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 یسمه تعالاب
 وزارت آموزش وپرورش

 اداره آموزش وپرورش ناحيه چهار تبريس

 دبیرستان غیر دولتی صدرای نور 

 

 

 ...........:..............ضمجضٌ غىسلٓ 9/10/98: ثمتحجن تجضٔد 98 -99 ثمتحجوجت وٕم سجل ثيل: عطدٓ: سًثالت زضس  ..........................................وجم :

 زقٕق60ٍ: مست ظمجن ثمتحجن غذح 9: سجعت ضطيع  : ثيّلغفحٍ ٔجظزَم:  پجٍٔ ..........................وجم ذجوًثزگٓ :

 
 ومطٌ دٍ حطيف:  ومطٌ دٍ عسز:                                                                                      لٕال جُجوپًضوجم ي وجم ذجوًثزگٓ زدٕط:   

 

                                                                                                                       تجضٔد ي ثمضج:                                                                                                                                 

 بارم «نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی» پیامبر اکرم)ص(:  ردیف

 تَطجِم مج تَحتٍَُ ذَظٌ: 1

 .تَسَّلُلِضُدَمج دِسَذَخِ  -َصَث ثلقَمٕعُ ثلطِججلِٓ؟                                             سِعطُکَم  -
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 ََطَحَ/ دَعُسَ/ مَطًِّ/ زَوج/ فَطَ   ثُکتُخ فِٓ ثلفَطثغِ ثلکَّلِمَتَٕهِ ثلمُتَطثزِفَتَٕهِ يَ ثلکَّلِمَتَٕهِ ثلمُتَضجزَتَٕهِ:  2

 ............. ; .................................... ; ..................                         ح( ...ثلف( 
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 ثلغَطٔذََّ فِٓ ثلمَعىٓ: عَّٕه ثلکَّلِمََّ 3

 / لُخّ ثلف( إحم / شَوخ / دِتسَ / مَعػَِّٕ                                           ح( وًَْ / جًَظَِ / سِٕجد
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 ثُکتُخ مُفطَزَ أي جَمعَ ثلکَّلِمَتَٕهِ: 4

 جُعُض: ...............                                  غُػه: ..............-
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 تَطجِم َصٌِِ ثلجُمَلَ: 5

 ثلف( ٔج أَُُٔج ثلّصٔهَ آمَىًث ثِجتَىِذًث کَخٕطثً مِهَ ثلّظَهِ. إنَ دَعضَ ثلّظَهِ إحمٌ.

 

 ح( ثلتَجسُسَ، ي ًََُ مُحجيَلٌَّ قذٕحٌَّ لِکَطفِ ثسطثضِ ثلىّجسِ لِفَضحُِِم. 

 

 ت( قُم عَه مَجّلِسِکَ لِأدٕکَ يَ مُعّلِمِک ي ثِن کُىتَ أمٕطثً.

 

 ث( کجنَ دَٕىَُُم عجلِخٌ مُطجغِخٌ قَّلٕلُ ثألزَحِ، َٔضُطُ ثلغُّلّجحَ دِسُّلًکٍِِ.

 

 ذَٕطٌ مِه ألفِ عجدِسٍ.د( عجلِمٌ ُٔىتَفَعُ دِعِّلمٍِِ، 

 عَّلَٕىج دِجلصَّجحِ إلَٓ ثلمَّلعَخِ قَذلَ أن َٔمتَّلِبَ مِهَ ثلمُتَفَطِجٕهَ.ح( 

 

 خ( ضجطَُِ ثلىِفظِ ضجطٌَِ َٔستَرسِمُُج ثلمُعثضِعًنَ کَسِٕجدٍ حًَلَ ثلمَعثضعِ لِحِمجَِّٔ مَحجغّٕلُِِم مِهَ ثلحًََٕثوجتِ.
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 ثلتَطجَمََّ ثلػَحٕحََّ:ثِوتَرِخِ  6

 ثلف( ثِضتِعجلُ ظًُٔتِ َصٌِِ ثلذُصيضِ الُٔسَذِخُ ذُطيدَ أِْ غجظثتٍ مُّلًَِحٍَّ:

