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تجدید نظر

سازمان آموزش و پرورش فارس

تاریخ امتحان 59/2/33 :

نام و نام خانوادگی دبیر  :هحودعلی هقدسی نوره به عدد :
نوره به حروف :

تاریخ و اهضاء :

مدت امتحان  03دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر  :هحودعلی هقدسی نوره به عدد :
نوره به حروف :

تاریخ و اهضاء :

بارم

معىی صحیح َز کلمٍ را اس میان کلمات دادٌ شذٌ اوتخاب کىیذ ي تىًیسیذ  ( .یک کلمٍ اضافی است)

1

( تگیزیذ  ،درخًاست می کىذ  ،افزاد تی تًجٍ  ،اطاعت وکه  ،سًال می کىذ )
 -1غبفِلَىَ:
2

3

 -2ال تُطِع:

 -4یٓسئَلُ :

 -3اِتَّخِزٍا :

3

تزکیة َا ي عثارات سیز را معىا کىیذ.
الف) ًَضَّلَ الفُشقبىَ :

ة) قَذ اَفلَحٓ الوؤهٌَىَ :

ج) ٍٓ جٓعٓلَ الٌّْبسٓ :

د) العٓضیضُ الشَّحینٔ :

ُ) اِجتٌَِجَا الطّبغَتٓ :

ٍ) اَستَجِت لَکُن :

تا تًجٍ تٍ تزجمٍ َز عثارت  ،کلمات سیز را در جاَای خالی مىاسة تىًیسیذ ( .یک کلمٍ اضافی است)

2

( فاطِز  ،اَلزّیحٓ  ،اِتَّثِع  ،يٓعٓذٌ  ،یٓزسٔقُ )
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الف) ٍٓ اَسسٓلَ  ..............................ثٔششاً .

ٍ فشستبد ثبدّب سا ثشبست دٌّذُ

ة) ال یٔخلِفٔ اهللُ ..............................

خالف ًوی کٌذ خذا ثِ ٍعذُ اش

ج) ٍٓ  ..............................هب یَحی اِلَیکٓ

ٍ پیشٍی کي آًچِ ٍحی هی شَد ثِ تَ

د)  ..............................السَّوَاتِ ٍٓ االسٓضِ

پذیذ آٍسًذُ آسوبى ّب ٍ صهیي

تزکیة « کَما اَحسٓهَ اهللُ اِلیکٓ » تٍ چٍ معىاست؟

الف) ّوبًطَس کِ خذاًٍذ ثِ تَ ًیکی کشد
ج) ّوبًطَس کِ خذاًٍذ ًیکی سا دٍست داسد
5
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ة) ّوبًٌذ ًیکی کشدى خذاًٍذ ثِ تَ
د) ّوبى گًَِ کِ تَ ثشای خذا ًیکی کشدی
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تزکیة « فَاتَّخِذئٌ » یعىی چٍ؟

الف) پس اٍ سا گشفت ة) پس آى سا گشفتٌذ ج) پس آى سا ثگیشیذ د) پس اٍ آى ّب سا گشفت 
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در تزجمٍ َای عثارات سیز کذام کلمٍ تٍ صًرت غلط معىی شذٌ است ؟
« یا ایُُّٓا الىَّثیٔ اِوّا اَرسٓلىاکٓ شاَذاً ي مٔثٓشِّزاً ي وَذیزاً »
« ای پیبهجش ! قطعبً هب تَ سا گَاُ ٍ ثشبست رٌّذُ ٍ ثخشٌذُ فشستبدین» .

