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تعذ اسظْز(1)13ساعت ضزٍع:    ضوارُ داٍطلة :                                          سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن)هتَسطِ اٍل(            

2تعذاد غفحات :                                            قزآى: درس                                                                     ماهدیًَتت:    

  Sanjesh.razavi.medu.ir                                           7تعذاد سؤال :           

 تارم سؤال ردیف
 ّای تعییي ضذُ تٌَیسیذ .هٌاسة را در هحل سیز، پاسخالؤس 7دقیقی ضوا، لطفاً تا هطالعِآرسٍی هَفقیت تزایعشیش: ضوياى آهَسداًص

 هطخع کٌیذ. را سیز آًیقز ّایی ٍاصُتزجوًِادرستی یا درستی  -1

 غ   ظ                        : ساکي ضذ                                            َسکیَية -الف

کِِّّ -ب              غ                            ظ                    : پٌذگیزًذُ                           رُندَّ

5/0 

2-  
 

 ب: ّذایت     رسالت                       الف:      است؟               گشیٌِکذام«بأس»لغت  یتزجوِ

 د: آّي                              : سختیج                                                                             

 

25/0 

 ب : پزاکٌذُ ضَیذ                   خیشیذ الف: تِ پا          ؟تاس گشیٌِ کذام«ِِىتَِِشواا» یکلوِی تزجوِ  -3

 د : رٍضي کٌیذ                          ج: ضکزکٌیذ                                                                         

25/0 

 .هطخع کٌیذ ×سیز را تا عالهت ّای درست عثارتی تزجوِ  -4

یياِّنا( 1 :َِّوصَّ ًِ ِ  آًچِ سفارش کزدین تِ اٍ -ب                کزدین تِ اٍ ٍغیت ها –الف       ب

َاء ِّ (2 مَِّس ٌُ  ساٍی است هزگطاىه -ب                ضاىیکساى است سًذگی –لفا      :ََمیا

 

1 

 است(اضافی تٌَیسیذ.)دٍکلوِ هٌاسة جایدر  را قزآًی ّایکلوِی تزجوِ ،دادُ ضذُ کلواتاستا استفادُ   -5

 

 آتص فزٍساى – تی ًیاس – پَضاًذهی   –گٌاّاى  –  تزافزاضتِ ضذ – ّال کت  – داضتِ تاضیذ تقَا –هْلت هی دّذ     

 

ََِخرِّ: ....................                  ُرفَِعتِّ                                            ...................                 : َسعریِّ...................                : یُ

 ...................                 :یَغیشِّ                ...................  :َیجَّقِِّ   ...................                :  َصَهد                        
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 ًوزُ(5/0عثارت)ّز تٌَیسیذ. راسیز قزآًی ّایّا ٍ عثارتهعٌای تزکیة  -6

ِذوهُِّ (1  :َوکیل ِِّّفَاَّتَّ

 : فََسََفِّثَعلَهَنَِّ( 2

ُمِّالفآئِزونَِّ (3 ٌُ: 

 : اَیُُّکم(4ِّ

 

2 

 ی دٍم ی سؤاالت در غفحِ اداهِ                                                                    1غفحِ
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 ًوزُ(5/0)ّز عثارت  کاهل کٌیذ. راسیز  عثارات قزآًی ٍ آیاتی تزجوِ  -7

 

1) ََِّ ٌُ ِّ ًُ  .......................)پزٍردگار(............. ّواى اٍ قطعا             .                          الَعلیمِّالَسهیعُِِّّاِىَّ

 

ٍُم( 2 رَعي ٍِمَِّکفِّ ِ  .                                         پَضاًذ............آًاى ..............ضاى را.َسیِّئاث

 

 ...............ّای ........تْطت در................. ٍ هٌاسل                     .     َعدنَِّجّياِتِّیفَِّطیِّبة َِِّّوَِّمساِکو( 3

 

 تا.......................... . را هاىقطعا..............پیاهثزاى       .                           بِابلَیِّيِتُِِّّرُسلَياِّاَرَسلياِّلََقد( 4

 

 .........................ضوا...........    .                                         ثُفلِحَنِّلََعلَُّکم( 5