 ( آتص گطفته ضيغه َجْ ثٔه زثوٍ َج سذخ ذطيد َٕچ گجظ آالٔىسٌ ثْ ومٓ ضًز.1

 ( آتص ظزن ضيغه ثٔه دصضَج دجعج تًلٕس ضسن َط گجظ آلًزٌ کىىسٌ ثْ ومٓ ضًز.2

 الَٔستَمِع إلَٓ ثلسَضسِ جَِٕسثً َٔطسُخ فِٓ ثإلمتحجنِ: ح( مَه

 ( کسٓ کٍ دٍ زضس َج ذًح گًش ومٓ زَس، زض ثمتحجن مطزيز مٓ ضًز.1
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 ( َطکس ذًح دٍ زضس گًش وسَس، زض ثمتحجن مطزيز مٓ ضًز.2

 إمّلَأ ثلفَطثغجتِ ثلتَطجِمَِّ ثلفجضسَِّٕ: 7

 ثلمَطءَ مَرذًءٌ تَحتَ لِسجوٍِِ: ................. تج ضىجذتٍ ضًٔس. ظٔطث ثوسجن زض ظٔط ............. وُجن ثست.ثلف( تَکَّلَمًث تُعطَفًث. 

 ح( ثلسُکًتُ شَََخٌ يَ ثلکَالمُ فِضٌَّ: سکًت کطزن ............... ي سره گفته ................ ثست.

 .............. عٕخ ثٔه ثست کٍ ................ چٕعْ ضث کٍ وّظٕطش زض تً ثست.ت( أکذَطُ ثلعَٕخِ أن تَعٕخَ مج فٕکَ مِخّلٍُُ: ...
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 تَطجِم ثلکَّلِمجتِ ثلَتٓ تَحتَُج ذَظٌ: 8

                                                       زَضسَکَ.                         سَتَقطَأُ( أوتَ 2                                          مِهَ ثلػَفِ.                        مجذَطَجتُ ( أوَج 1

                                          حَتّٓ وَصََخَ مَعَجً.ال تَػذِطينَ ( ٔج أغسِقجةٓ، أ4                                                                دِػًَتٍ مُطتَفَعٍ. التَضحَکٓ( 3

 إلٓ وُعيلِ ثلمَغَطِ کجوًث َٔىّظُطينَ( َُم 6                                                    عَّلٓ کُطسِِٕکَ. إجّلِسٓ( مِه فَضّلِکَ، 5
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 عَِٕهِ ثلفِعلَ ثلمُىجسِخَ لِّلفَطثغِ: 9

 جَُِلَ ( -جَُِّلًث -( ثَلىّجسُ أعسثءُ مج .............. . ) َٔجَُل1ُ

ُّ مج کجَوت .............2  تَکَّلَمَ ( -َٔتَکَّلَمُ -مَعَ ثلَتٓ عِىسََج فٓ ثلػَفِ. ) تَتَکَّلَمُ ( ثَلغّجلِذ

 عَّلَمَهِ... ( –عَّلِم...  –( ثَلمُعَّلِمُ ............. ْ زَضسجً الُٔىسٓ. ) عَّلَمَ... 3
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 َصٌِِ ثلجُمّلَِّ، حُمَ تَطجِمٍُ:عَِٕه إسمَ ثلمَکجنِ فٓ  11

 فٓ َصث ثلطّجضِعِ مَتجَطٌ لٍَُ مَالدِسُ ثَفضَلُ. -
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 عَِٕه ثِسمَ ثلتَفضٕلِ فٓ َجتَٕهِ ثلجُمّلَتَٕهِ، حُمَ تَطجِم ثِسمَ ثلتَفضٕلِ فَقَظ: 11

 ألعمجلِ ثلکَسخُ مِهَ ثلحَاللِ.ثلف( ذَٕطُ ثألُمًضِ أيسَغُُج.                                      ح( أفضَلُ ث

 

1 

 ثلطَططِ فِٓ ثلجُمّلَِّ ثلخّجوَِِّٕ ، حُمَ تَطجِمِ ثلجُمّلَتَٕهِ. عَِٕه جًَثحَ ثلطططِ فِٓ ثلجُمّلَِّ ثأليلٓ يَ فِعلَ 12

 ثلف( مَه ُٔحجيِل کَخٕطثً ، َٔػِل إلٓ ََسَفٍِِ.

