
 «باسوِ تعالٖ » 

 22/03/1325 تارٗخ اهتحاى :                    آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي كلّ ادارة                                                                                        :ًام 

  دقيقٍ 40ت اهتحاى :  پزٍرش                         هذّ سٌجص آهَسش ٍ ٓادار                                                              ًام خاًَادگٖ :

 بعداز ظُر( 30/1) 30/13 ساعت ضزٍع : ل(               االت اهتحاى ّواٌّگ ًْن)هتَسطِ اٍّؤس                                                      :ًام آهَسضگاُ 

                                                                                        2تعذاد صفحات :                                قرآىآهَزش  :درس                                                                                             داٍطلب : ٓضوار

                                           7ال : ؤتعذاد س                                                                                Sanjesh.razaviedu.ir   هاُ خردادغایبیي هَجِّ ًَبت : 

 بارم سؤال ردیف

 «پيامبر اکرم )ص( »بُتریه وًع ایمان آن است کٍ بداوی َر جا کٍ َستی خدا با تًست .                     

 . يدَاي تعييه شدٌ بىًیسمحلال زیر ، پاسخ مىاسب را در ؤس  7دقيق  ةقيت براي شما لطفاً با مطالعضمه آرزيي مًفّ داًش آهَز عسیس :

 ص کٌ٘ذ :درستٖ ٗا ًادرستٖ تزجؤ ٍاصُ ّإ قزآًٖ را هطخّ 1

           غ      ص                         اًذاسُ      :قََدر الف(
          غ      ص                سفارش کزدٕ : تَستََی ب(

5/0 

                    َدایت ب(                رسالت الف(                 کذام گشٌِٗ است ؟«  َخدید» تزجؤ لغت  2

         آَه د(                     دشمه ج(                                                                               

25/0 

                    گمان ب(                   گًوٍ الف(                کذام گشٌِٗ است ؟«  َغدن»  کلؤتزجؤ  3

         سرزميه د(                    جايدان ج(                                                                               

25/0 

 تزجؤ درست عبارت ّإ سٗز را با عالهت ضزبذر هطخّص کٌ٘ذ : 4

 ٍ هذّتٖ السم  ب(                           ٍ سزآهذٕ هعّ٘ي   الف(                   اََجٍل ُمَسًّمی : وَ  (1

م :فَاََخذىـ (2 ٌُ  پس گزفتن آًاى را  ب(             پس هجاسات کزدٗن آًاى را  الف(                     ـا

1 

  ) دٍ كلوِ اضافِ است (لغات قزآًٖ را در جإ هٌاسب بٌَٗس٘ذ :  ٔ، تزجو کلوات دادُ ضذُبا استفادُ اس  5

 « ـ جایگاُ اهي ّشدار دُـ  كار ٍ تالشـ  آزهایدـ هی  پٌاُ هی برمـ  بجَییدـ  قرار ًدادینـ  طغیاى ًوی كٌین» 

                     :        اَىِذر                                        :  یَتلَ                        :               ِاةتَغَا
َذُ            :                      جَػلـلَم ىَ                                         : َستح                               :  اَغ

5/1 

 ًورُ( 5/0)ّر عبارت  هعٌإ تزک٘ب ّا ٍ عبارت ّإ قزآًٖ سٗز را بٌَٗس٘ذ : 6

ُم  ـئِکاُولـ (1                                                      ............................................. ّواى ................................. الفاِسقََن :ٌُ

 ............................................... بزاٗتاى ............................... یَغِفر لَُکم ُذىََبُکم : (2
 

     .................................................. پس فَالیَيُظروَن : اَ  (3

 .......................................... کسٖ کٍِ  ـٍا :ةَيـ نا وَ  (4

2 

 صفحِ بعذاداهٔ سؤاالت در                                                                1صفحِ 
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 ًورُ( 5/0)ّر عبارت  تزجؤ آٗات ٍ عبارات قزآًٖ سٗز را کاهل کٌ٘ذ : 7
 

یَو َکَفروا َو َصّدوا َغو َسبیِل اهلِل : (1  خذا . ........................ اس ................................ کساًٖ کِ کافز ضذًذ ٍ اََّلذ

 

م : َغیس (2 ٍُ  بْتز اس آى ّا . ........................... کِ .......................... اَن یَکَىَا َخرًیا ِني

 

