
 ( رضوي ) استان خراسان  نهمهماهنگ پایه االت امتحان ؤراهنماي تصحيح س

 95 خرداد ماه                   94-95  سال تحصيلي :           )نوبت صبح(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) غب(                                (25/0) ص(    الف( 1

 (             25/0) جاٍداى(   ب( 3         (                  25/0) هیراًذ هیب(  (   2

           (25/0)داًستیذ هی:  ىتُم تَؼلَمًنَکُ                            (25/0) فردا:  غَذ                                  (25/0)پیاهبراىسٔسٔل : (    4

                   (25/0)بگیراِتَّخِز :                          (25/0)  ّالکتتَثاس :             (25/0) اًذیشِ ٍ درک هی کٌینوَؼقِلُ :         

 (5/0) اصالح کٌیذ پس فَاَصلِحًا :( 2                                 (5/0)  بسرگ تگاریرس فًَصٖا ػٓظیمٖا :( 1(    5

 (5/0) تقَای خذا را داشتِ باشذ)کسی کٍ(  ّر کسي  يٓ مٓه یٓتَّقِ اهللَ :( 4              (5/0) یاد کٌیذ بسیاري خدا را  يٓ ارکُشُيا اهللَ کَثیشًا :( 3        

 (5/0) هردمي  جٌّیّاىاز  يٓ الىّاسِ : الجِنَّةِمِهَ ( 6            (5/0) )گران بار ـ باارزش( سٌگیي سخٌی  قَقی ًً :قًَالً( 5        

 (5/0) قرآن را برای پىد  آساى کردین قطعاًي يٓ لَقَذ یٓسَّشوَا القُشءانَ لِلزِّکشِ : ( 2           (5/0)دیه را  بِ پا داریذ )ایىکٍ(کِ  اَن اَقیمًٔا الذّیهَ :( 1(    6

 (5/0) سجذُ هی کٌٌذ) گیاٌ بدين ساقٍ( ي درخت علفي  يٓ الىَّجمٔ يٓ الشَّجٓشُ یٓسجٔذانِ :( 3       

 (5/0) اًجام هی دّیذبٍ آوچٍ  آگاُ است قطعاً خدا اِنَّ اهللَ خَثیشٌ تِما تَؼمٓلًنَ :( 4       

 (5/0) رٍدّااز زیرضان  رٍاى است ـشُ :تَجشی مِه تَحتُِٓا االَوُـ( 5       

 (5/0) )آتص فريزان(  دٍزخ)ویستیم( در میان اَل  ًبَدین ماکُىّا فی اَصحابِ السَّؼیشِ :( 6       

 (5/0) هحلّ آراهشزمیه را  قرار ًذادینآیا  ـذٖا :اَ لَم وَجؼٓلِ االَسضٓ مِـُـ( 7       

 (5/0)کٍ چگًوٍ خلق ضد  شتربٍ  ًگاُ ًوی کٌٌذپس آیا  یفٓ خُلِقَت :اَ فَ ًیٓىظُشينَ اِلَی االِتِلِ کَ (8       

 (5/0))رضد ي ومً داد( آن را  پاک گرداًیذکسی کٍ  رستگار شذقطعاً  ـُا :قَذ اَفلَحٓ مٓه صٓکّـ( 9       

 یادآيسی :

، فؼل َای ستطی ) است ، َستم ، . . ( « سا » آن َاست ، اص ایه سي ، اگش داوش آمًص تشخی اص کلمٍ َا ـ ماوىذ  ـ مثىا دس پاسخ داوش آمًصان تشجمٍ ی تحت اللفظی1

 ، ویض ومشٌ ی کامل سا خًاَذ داشت .  ي . . . سا دس تشجمٍ وىًیسذ ، ومشٌ ای اص اي کسش ومی شًد . دس صًستی کٍ تشجمٍ سيان ي صحیح اسائٍ شذٌ تاشذ

داوش آمًص حشيف اضافٍ سا تٍ شکل مؼىای ايّلیٍ ي اصلی آن َا مؼىا کىذ ، صحیح است ؛ َش چىذ کٍ دس ػثاست مًسد سؤال ، ممکه است تُتش ـ دس صًستی کٍ 2

تٍ » ؼىا شًد يلی اگش داوش آمًص م« دس » کٍ تُتش است « مٓىامٔکُمٕ تِاللَّیٕلِ يٓ الىَُّاسِ » دس ػثاست « تِـ » تاشذ آن حشف تٍ صًست دیگشی مؼىا شًد ؛ ماوىذ حشف اضافٍ ی 

 مؼىا شًد ، صحیح محسًب می شًد .« اص » کٍ دس َش جا « مِهْ » مؼىا کىذ ، ومشٌ ای اص اي کسش ومی شًد . َم چىیه ، حشف اضافٍ ی « 

سذ ، ومشٌ ی کامل سا خًاَذ گشفت . تشای ـ اگش داوش آمًص فؼلی سا کٍ تٍ َش دلیل دس کتاب دسسی تٍ دي صًست مؼىا شذٌ است ، تٍ َش یک اص دي مؼىا تىًی3 

تٍ صًست مضاسع  مثال ، تشای افؼالی کٍ گاَی تٍ تىاسة جملٍ ، ماضی ي گاَی مضاسع مؼىا می شًوذ ، َش دي مؼىا صحیح است ؛ یا اگش فؼل مضاسع دس جملٍ ای

 اخثاسی یا التضامی مؼىا شًد ، صحیح است ي ومشٌ ای اص داوش آمًص کسش ومی شًد .

 لمٍ کسش دس صًستی کٍ فؼل مفشدی ، جمغ یا تشػکس مؼىا شًد یا فؼل ماضی تٍ صًست مضاسع یا تشػکس مؼىا شًد ، فقط ویمی اص ومشٌ ی مشتًطٍ تٍ آن کـ 4

 می شًد .

 ـ دس تشجمٍ تشکیة َا ي ػثاست َا تٍ َش میضان کٍ اص آن تشکیة یا ػثاست مؼىا شذٌ است ، َمان مقذاس ومشٌ تؼلق می گیشد . 5

 شًد ماوىذ :  ـ فؼل مفشدی کٍ فاػل آن ، اسم ظاَش ي جمغ است ، اگش تٍ جای جمغ ، مفشد مؼىا شًد ، صحیح محسًب شذٌ ي ومشٌ ای کسش ومی 6

 فششتگان سجذٌ کشدپس 

      

 همکار گرامي خسته نباضيد                                                                                        

 ج

 