الف) اَسسٓلٌب

ة) شبِّذ

ج) هٔجٓشِّش

د) ًزیشاً 

1

« قالَ رٓبِّ اَيسِعىی اَنْ اَشکُزَ وِعمٓتَکٓ »
« (حضشت سلیوبى) گفت :پشٍسدگبسا ثِ هي الْبم کي تب شکش کٌن سحوتت سا »

الف) قبلَ
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ج) ًِعوٓتَکٓ

ة) اٍَصِعٌی

د) اَشکُشَ 

شمارٌ َز تزکیة را مقاتل تزجمٍ فارسی آن تىًیسیذ ( .یک مًرد اضافی است)
 )1یٔقیوَىَ الصَّلَُٓ

 آیب ّیچ آفشیٌٌذُ غیش اص خذا است

 ٍ )2تََٓکَّل عٓلَی اهللِ

 ثبصگشتٌذ ثِ سَی خذا

 )3شبّذاً ٍ هٔجشّشاً ٍ ًزیشاً

 ٍ آهذًذ اّل شْش

ّٓ )4ل هِي خبلِقِ غَیشُاهللِ

 اقبهِ هی کٌٌذ ًوبص سا

 ٍٓ )5جأءٓ اَّلُ الوٓذیٌَِِ

 شبّذ ٍ ثشبست دٌّذُ ٍ ّشذاس دٌّذُ

 )6اًَبثَا اِلَی اهللِ

 ٍ قجَل هی کٌذ تَثِ سا
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 ٍ تَکل کي ثش خذا
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3

معاوی لغات را اس تزجمٍ ی آیات مزتًط پیذا کىیذ ي در مقاتا َزیک تىًیسیذ.
الف) « یٓعلَنٔ هب یٓلِجٔ فِی االَسضِ ٍٓ هب یٓخشُجٔ هٌِْب ٍ هب یٌٓضِلُ هِيَ السَّوبءِ ٍٓ هب یٓعشُجٔ فیْب یَلِجٔ اللَّیلَ فی الٌَْبسِ ٍ
یَلِجٔ الٌَّْبسٓ فِی اللَّیلِ ٍٓ َّٔٓ الشَّحینٔ الغَفَسٔ »
هی داًذ .......................

فشٍ هی سٍد .......................

ثبال هی سٍد .......................

داخل هی کٌذ .......................

ًبصل هی شَد.......................

ة) « ٍٓ الّزیيَ اجتٌَِجَا الطّبغَتٓ اَىْ یٓعجذٍّب ٍٓ اًَبثَا اِلَی اهللِ لَْٔنٔ الْجٔششی فَجٓشِّش عِجبدِ »
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دٍسی کشدًذ اص .......................

عجبدت کٌٌذ آى سا .......................

فَجٓشِّش.......................

عجبد .......................

ثبصگشتٌذ .......................

5

آیات قزآوی سیز را معىی کىیذ.
الف) ّٔذیً ٍٓ سٓحوًِ لِلؤحسٌِیيَ
ة) ٍٓال تُطِعِ الکبفشیيَ ٍٓ الؤٌفقیيَ
ج) ال اِلِٓ اِلّب َّٔٓ فَبًَّی تؤفَکَىَ
د) اِىَّ الَّزیيَ یٓضِلَّىَ عٓي سٓجیلِ اهللِ

ًیست خذایی جض اٍ  ،پس چگًَِ ( ثب ایي حبل ) هٌحشف هی شَیذ؟
قطعبً

گوشاُ شذًذ

ُ) غبفِشِ الزًَّتِ ٍ قبثِلِ التََّةِ
 10اس َز آیٍ یک کلمٍ حذف شذٌ است  ،کلمٍ ی حذف شذٌ را تا تًجٍ تٍ معىای فارسی آن اوتخاب کىیذ.
الف) ًَتلَ عٓلَیکٓ هِي  ...............................هَسی ًَ ( .جٓبِ  ،اِرىِ  ،ثٓشِّ ) « خجش »
ة) ٍ  ...............................عٓلَی اهللِ ( تََٓکَّل  ،تََٓکَّلَ  ،تََٓکَّلتٔ ) « تَکل کي »
ج) فَـ  ................................اِىَّ ٍٓعذٓاهللِ حٓقٌ  ( .اِتَّجِع  ،اِصجِش  ،اِتَّقِ ) « صجش کي »
د) ٍٓ هب  ........................هٌِْب  ( .خَشَج  ،یٔخشِجٔ  ،یٓخشِجٔ ) « خبسج هی شَد »
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