
 «تاسوِ تعالي » 

 59/ 10/10 تاريخ اهتحاى :                      آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                         :ًام 

  دقيقٍ 40هذت اهتحاى :    ادارُ سٌجص آهَسش ٍ پزٍرش                                                                                       ًام خاًَادگي :

 (تعذ اس ظْز 03/3) 03/30 سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ ًْن)هتَسطِ اٍل(                 ساعت ضزٍع :                        :                              ًام آهَسضگاُ 

                                                                                        2تعذاد صفحات :      قزآى                                : درس                                                                                                        داٍطلة :  ضوارُ

                                           6ال : ؤتعذاد س                                                                                                         Sanjesh.razaviedu.ir   ماه خردادًَتت : 

 بارم سؤال ردیف

 «پيامثز اکزم )ظ( »تُتزیه وًع ایمان آن است کٍ تداوی َز جا کٍ َستی خدا تا تًست .                     

 . سَاي تعييه ضدٌ تىًیرا در محل ال سیز ، پاسخ مىاسةؤس  6دقيق  ةقيت تزاي ضما لطفاً تا مطالعضمه آرسيي مًفّ دانش آموز عسیس :

 درستي يا ًادرستي تزجوة ٍاصُ ّای قزآًي را هطخص کٌیذ : 1

          غ        ص              قیام کزد        ىُِصبَت : الف (
          غ        ص    رٍضٌايي                         : ُضیح ب(

5/0 

یيا» تزجوة لغت  2                    ومًدیمالُام ب(                       می کىيممقزّر الف(            کذام گشيٌِ است ؟«  وَصَّ

         تطزیع کزدیمد(                       سفارش کزدیمج(                                                                          

25/0 

                   تثعيت کىيد ب(                     پيزيي کزدود الف(            کذام گشيٌِ است ؟«  ِاتَّبَعوا» تزجوة کلوة  3

        گمزاٌ کزدود د(                            اطاعت کىيد ج(                                                                          

25/0 

  ) دٍ کلوِ اضافِ است (لغات قزآًي را در جای هٌاسة تٌَيسیذ :  تزجوةتا استفادُ اس کلوات دادُ ضذُ ،  4

 «قرار داد ـ گناهان ـ فراموش کردند ـ هر جا برخیز ـ ـ آسایش و آرامش ـ  برخیزبگیر ـ دست ها ـ »  

َحیُث :                                                                      ُذىوب :نَصوا :                                              
                                                                                                                                                         ُشبات :                               :       قُم                                             اَیدی :

5/1 

 (ومزٌ 5/0َز عثارت )هعٌای تزکیة ّا ٍ عثارت ّای قزآًي سيز را تٌَيسیذ :  5

  ...................................................................... ََلَقولُوَّ :( 3

 در ....................................................... ـٍت َو ُعیـوٍن :یف َجّيـ( 2

                                                    ................................................   اَىَزنلَا احلَدیَد : (0

 ................................................. ضما را . َِلَبلَُوُکم :( 4

 ......................................خدا تعد اس.............................آساوی . َشیَجَعُل اهلُل بَعَد ُعرٍس یرُساً :( 5

ی یُوَشوُِس :( 6    ..................................................... اََّلَّ

 

3 

 صفحه بعدادامة سؤاالت در                                                                                              0صفحه 
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 (ومزٌ 5/0َز عثارت )تزجوة آيات ٍ عثارات قزآًي سيز را کاهل کٌیذ :  6

 قطعاً ما ............................................................... ِاىّا ُکّيا ُنيِذریَو :( 3

 .............................. آوچٍ ........................................ شآَء نا ََیُکهوَن :( 2

 ................................. تٍ آوچٍ کٍ می کارید ؟پس  اَ فََرَءیتُم نا ََتُرجوَن : (0

َنت ِلَغٍد : ىَفس   َو تَليُظر( 4  ..................را کٍ اس پيص می فزستد تزاي  آوچٍ ي تاید دقت کىد َز................. نا قَدَّ

 عذاب .................................................... ضما را اس  تُيجیُکم ِنو َعذاٍب اََلٍم :( 5