 عِىسَ ثلّلٍِّ.ح( يَ مج تُقَسِمًث لِأوفُسِکُم مِه ذَٕطٍ تَجِسيٌُ 
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 تَطجِم ثلعِذجضَِِ حَسَخَ ثلقًَثعِس ثلمَعطِفَِّ يَ ثلىَکِطَِِ، حُمَ عَِٕهِ ثلمَعطِفََّ. 13

 .ضَأٔتُ ثَفطثسجً. کجوَتِ ثألفطثسُ جَىخُ غجحِذُِج -
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 ثُشکُطِ ثلمَحَلَ ثالِعطثدَٓ لِّلکَّلِمجتِ ثلّتٓ تَحتَُج ذَظّ: 14

 ثلرُّلقِ وِػفُ ثلسّٔهِ. حُسهُثلف( 

 فَئنَ ثلّلٍَّ دٍِِ عَّلٕمٌ. مِه ذَٕطٍح( يَ مج تُىفِقًث 

 .غجحِذٍُُ: أُْ ثلمجلِ ذَٕطٌ؟ قجلَ: ظَضعٌ ظَضَعٍَُ ثلىَذُِٓت( سُتِلَ 

 
 

1 

 عَِٕهِ ثِسمَ ثلفجعِلِ أي ثِسمَ ثلمَفعًُلِ أي ثِسمَ ثلمُذجلَغَِّ: )ثحىَٕهِ( 15

 مَعًٕحٍ.                                                  ح( ٔج مَه ُٔحِخُ ثلمُحسِىٕهَ.ثلف( ٔج سجتِطَ کُلِ 

 

5/0 

 ثُکتُخ فِٓ ثلفَطثغِ عَسَزثً مُىجسِذجً: 16

 تِسعًُنَ ثةسُ عَطَطٍَِ ُٔسجيِْ ................. . -
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 سَتجنِ(فِٓ ثلسّثةِطِِ ثلعَسَزَ ثلمُىجسِخَ. ) کَّلِمَتجنِ ظثة ضَع 17

 ؤيلِ.عَطحُ سُؤثلٍ غَعخٍ دَُِسَفِ إٔججزِ مَطقٍّّ لِّلمَس                    ( ثلحِػَّ              1

 ًََُ کَالمٌ ذَفٌِٓ دَٕهَ ضَرػَٕهِ.         ( ثلمُعَمَط                         2

 ثلّصْ َٔقذَلُ ثلتًَدََّ عَه عِذجزٌِِ.            ( ثلمًُثغَفجت                 3

 ثَلّصْ ُٔعغٍِِٕ ثلّلٍُّ عُمطثً عًَٔالً.             ( تَىجدُعَ دِجأللقجح             4

 غِفجتُ أحَسٍ أي ضَبٍ.            ( ثَلتَعَىُت                     5

 ذَطٔهَ دِجألسمجءِ ثلقَذِٕحَّ.تَسمُِّٕ ثٖ               ( ثَإللتِفجت                 6

 ( ََمَس7َ
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 ( تًَّثح8

 عَِٕهِ ثلجُمّلََّ ثلػَحٕحََّ يَ غَٕطَ ثلػَحٕحَِّ حَسَخَ ثلحَقٕقَِّ. 18

 ثَلغَٕذُّ ََِٓ أن تَصکُطَ أذجکَ يَ ثُذتَکَ دِمج َٔکطََجنِ. ......( 1

 ثلَتًثغُِل دََٕه ثلّىجسِ. .......( سًء ثلّظَهِ، يَ ًََُ مِه أََمِ ثَسذجحِ قَغعِ 2

 ( عِّلمُ ثألحٕجءِ، عِّلمُ مُغجلَعَِّ ذًَّثظِ ثلعَىجغِطِ. ......3

 ( ثَلسَذًُضُِ لًَحٌ أمجمَ ثلغُّلّجحِ ُٔکتَخُ عَّلٍَِٕ. .....4

 ( َٔقذَلُ ثلحَکَمُ کُلَ ََسَفٍ فٓ مُذجضثِِ کُطَِِ ثلقَسَمِ. ......5

 ٌِ ثستًِثةٌَِّٕ  تَىمًُ فِٓ جُعُضِ ثلمُحٕظِ ثلُجزِاِ. .....( ضَجَطَُِ ثلرُذعِ ضَجَط6َ
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 أجِخ عَهِ ثلسُؤثلِ ثلتّجلِٓ: 19

 ََل ثلسِعطُ ثلغجلِٓ ذَٕطٌ مِهَ ثلسِعطِ ثلطَذٕعِ؟ -
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 ضَتِخِ ثلکَّلِمجتِ يَ ثکتُخ سُؤثالً يَ جًَثدجً غَحٕحجً : 21

 ثلجًَُ / جِسّثً / فٓ أضزدٕل / دجضِزٌ / فِٓ ثلطِتجءِ / کَٕفَ / ؟ / .  -
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  جمع نمره موفق باشيد
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