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  2 تعداد صفحات:  70/03/96تاريخ امتحان:  آموزش متوسطه اول دوره

  مركز سنجش مجتمع نخبگان  1396  خرداد ماه    سال دومنيم    آزمون هاي 
     

 
  
  
  

    

  بارم  متن سوال  رديف
  معني كلمات زير را بنويسيد.   الف

  :ظاهراً -3            :بحر  -2  :عليم  -1

  :يعلَم  -6            :سراج  -5  :حكيم  -4

  :يعبدون -9            :رجل  -8  :مدينه  -7

  :صور  -12           :غافر  -11  :هوي  -10

3  

  مورد اضافي است)  2معني كلمات سمت راست را از سمت چپ يافته و مشخص كنيد.(  ب
  الف) آگاه   سبات  -1
  ب) طول   نُريد  -2
   رودج) فرو مي  خبير  -3
  خواهيمد) مي  بشِّر  -4
5-  جلهـ) نعمت فراوان   ي  
  كندو) گمراه مي  فاطر  -6
  ز) آرامش   ل يضِّ -7
  ه ح) پديد آورند  ول طَ -8

  رويم ط) مي  
  ي) بشارت بده  

2  

  معني عبارات زير را بنويسيد.   ج

    علي عبده  -2                  في صالتهم  -1

3-  لَّيع ن و اَ -4                                          اَنعمتحس    

  يا ايها النّبي  - 6                 وعد اهللا  -5

    يرزقكم  -8                 سماوات فاطر ال -7

    داوود ي  -10                                          قال يقومِ  -9

11- لَهم الب قابل التَّوب -12               شري  

6  

    ادامه سواالت پشت صفحه  

ا
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  شماره
  متن پاسخ  سوال

  ظاهري  -3  دريا  -2  دانا  -1  الف
  داند مي - 6  چراغ  -5  آموز(حكيم) حكمت -4
  كنند عبادت مي -9  مرد  -8  شهر  -7

  )25/0كشيد(هر مورد  -12  آمرزنده  -11  هوي و هوس  -10
  » الف«گزينه  -3  » د«گزينه  -2  » ز«گزينه  -1  ب

  » ح«گزينه  - 6  » ج«گزينه  -5  » ي«گزينه  -4
  )25/0(هر مورد » هـ«گزينه  -8  » و«گزينه  -7

  نعمت دادي به من  -3  اش بر بنده -2  در نمازشان  -1  ج
  اي پيامبر  - 6  ي خدا وعده -5  و نيكي كن  -4
  گفت اي قوم من  -9  دهد شما را روزي مي -8  ها ي آسمانپديد آورنده -7

  )5/0ي توبه (هر مورد پذيرنده -12  هاستبشارت براي آن -11  اي داوود  -10
  اي است. همانا در آن نشانه -1  د

  آيا خداي با خداي يگانه هست؟  -2
  دانستند. اگر مي -3
  ها به آخرت يقين دارند. و آن -4
  و بر خدا توكل كن. -5
  و او آمرزنده و مهربان است.  - 6
   .سالم بر ابراهيم -7
  و به سوي خدا بازگشتند.  -8
  نمره) 1(هر مورد  .نيست خدايي جز او -9

  
  

  

  


