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 تاسم سؤاالت سدیف

 تا تَجِ تِ کلوات دادُ ضذُ هؼٌای غحیح لغات سا تٌَیسیذ. )یک تشجوِ اضافی است( 1

 گیاُ تذٍى ساقِ ( _اًذٍّگیي هی ضًَذ _ّطذاس دٌّذُ  _ خاًِ ّا _ هحل آساهص _گٌاّاى ) 

 یٓحضًََىَ            رًَُب         هٌٔزِس          ًَجن        هْٓذ         

     
 

25/1 

 هطخّع ًواییذ.  ی غحیح ّش ػثاست قشآًی سا تا ػالهت تشجوِ 2

 «خَیشاً هٌِْٔيَّ ( » 2/2             «اًِّا کٌُّا هٔشسٓلیيَ ( »1/2

 ( تْتش اص ها   الف   الف( قغؼاً ها تَدین اسسال کٌٌذُ 

  ( تْتش اص آى ّا  ب                              ( قغؼاً ها تَدین تین دٌّذُ ب

 

0.25 

 ّای صیش است؟کذام یک اص گضیٌِ« کٌُتُن تَؼلَوَىَ »ی هؼٌای کلوِ 3

 ب( هی داًستیذ     الف( اگش هی داًستٌذ  

 ضَیذ. د( سستگاس هی              ج( پشاکٌذُ ضذًذ. 

 

25/0 

 ی ًادسست سا هطخع ًواییذ.گضیٌِ 4

 ب( صاسِع: کطاٍسصی      الف( سٓؼیش: دٍصخ 

 دّذ. د( تٌُجی: ًجات هی    ج( عََیل: عَالًی 

25/0 

( تِ یکذیگش  ّای قشآًی سوت ساست هؼٌای هشتَط تِ آى سا دس سوت چپ تا یک خظ )تا تَجِّ تِ تشکیة  5

 تشجوِ اضافی است.(ٍغل کٌیذ. )یک 

 الف( هذتی هؼیي      

 ب( فشاهَش کشدًذ خذا سا     «ال تَتَفَشَّقَا فیِِ ( »1/5

 ج( پشاکٌذُ ًطَیذ دس آى     «اَجٓلٍ هٔسٓوَّی( »2/5

 ّاد( تَضیح داد تشای آى    «ًَسَٔا اهللَ ( » 3/5

 ذ.ّـ( ضایذ ضوا هَسد سحوت قشاس تگیشی    «لَؼلکُن تُشْحٓوَىَ( »4/5
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ّا خظ کطیذُ ضذُ است سا دس جای خالی تٌَیسیذ. )یک تا استفادُ اص کلوات داخل کادس، هؼٌای کلواتی کِ صیش آى 6

 تشجوِ اضافی است.(

     

 ..........................  ًواص.الف( پس ٍقتی کِ    «الػَّلَٓ ُ قُضِیٓتِفَاِرا ( » 1/6

 ب( ایي ........................ تشای هشدم است.    لِلٌّاس                          تٓػائِشُّزا ( »2/6

 تضسگ.ج( ......................              «                   ػٓظیواً فََصاً ( » 3/6

 

 

 

0.75 

 تٌَیسیذ. ّای صیش ساهؼٌای تشکیة 7

 ...........................................................................    «ٍٓضَغٓ الویضاىَ ( »1/7

 ...........................................................................             « تِجاسٍٓٓ تٌُجیکُن ( »2/7

 

1.5 

 ّای صیش سا هطخّع ًواییذ.تشجوِ ػثاستغحیح یا غلظ تَدى  8

 ؽ      ظ         ّشچیضی صًذگی داسد.                   «لِکُلِّ ضَیءٍ قَذساً( »1/8

 ؽ      ظ   لطکشیاى آسواى ّا ٍ صهیي       «       جٌَٔدٔ السَّوَت ِ ٍٓ االَسؼِ( »2/8

 ؽ      ظ                     تشای آصهایص ضوا                        «لِیٓثلَُٓکُن ( » 3/8

  ؽ      ظ                      تِ پا خیض ضة سا       «                            قُنِ الَّیلَ ( » 8\4

 

 

    1 

 کٌذ؟کذام گضیٌِ هؼٌای ػثاست قشآًی صیش سا کاهل هی 9

 کشدین.گفتٌذ اگش ............. یا اًذیطِ ٍ دسک هی ٍ  «ٍٓ قالَا لََ کٌُّا ًَسوٓغٔ اٍَ ًَؼقِلُ»

 دّذ. ب( قشاس هی     آصهایذ. الف( هی

 د( گَش ضٌَا داضتین.     کٌٌذ. ج( گواى هی
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 آیات ٍ ػثاسات قشآًی صیش سا تشجوِ کٌیذ. 10

 ............................................................................   «تَجشی هِي تَحتِْٓا االًَْاسٔ( »1/10

 ............................................................................    «ٍٓ إلیٓ الجِثالِ( »2/10

 ............................................................................    «کَیفٓ سٔغِحٓت( »3/10

 ............................................................................    «اِىَّ الؤتَّقیيَ( »4/10

 ............................................................................   « فی جٌّٓاتٍ ٍٓ ػٔیَىٍ( »5/10
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 ًام خاًَادگی هػحح:ًام ٍ    ًوشُ ضفاّی:    ًوشُ کتثی )تشگِ(:

 10 جوغ کل       «هَفّق تاضیذ»      

 

 ها / ندا داده شد / موفقیت / تمام شد         بینش



 قرآن - سمنان

 

 

 یَحزَنون ذُنوب مُنذِر نَجم مَهد

 اندوهگین می شوند گناهان هشدار دهنده گیاه بدون ساقه محل آرامش
 

1 

 
 الف )قطعا ما بودیم ارسال کننده(     (1/2

 (     ب )بهتر از آنها(2/2
2 

 3 گزینه ب )می دانستید( 

 4 گزینه ب )زارِع به معنی کشاورز است نه کشاورزی( 

 

 (     پراکنده نشوید در آن1/5

 مدتی معین (    2/5

 (     فراموش کردند خدا را3/5

 (     شاید شما مورد رحمت قرار بگیرید4/5

5 

 

 (     تمام شد1/6

 (     بینش ها2/6

 (     موفقیت3/6

6 

 
 (     قرار داد )نهاد( ترازو را1/7

 (     تجارتی که نجات می دهد شما را2/7
7 

 

 (     غلط )ترجمه درست: هر چیزی اندازه ای دارد(1/8

 (     صحیح2/8

 (     غلط )ترجمه درست: تا شما را بیازماید(3/8

 (     صحیح4/8

8 

 9 گزینه د )گوش شنوا داشتیم( 

 

 جاری است رودها (     از زیر آن1/10

 (     و به کوه ها2/10

 (     چگونه هموار شد3/10

 (     قطعا افراد باتقوا4/10

 ا و چشمه ها(     در بهشت ه5/10

10 
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