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 30/21/49: تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

 ................... ردیفشماره  مدیریت آموزش و پرورش الرستان عربی: نام درس 

 دقیقه  21 مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 2شماره صفحه : 

    

 است؟  هتفاٍتکسام گعیٌِ تا زیگطاى   1 

 هطض الشکط صٔساع ٍٓصفِ السمضغط   

 است؟  غلطسام گعیٌِ تا تَجِ تِ هؼٌی آى ک  2

 قافلِ : کاضٍى  جٌَٔب هٔسکٌَِّ : قطص ّای هسکي  

 اٙضاػِٓ : تلف کطزى   : شازهاًی فَطْخْ  

 ضع کسام گعیٌِ صحیح هی تاشس ؟ اهض  3

 شَّٓثتٙ; تَصّثاىِ  ; تَأکُلُاَکَلَ سٓوٙؼٕتُن; تَسوٓؼَىَ لَؼٙثتٔ; تَلْؼٓةٔ  

 است ؟ کسام گعیٌِ « لْصُٙٙ الوسضسِٙ سٓثؼِٓٔ صفَف » تطجوِ ی جولِ ی   4

 تطای ایي هسضسِ ّفت کالس است ایي هسضسِ زاضای ًِ کالس است  

 ّطسِ هَضز  ایي هسضسِ ًِ کالس زاضز  

 ......................... تٌَصطاىِ الوظلَمٓ .   5

 اًتٓ  وااًَتُ ناًَتُ اًتيَّ  

 کسام گعیٌِ است ؟ « هضاضع هٌفی فؼل زٓذلتُن   6

 ال تَسذُلَىَ  يَال تَسذَُلْْ تُنها زٓذلْ ها تَسٕذلَىَ   

 کسام گعیٌِ تا تقیِ هتفاٍت است؟   7

 سیاى ًٙ عالىغِٙ ػٔسٍاى ذُسطاى  

 هی تاشس ؟ « لقازٙم س الجٓثٓلَ صثاحٓ الیَمِ اًَصؼٓ» کسام گعیٌِ سَال هٌاسثی تطای جولِ ی   8

 الجثلَ ؟ هٓتی تَصؼٓسٔ  صٕؼٓسٍىَ غساً ؟اَیيَ تَ  

 اَ تصؼساىِ الجثلَ ؟   لٙواشا تَصؼسیيَ الجثل؟   

 کسام گعیٌِ است؟ « ضٔ اهللِ ٍاسٙؼِٓٗ ضٕا» تطجوِ ی   9

 ظهیي ذسا تسیاض تعضگ است  ظهیي ذسا پٌْاٍض است  

 ست ظهیي ذسا ظیثا ا ظهیي ٍ آسواى ٍسیغ است  

 ........................... ، ّٓلْ تَصْکطاىِ ًؼوِٓٓ ضٓتِّکُوا .   11

 گعیٌِ یک ٍ زٍ  اَیُّْٓا االٍالزٔ اَیَّتُْا الثٌتاىِ ایْ٘ا الَلساىِ  



 
 

 ٌیس. گعیٌِ ًاّواٌّگ ضا اًتراب ک  11

  العّضافِ الطؼام الغعالِ الصئة  

 ضا کاهل هی کٌس؟ « الٌساءٔ طؼامٔ السَّفَطُ الؼلویِ » ......................... کسام گعیٌِ جولِ   12

 یٓطثٓرَىَ  تَطثٓدُ یٓطثٓرْيَ   یٓطثٓدُ  

 هی تاشس ؟   غلطکسام گعیٌِ « هٓلَکٓ : فطهاًطٍایی کطز » تا تَجِ تِ فؼل   13

 ال تَولٙکٔ : فطهاًطٍایی ًوی کٌی  لَکٌْا: فطهاًطٍایی کطزینهٓ  

 : فطهاًطٍایی هی کٌیس ىتَولٙکَٓ ًَولٙکٔ : فطهاًطٍایی هی کٌن  

 ضا کاهل هی کٌس ؟ « اَکْتُةٔ تکالیف ........................ » .............................. کسام گعیٌِ جولِ   14

 ًا  -ًحيُ کٙ -تٙاً ی -اًََا کٓ -اًتٓ  

 صحیح است ؟ « کَنٕ هٓطَُّٖ سافَطْتٓ إلی کطتالءٓ » کسام گعیٌِ تطای جولِ   15

 سافَطتٔ إلی کطتالء اَهسِ   ًَؼٓن ، سافطتٔ إلی کطتالءٓ  

 هَاضز زٍ ٍ سِ    سافَطتٔ إلی کطتالءٓ هٓطَّتیيِ  

 

 
 

 