م سَستَغِفروَن :َو ةِاْلَ  (3 ٌُ   .................................................. آًاى............. ........................ ٍ در سداِر 

 

ًِ ةَأٌس َشدیٌد َو َنياِفُع لِلّياِس : (4  ..................................... بس٘ارٗست ٍ بزإ هزدم ................................ در آى فی

 

ًُ ِنو َخیُث لیَ  (5  .............................................................. رٍسٕ هٖ دّذ اٍ را اس ٍ دتَِسُب :ـَو یَرُزق

 

ی بِیَِدهِ الُهلک َرکتَتـ (6  بِ دست اٍست ............... ................... کسٖ کِ .............................................. : اَّلذ

 

 ....................................... ضب را جش .................................. قَلیاًل :َل ِاّل قُـِم اّلذ  (7

 

  ...................................... خَابتاى را ..................................ٍ  َو َجَػليا ىَََنُکم ُستاتًا : (8

 

  ........................................ ٍقتٖ کِ ............................. اس ضزٍّ  َو ِنو ََشِّ خاِسٍد ِاذا َخَسَد : (9
 

 
 

5/4 

 10 جمع بارم                                                                     مًفق باشيد                                                                                2صفحٍ

 .ال ٍ راٌّوإ تصح٘ح اٗي درس را هطاّذُ ًواٌٗذؤّوکاراى هحتزم هٖ تَاًٌذ با هزاجعِ بِ ساٗت هٌذرج در سزبزگ، س داًص آهَساى عشٗش ٍ

 گذارٕ تصح٘ح ٍ ًوزُ
 ًام ٍ ًام خاًَادگٖ

 / دب٘زحهصحّ 
 ًوزُ ًْاٖٗ پس اس رس٘ذگٖ بِ اعتزاضات

 ًام ٍ ًام خاًَادگٖ 

 دب٘ز/ هصحّح

 

  با حزٍف با عذد  با حزٍف با عذد

 
 اهضاء : 

 
 اهضاء : 

 ومرٌ( :  20ومرٌ ( :                                     جمع ومرات ) 10ومرٌ( :                              ومرٌ کتبی ) 10ومرٌ شفاَی )
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 ( رضًي ) استان خراسان  وُمَماَىگ پایٍ االت امتحان ؤراَىماي تصحيح س

 95 خرداد ماٌ غایبيه مًجٍّ         94-95  سال تحصيلي :          قرآن  آمًزش   درس : 

    92/30/29     امتحان تاریخ

    ادارٌ سىجص آمًزش يپريرش 

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

  (25/0)غ ب(      (              25/0)ص (الف        (1

 (            25/0)آَه د(        (2

 (25/0)جايدان  ج(       (3

م :فَاََخذىـ (2(                       5/0) ي سرآمذی معیّه الف(  َو اََجٍل ُمَسًّمی : (1       (4 ٌُ  (5/0) پس مجازات کردیم آوان را الف( ـا

                          (25/0) َشذار دٌ:  اَىِذر                      (25/0)می آزمایذ : یَتلَ                   (25/0)  بجًییذ:  ِاةتَغَا       (5
َذُ              (25/0)یمقرار وذاد : ىَـجَػل لَم                 (25/0)کار ي تالش:  َستح            (25/0)پىاٌ می برم : اَغ

ُم الفاِسقََن : ـئِکاُولـ (1      (6 ٌُ
                                                     (5/0) )وافرماواوىذ ـ مىحرفاوىذ( گىاَکاراوىذ َمان آوان 

 (5/0) را گىاَاوتان یتان)می پًشاوذ( براآمرزدمی  یَغِفر لَُکم ُذىَبَُکم : (2          

 (5/0) وگاٌ ومی کىىذ آیا پس اَ فَالیَيُظروَن : (3          

 (5/0) )اي را( آن را )بىا کرد( ساخت ي کسی کٍ ـٍا :َو نا ةَيـ (4          

یَو َکَفروا َو َصّدوا َغو َسبیِل اهلِل : (1     (7  (5/0) .خذا  راٌ از ماوع شذوذ کساوی کٍ کافر شذوذ ي اََّلذ

م : َغیس (2          ٍُ  (5/0) )می باشىذ( بُتر از آن َا .باشىذ )چٍ بسا( کٍ شایذ اَن یَکَىَا َخرًیا ِني

م یَستَغِفروَن : (3          ٌُ  (5/0) )استغفار می کىىذ(خًاَىذمی  آمرزش آوان سحرَا ي در َو ةِاالَسداِر 

