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 .گزينه درست را مشخص كنيد 1
       نابودي          جاويدان                دن:                 الف) معناي ع 
       برپا شد          هموار شد             بت :                 صب) معناي نُ
  موفقيت ها           ها  بينش              صائر:                   ج) معناي ب 
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 ترجمه كلمات مشخص شده را بنويسيد.    2
 الًبسيها م فكُلَ لَع) جج                             لِالبِا لياب) و                             ذف شد)(ح   لمزَّالميها  الف) يا اَ 
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 درست يا نادرست بودن عبارت هاي زير را مشخص كنيد . 3
 نادرست                      درست       گمراه شدن دركارشان    :م هالَعماَ لَضَّالف ) اَ
 نادرست                        درست             پس دانستيد           :ونمعلَتَ سوفب ) فَ

 نادرست                        درست    به او سخن گفتن را ياد داد    :يانالب هملَّع )ج 
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 ترجمه صحيح تركيب قرآني را مشخص كنيد. 4
  ونِيعطاَ الف) و    : 
 اطاعت كردند او را )2                          اطاعت كنيد مرا     )1
 

 :كيالًو هذُخَاتَّب) فَ
 .پشتيبان گرفتيم پس او را مدافع و )2                  بده.    پس او را مدافع وپشتيبان قرار )1
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 .ترجمه آيات قرآني را كامل كنيد 5
 .............. و زندگي را                الموت والحياه       قَخَلَ )1 
 ام ...........        .......... ن                     كرب ر اسمذكُاُو  )2
 3( ذلك ظيم       فَوزآن ............           الع 
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 .معني كلمات داده شده را بنويسيد 6
بِتَّالف) النَّاَ ب)                                            :واعبا:                                  لتِّج) ر: 
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 ؟كند كدام يك از گزينه هاي زير در جاي خالي عبارت قرآني را كامل مي 7
 ها شايد كه باشند بهتر از آن                   ............. اَن يكونُوا خَيرا منهم 

 سيع) 4                             ا   سونَ )3                       وا   حصلاَ )2                      اءشَ ) 1

25/0 

 »ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم « 
 
 

 عبارتند از :اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از:وجهت    ←←←←ددـا عـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

 مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني، استفاده از  )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

 تحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد.ام

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  پ)

 اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد.

 اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو . )ت

    ←←←←روفـنمره با ح

 نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

 تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر
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 .ديرا ترجمه كن ريز يها و عبارات قرآن بيترك 8

  : القُرآنَ رناسيب) لَقَد                                                                   : وا اهللاَقُ) اتَّالف
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           ؟كدام است بيشده به ترت دهيها خط كش آن ريكه ز يترجمه كلمات 9

 نَيرمنذا ا كُنّانّ ؛ لهيلَ يف اَنزلناهانا   

      دهنده  ميب م؛ينازل كرد )2                                    دهنده    مي؛ بميكن ينازل م )1 

 دهنده مينازل شد آن ؛ ب )4                            دهندگان   مي؛ بآن را مينازل كرد )3
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 .ديرا ترجمه كن ريز يقرآن اتيآ 10

 .                                   كُم سباتاًم) وجعلنا نَو1

2 بِ يذلَّاَ ) تَباركيدلك هالم. 

 .باراًا تَلّا نَيلماالظ د) التَز3ِ

4 (ل  وافَاسعكرِ يااهللاِ ذ        . 
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 75/0 1 )ج                                                  2 )ب                                                   1 )الف 1

 5/0 راه هايي )ج                                              شتر )ب                   ( حذف شد)  جامه به خود پيچيده )الف 2

 75/0 درست              ج)                               نادرست          ب)                                        نادرستالف)  3

 5/0 1 )ب                                                  1 )الف 4

 1 آن رستگاري بزرگ است )ج        و ياد كن نام پروردگارت را   )ب                   آفريد مرگ را            )الف 5

 .پيروي كنيدالف)  6

 خبرب) 

 ج) آرام و با دقت بخوان
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 25/0 عسي 7

 تقواي خدا را پيشه كنيدالف )  8

 آسان كرديم قرآن را  قطعاًب) 

 چنين نيست. به زودي خواهند دانستهرگز ج) 

 نازل كرد آرامش راد) 
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 25/0 دهندگان مي؛ بآن را مينازل كرد   3گزينه  9

 )75/0( و قرار داديم خواب را براي شما آسايش وآرامش )الف 10

 )1( يي به دست اوستامبارك است خداوندي كه فرمانرو )ب

 )1( نابودي زياد نكن براي ستمكاران جز هالكت و )ج

 )5/0( براي ياد خداوند    )شد حذف( پس بشتابيد )د
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