمت بزنید.  1

 Oوارد شد به        Oدَخَلَ = خارج شد به                                   Oگاو             Oل = شُتُر اِبِ

 Oمرگ                 Oمَوت = زندگی                                  O کم           O زیادقَلیل = 

1 

 بیابید و در جای خالی قرار دهید.  کادرز داخل با توجّه به معنی هر عبارت قرآنی ، کلمه مناسب را ا 2

 الشَّجَرُ  -تَشرَبونَ  –رَسولِهِ  –خَبیرٌ 

 به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید.   "تُؤمِنونَ بِاهللِ وَ ................  "** 

 و گیاه و درخت سجده می کنند.   "وَ النَّجمُ وَ ............... یَسجُدانِ  "** 

 پس آیا دیدید آبی را که می نوشید؟   "اَیتُمُ الماءَ الَّذی ................... اَفَرَ "** 

 قطعَا خداوند ، آگاه است به آنچه انجام می دهید.  " بِما تَعمَلونَ  .................. إنَّ اهللَ  "** 

1 

 یعنی چه ؟  "فَلَو ال تَشکُرونَ  "ترکیب قرآنی  3

  پس چرا شکر نمی کنید؟ -ب                            ؟  پس چرا فکر نمی کنید  -الف

25./ 

 گزینه صحیح را با توجّه به معنی آن عالمت بزنید.  4

   اَعمال = دانش ها -ب                                    سیّئات = بدی ها    -الف 

25./ 

 کدام گزینه است؟  "فایده ها  "معادل قرآنی  5

 مَنافِع   –ب                                                        نات  بیّ –الف 

25./ 

        ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.  6

 =  "الفَوزُ العَظیمُ  "-2               =                                   "اَصحابُ النّارِ  "-1

 = " رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ  "-4                 =                               " إنّا اَرسَلنا نوحًا  "-3

  = "یا اَیُّهَا الَّذینَ ءآمَنوا  "-5
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 معنی واژه های قرآنی را از داخل پرانتز بیابید.  7

 قدرتمند ( –گناهان  –) رستگار می شوید 

 ذُنوب  = نَ  =                تُفلِحو قویّ =                     

 

75./ 

 ترجمه آیات قرآنی را کامل نمایید.  8

 ................ . ...........و او ...........................                 "وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَی ءٍ قَدیرٌ  "*

 ....................... . ....تابید ..............پس بش                          "فَاسْعَوا إِلَی ذِکرِ اهللِ  "*

 . ............................ سهمی است برای ......و ............   "وَ فی اَموالِهِم حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ المَحرومِ  "*

 ......................  . ... .....و برای خداست ..............             "وَ لِلهِ جُنودُ السَّماواتِ وَ األرض "*

  ........................ ..........و هر کس .....................          "وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اهللِ فَهُوَ حَسبُهُ  "*
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 10 نمره شفاهی : این قسمت توسط دبیر گرامی بر اساس نمره روخوانی قرآن تکمیل می گردد.  9

 «سربلند باشید موفق و» 
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 06/1401/ 06 تاريخ امتحان :                                                         اداره کل آموزش و پرورش استان يزد                                                                   

 قرآن  درس :                                                                و پایش کیفیت آموزشی ره سنجشادا                                                                     

 1 تعداد صفحه :                                 نهم متوسطه اول پايه يهماهنگ   سواالت راهنماي تصحيح                                               

شماره 

 السؤ
 ريز بارم شرح پاسخ 

 مرگ  -کم   –وارد شد به  –به ترتیب : شتر  1
 هر مورد

25 ./ 

 خبیر  –تشربون  –الشجر  –به ترتیب : رسوله  2
هر مورد 

25 ./ 

 /.25 گزینه ب  3

 /. 25 گزینه الف  4

 /. 25 گزینه ب  5

6 
ای کسانی که -5/.   5پروردگارمشرق و مغرب-4/.  5همانا ما فرستادیم حضرت نوح را -3 /. 5رستگاری بزرگ-2/.   5اهل جهنم )آتش( -1

 /. 75ایمان آوردید 
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 گناهان  –رستگار می شوید  –به ترتیب : قدرتمند  7
هر مورد 

25 ./ 

8 

 /. 75و او بر هر چیزی تواناست. 

 /. 5پس بشتابید به سوی یادِ خدا . 

 /. 75برای فقیر و محروم .  و در اموالشان سهمی است

 /. 75و برای خداست لشکر آسمان ها و زمین  . 

 1و هر کس توّکل کند بر خدا ، پس او برایش کافی است. 
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 10 روخوانی قرآن  9

 نظر همکاران گرامی در تصحیح محترم است.                                                       )) موفق باشید((                                                                                           
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