ًِ ةَأٌس َشدیٌد َو َنيافُِع لِليّ  (4           (5/0) .َاست فایذٌ بسیاریست ي برای مردم سختی در آن اِس :فی

ًُ ِنو َخیُث الََیتَِسُب : (5           (5/0)گمان ومی کىذ جایی کٍ ي ريزی می دَذ اي را از َو یَرُزق

ی بِیَِدهِ الُهلک َرکتَتـ (6           (5/0) بٍ دست ايست . فرماوريایی کسی کٍ برقرار ي پرخیر است : اَّلذ

یَل ِااّل قَلیاًل : (7          ـذ  (5/0) )کمی(اوذکی )بٍ پاخیس( شب را جس برخیس قُِم ال

 (5/0) )استراحتی( آسایشی خًابتان را قرار دادیم ي َو َجَػليا ىَََنُکم ُستاتًا : (8         

 (5/0) )حسذ يرزد( حسذ می يرزد يقتی کٍ حسًدی ي از شرّ َو ِنو ََشِّ خاِسٍد ِاذا َخَسَد : (9         

 یادآيري :

، فؼل َای رتطی ) است ، َستم ، . . ( « را » ـ مثىا در پاسخ داوش آمًزان ترجمٍ ی تحت اللفظی آن َاست ، از ایه ري ، اگر داوش آمًز ترخی از کلمٍ َا ـ ماوىد 1

 ، ویس ومرٌ ی کامل را خًاَد داشت .  ٍ ترجمٍ ريان ي صحیح ارائٍ شدٌ تاشدي . . . را در ترجمٍ وىًیسد ، ومرٌ ای از اي کسر ومی شًد . در صًرتی ک

مکه است تُتر ـ در صًرتی کٍ داوش آمًز حريف اضافٍ را تٍ شکل مؼىای ايّلیٍ ي اصلی آن َا مؼىا کىد ، صحیح است ؛ َر چىد کٍ در ػثارت مًرد سؤال ، م2

مؼىا شًد يلی اگر داوش آمًز « در » کٍ تُتر است « َنياُنُکْم ِةاللذیِْل َو انلذٍاِر » در ػثارت «  ِةـ »اضافٍ ی تاشد آن حرف تٍ صًرت دیگری مؼىا شًد ؛ ماوىد حرف 

 مؼىا شًد ، صحیح محسًب می شًد .« از » کٍ در َر جا «  ِنوْ » مؼىا کىد ، ومرٌ ای از اي کسر ومی شًد . َم چىیه ، حرف اضافٍ ی  «تٍ »

ؼلی را کٍ تٍ َر دلیل در کتاب درسی تٍ دي صًرت مؼىا شدٌ است ، تٍ َر یک از دي مؼىا تىًیسد ، ومرٌ ی کامل را خًاَد گرفت . ترای ـ اگر داوش آمًز ف3 

مضارع تٍ صًرت  مثال ، ترای افؼالی کٍ گاَی تٍ تىاسة جملٍ ، ماضی ي گاَی مضارع مؼىا می شًود ، َر دي مؼىا صحیح است ؛ یا اگر فؼل مضارع در جملٍ ای

 اخثاری یا التسامی مؼىا شًد ، صحیح است ي ومرٌ ای از داوش آمًز کسر ومی شًد .

ارع یا ترػکس مؼىا شًد ، فقط ویمی از ومرٌ ی مرتًطٍ تٍ آن کلمٍ کسر ـی تٍ صًرت مضـا شًد یا فؼل ماضـًرتی کٍ فؼل مفردی ، جمغ یا ترػکس مؼىــ در ص4

 شًد . می

 ارت َا تٍ َر میسان کٍ از آن ترکیة یا ػثارت مؼىا شدٌ است ، َمان مقدار ومرٌ تؼلق می گیرد .ـ در ترجمٍ ترکیة َا ي ػث 5

:  فََسَجَد الَْهالئَِکثُ شًد ماوىد :  ـ فؼل مفردی کٍ فاػل آن ، اسم ظاَر يجمغ است ، اگر تٍ جای جمغ، مفرد مؼىا شًد ، صحیح محسًب شدٌ ي ومرٌ ای کسر ومی 6
     انفرشتگ سجدٌ کردپس 

 َمکار گرامي خستٍ وباضي                                                                                                                                                                                                                             
 ج
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