 

 . .................................ٍ تِ سهیي                   .              ُسِطَحتَِّکیَفِِّضِّاالَراِلَِِّّوَِّ( 6

 

هآَءَرَفَعٍاَوَوَضَعِّاملزیانَِّ( 7  ٍآسواى آى را..............ٍ..............تزاسٍ)هعیار(را .      .                         َوالسَّ

 

َهُِّاعُبُدوااللَِّاَنِِّ (8  هزا................. ٍ پیطِ کٌیذ را اٍ را...................ٍتقَای کِ خذا                            َواطیعَِن.َواّتقَّ

 

 ........................................ را  ٍ خَاب ضوا                                      .ثا ُِّسباَنُکمىَََجعلياِّوَِّ(9
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 10 هَفق تاضیذ                                                                              جوع تارم                                                           2غفحِ

 گذاری تػحیح ٍ ًوزُ
 م ٍ ًام خاًَادگیًا

 / دتیزحهػحّ 
ی پس اس رسیذگی تِ ًْایًوزُ 

 اعتزاضات
 م ٍ ًام خاًَادگی ًا

 / دتیزحهػحّ
 

تا 
 عذد

  تا حزٍف تا عذد  تا حزٍف

 : اهضاء               : اهضاء              

 



 

 ثبسوِ تعبلي

 ( رضَي ) استبى خزاسبى  ًْن هتَسطِ دٍرُ اٍلّوبٌّگ پبیِ االت اهتحبى ؤراٌّوبي تصحيح س

  1397هبُ  دي                                                قزآىدرس : 

 10/1397/ 15  تبریخ اهتحبى 

 

    ادارُ سٌجص آهَسش ٍپزٍرش  

 «زات هصحح هحتزم در صحيح یب غلط ثَدى  پبسخ داًص آهَساى صبِئت است ًظ»ّوكبر گزاهي ضوي عزض سالم : 
 (                        25/0)  ظ –ة                             ( 25/0)  غ - لفا  ـ 1

 ( 25/0)  سختي –جـ 2

 ( 25/0)  پزاکٌذُ ضَیذ -ةـ 3

 (5/0ضبى)یكسبى است سًذگي :الف –( 2                              ( 5/0)  آًچِ سفبرش کزدین ثِ اٍ :( ة 1 ـ4

                             ( 25/0) سَعيز  :آتص فزٍساى      ( 25/0) یََُخِز :هْلت هي دّذ         ( 25/0) :ثزافزاضتِ ضذ    رُفِعَت ـ5

                             ( 25/0) یَغطي  :هي پَضبًذ          ( 25/0) یَتَّقِ : تقَاداضتِ ثبضذ           ( 25/0) صَوَذ : ثي ًيبس                

                               ( 5/0) خَاّيذداًستپس ( فَسََفَ تَعلَوَىَ :2  ( 5/0)  .هذافع ٍپطتيجبىپس قزارثذُ)ثگيز(اٍرا(فَبتَّخِذٍُُ ٍَکيالً:1 ـ 6

                               ( 5/0) اسضوب)کذام(کذام یک( اَیُّكُن : 4                             ( 5/0) )هَفقٌذ(  ذرستگبرًآًبى (ُّنُ الفأئِشٍىَ: 3       

 (5/0.) ضٌَاي داًبست:    قطعباٍّوبى)پزٍردگبر(اًَُِِّ ََُّالسَويعُ العَلين( 1ـ 7

                       (                                                                                                    5/0. )ضبى را (کَفِّزعٌَُْن سَيِّئبتِِْن .    پَضبًذاسآًبى ثذي ّبي 2      

 (5/0.) جبٍداىدر ثْطت ّبي پبک ٍهٌبسل : ( ٍَ هَسبکِي طَيِّجةٌ في جٌَّبتِ عَذى      3  

 (5/0بلجَيٌِّتِ .                              قطعبفزستبدین پيبهجزاى هبى راثبدالیل رٍضي..)لَقَذاَرسَلٌبرُسُلٌَبثِ( 4         

 (5/0ضبیذ)تب(ضوبرستگبرضَیذ)هَفق ضَیذ(..                                           .لعَلَّكُن تُفلِحَى (5َ         