 ........................ ضما ................................. لََعلَُّکم تُفِلحوَن :( 6

ُر :( 7  قطعاً اجل الُی يقتی کٍ ........................................... ِانَّ اََجَل اهلِل ِاذا جآَء الیُؤَخَّ

  قطعاً تزایت در ريس.................................................. یِف انلَّهاِر َشبًحا َطویاًل : ِانَّ لَک( 8

 ...................................................................... لَم یَِِل َو لَم یوََل :( 9

 

5/4 

 .هزاجعِ تِ سايت هٌذرج در سزتزگ، سَال ٍ راٌّوای تصحیح ايي درس را هطاّذُ ًوايٌذداًص آهَساى عشيش ٍّوکاراى هحتزم هي تَاًٌذ تا 

 01 جمع تارم                                                            مًفق تاضيد                                                                                          2صفحٍ

 گذاری تصحیح ٍ ًوزُ
 ًام ٍ ًام خاًَادگي

 / دتیزحهصحّ 
 ًوزُ ًْايي پس اس رسیذگي تِ اعتزاضات

 ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 / دتیزهصحّح

 

  تا حزٍف تا عذد  تا حزٍف تا عذد

 
 اهضاء : 

 
 اهضاء : 

 ومزٌ( :  20ومزٌ ( :                                     جمع ومزات ) 10ومزٌ( :                              ومزٌ کتثی ) 10ومزٌ ضفاَی )
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 ( رضوي ) استان خراسان  نهمهماهنگ پایه االت امتحان ؤراهنماي تصحيح س

 95 خرداد ماه                       94-95  سال تحصيلي :       )نوبت عصر(قرآن  درس : 

    10/10/59     امتحان تاریخ

    اداره سنجص آموزش وپرورش 

 «غلط بودن پاسخ دانش آموزان صائب است نظرات مصحّح محترم در صحیح یا » 

 (25/0)صب(               (25/0) غ(   الف( 1

              (25/0) پیروی کردندالف( (   3                     (25/0) سفارش کردیمج( (   2

            (25/0) هرجاحٓیثُ :                        (25/0)گناهانذُوًب :                   (25/0)فراموش کردندوَسًا :   (  4

     (25/0) آسایش و آرامشسٔثات :                             (25/0) برخیز:  قُم                          (25/0)دست هااَیدی :         

 (5/0) )چشمه سارهایند( چشمٍ َاو  بُشت َا در ـتٚ يٓ ػٔیـًنٍ :ی جٓىّـف( 2                            (5/0)  می گًیىذ)قطعاً(  حتماًلَیٓقًلُهَّ : ( 1(     5

 (5/0) )می آسماید( شما را . بیازمایذ)تا(  برای ایىکٍ لٙیٓثلًُٓکُم :( 4    (5/0) آَه را)ناسل کزدیم(  فري فرستادیم اَوصَلىَا الحٓدیدٓ : (3       

 (5/0) يسًسٍ می کىد کسی کٍ( اَلَّری یًٔٓسًِسٔ : 6    (5/0)آسانی  سختیخدا بعد اس  قرار خًاَذ داد :سٓیٓجؼٓلُ اهللُ تٓؼدٓ ػٔسسٍ یٔسساً ( 5       

 (5/0) )بودیم( َستیم)هشدار دهندگان(  بیم دَىذگانقطعاً ما  اٙوّا کُىّا مٔىرٙزیهَ :( 1(    6

 (5/0) ند()قضاوت می کن حکم می کىىذآنچه  چٍ بذ است سأءٓ ما یٓحکُمًنَ :( 2       

 (5/0)آنچه که می کارید ؟ )دیدید( بهدقت کردیذ آیاپس فَسَءٓیتُم ما تَحسُثًنَ : اَ  (3       

 (5/0)فردا  بزای را که اس پیش می فزستد )انسانی ( آنچه شخصی و باید دقت کند هز : لٙغَدٚما قَدٛمٓت  وَفسٗيٓ لتَىظُس ( 4       

 (5/0)دردواکشما را اس عذاب  وجات می دَذ لیمٍ :تُىجیکُم مٙه ػٓرابٍ اَ( 5       

 (5/0) )رستگار می شوید( رستگار شًیذ)تا( شما  شایذ لَؼٓلَّکُم تُفلٙحًنَ :( 6       

 (5/0) سد()به تأخیز نمی اندا مُلت ومی دَذ)آمد(  بیایذالهی )خدایی(  وقتی که قطعاً اجل  اٙنَّ اَجٓلَ اهللِ اٙذا جأءٓ الیٔؤَخَّسُ :( 7       

 (5/0))طوالنی( است بسیار کار ي تالشقطعاً بزایت در روس  اٙنَّ لَکٓ فٙی الىَُّازِ سٓثحٖا طًَیالً :( 8       

 (5/0) )سائیده نشده است( ي از کسی متًلّذ وشذٌ است)نشائیده (  کسی از اي متًلّذ وشذٌ است لَم یٓلٙد يٓ لَم یًلَد :( 9       

 یادآوري :

، فؼل َای زتطی ) است ، َستم ، . . ( « زا » ـ مثىا دز پاسخ داوش آمًشان تسجمٍ ی تحت اللفظی آن َاست ، اش ایه زي ، اگس داوش آمًش تسخی اش کلمٍ َا ـ ماوىد 1

 ص ومسٌ ی کامل زا خًاَد داشت . ، وی ي . . . زا دز تسجمٍ وىًیسد ، ومسٌ ای اش اي کسس ومی شًد . دز صًزتی کٍ تسجمٍ زيان ي صحیح ازائٍ شدٌ تاشد

مکه است تُتس ـ دز صًزتی کٍ داوش آمًش حسيف اضافٍ زا تٍ شکل مؼىای اي٘لیٍ ي اصلی آن َا مؼىا کىد ، صحیح است ؛ َس چىد کٍ دز ػثازت مًزد سؤال ، م2

تٍ » مؼىا شًد يلی اگس داوش آمًش « دز » کٍ تُتس است « اللَّیٕلِ يٓ الىَُّازِ مٓىامٔکُمٕ تِ» دز ػثازت « تِـ » تاشد آن حسف تٍ صًزت دیگسی مؼىا شًد ؛ ماوىد حسف اضافٍ ی 

 مؼىا شًد ، صحیح محسًب می شًد .« اش » کٍ دز َس جا « مٙهْ » مؼىا کىد ، ومسٌ ای اش اي کسس ومی شًد . َم چىیه ، حسف اضافٍ ی « 

ي صًزت مؼىا شدٌ است ، تٍ َس یک اش دي مؼىا تىًیسد ، ومسٌ ی کامل زا خًاَد گسفت . تسای ـ اگس داوش آمًش فؼلی زا کٍ تٍ َس دلیل دز کتاب دزسی تٍ د3 

تٍ صًزت مضازع  مثال ، تسای افؼالی کٍ گاَی تٍ تىاسة جملٍ ، ماضی ي گاَی مضازع مؼىا می شًود ، َس دي مؼىا صحیح است ؛ یا اگس فؼل مضازع دز جملٍ ای

 ح است ي ومسٌ ای اش داوش آمًش کسس ومی شًد .اخثازی یا التصامی مؼىا شًد ، صحی

 کلمٍ کسس ـ دز صًزتی کٍ فؼل مفسدی ، جمغ یا تسػکس مؼىا شًد یا فؼل ماضی تٍ صًزت مضازع یا تسػکس مؼىا شًد ، فقط ویمی اش ومسٌ ی مستًطٍ تٍ آن4

 می شًد . 

 ت مؼىا شدٌ است ، َمان مقداز ومسٌ تؼلق می گیسد .ـ دز تسجمٍ تسکیة َا ي ػثازت َا تٍ َس میصان کٍ اش آن تسکیة یا ػثاز 5

 شًد ماوىد :  ـ فؼل مفسدی کٍ فاػل آن ، اسم ظاَس ي جمغ است ، اگس تٍ جای جمغ ، مفسد مؼىا شًد ، صحیح محسًب شدٌ ي ومسٌ ای کسس ومی 6

 فسشتگان سجدٌ کسدپس 

 همکار گرامي خسته نباضيد                                                                                                                               

 ج
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