 (5/0. )(چگًَِ ّوَار ضذ.)گستزدُ ضذهيي ٍ ثِ س. ٍَ اِليَ االَرضِ کَيفَ  سُطِحَت( 6         

 (5/0.)د)ًْبد(تزاسٍ)هعيبر(راقزارداٍ اثزافزاضتٍآسوبى آى رٍَالسَّوأءَرَفَعَْبٍٍََضَعَ الويشاىَ :( 7         

 (5/0) .اطبعت کٌيذٍهزا)اسهي(ٍتقَاي اٍراپيطِ کٌيذ.عجبدت کٌيذ اَىِ اعجُذٍُااهللَ ٍَاتّقََُُّ ٍَاطيعَىِ.کِ خذارا ( 8        

 (5/0.)آراهص ٍآسبیص قزار دادینتبى ٍخَاة ضوب را ثزاي.ٍ تبٌٍَ جَعلٌب ًََهَكُن سُجب( 9        

 یبد آٍري:

(ي )است ، َستم ... ،فؼل َای رتطی«را»ماوىد–فظی آن َاست. از ایه ري ،اگر داوش آمًز ترخی از کلمٍ َا لترجمٍ ی تحت ال  وش آمًزان دا مثىا درپاسخ-1

 ... رادرترجمٍ وىًیسد،ومرٌ ای از اي کسر ومی شًد .درصًرتی کٍ ترجمٍ ريان يصحیح ارِاِئٍ شدٌ تاشد ،ویس ومرٌ ی کامل راخًاَد داشت.
تاشد َرچىد کٍ در ػثارت مًرد سًال ،ممکه است تُتر؛درصًرتی کٍ داوش آمًز حريف اضافٍ را تٍ شکل مؼىای ايلیٍ ياصلی آن َا مؼىی کىد،صحیح است -2

ار»در ػثارت « بَ »ٍ ی ماوىد حرف اضاف؛آن حرف تٍ صًرت دیگری مؼىا شًد  ،تٍ،مؼىا کٍ تُتر است ،در ،مؼىاشًد يلی اگر داوش آمًز «مَىامُکُم تِاللَُُیلِ يَالىَُّ
 مؼىاشًد ،صحیح محسًب می شًد.«از »کٍ درَرجا «مِه»کىد. ومرٌ ای از اي کسر ومی شًد .َم چىیه ،حرف اضافٍ ی 

ترای مثال  .ٌ ی کامل را خًاَد گرفتومرٌ است .تٍ َریک ازديمؼىا تىًیسد، فؼلی را کٍ تٍ َر دلیل در کتاب درسی تٍ دي صًرت مؼىا شداگر داوش آمًز، -3
ًرت مضارع اخثاری یا ،ترای افؼالی کٍ گاَی تٍ تىاسة جملٍ ،ماضی يگاَی مضارع مؼىا می شًود ،َردي مؼىا صحیح است ؛یا اگرفؼل مضارع در جملٍ ای تٍ ص

 التسامی مؼىاشًد. صحیح است يومرٌ ای از داوش آمًز کسر ومی شًد.
ی از درصًرتی کٍ فؼل مفردی ،جمغ یا ترػکس مؼىا شًد یافؼل ماضی تٍ صًرت مضارع یا تر ػکس مؼىاشًد ،درصًرت امکان يقاتل تقسیم تًدن فقط ویم-4

 ومرٌ ی مرتًطٍ تٍ آن کلمٍ کسر می شًد.
 ،َمان مقدار ومرٌ تؼلق می گیرد. جمٍ ترکیة َا يػثارت َا تٍ َر میسان کٍ از آن ترکیة یا ػثارت مؼىا شدٌ استدرتر-5
 جَدَالمَالئِکَُة:. ماوىد؛فَُساسم ظاَر يجمغ است ،اگر تٍ جای جمغ ،مفرد مؼىا شًد،صحیح محسًب شدٌ  يومرٌ ای کسر ومی شًدفؼل مفردی کٍ فاػل آن، -6

 .گانپس سجدٌ کرد فرشت

 خستِ ًجبضيذ گزاهي اىّوكبر


