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1

هعٌی صحیح ّر کلوِ را از هیاى کلوات دادُ شذُ اًتخاب کٌیذ ٍ تٌَیسیذ  ( .یک کلوِ اضافی است)

بارم

1

( شایستِ  ،دیذار  ،گفتین  ،تْتریي ّ ،ذایت هی کٌذ )
 -1یْٓذی
2

3

 -2اَحسٓي

ترکیة ّا ٍ عثارات زیر را هعٌا کٌیذ.

3

الف) عٓزاثبً اَلیوب :

ة) عٓذٍٔاً هٔجیٌبً :

ج) اَلحوذٔهللِ الّزی:

د) فٌَبدی فی الظُّلوبتَ :

ُ) فی جٌّتَ الٌَّعینِ :

ٍ) خَلَقٌبکن :

کلوِ « ًَجَّیٌا » تِ چِ هعٌاست ؟

الف) ًجبت دُ
4

 -3قُلٌب

 -4لَقبء

0/5

ة) ًجبت هی دّین ج) ًجبت دادین

د) ًجبت دٌّذُ 

تا تَجِ تِ ترجوِ  ،کلوات زیر را در جاّای خالی تٌَیسیذ ( .یک کلوِ اضافی است)

3

( اًََ ا تشرٌ  ،رَحوِ  ،فَاصِثِر  ،هُثیي  ،ال یؤهٌَىَ  ،ها عَولَا  ،فَاستَقِن )
الف) فی ظَاللٍ  ..............................دس گوشاّی آضکبس
ة)  ..............................عٓلی هب یقَلَىَ  .پس صجَس ٍ ضکیجب ثبش ثش آًچِ هی گَیٌذ.
ج) قُل اًََّوب  .........................هَثلُکُن  .ثگَ هي فقط ثطشی هبًٌذ ضوب ّستن.
د) ٍٓ ٍٓجذٍا  ٍ ..............................یبفتٌذ آًچِ عول کشدًذ
ُ)  ..............................ثِبالخشُ  .ایوبى ًوی آٍسًذ ثِ آخشت
ٍ) ّٔذیً ٍ  ..............................لَلوؤهٌیيَ ّذایت ٍ سحوتی ثشای هَهٌبى
5

هعٌی صحیح « اًَِّوا » کذام است؟

الف) ثشای هب
6

ة) فقط

0/5

ج) ثذسستیکِ

ترجوِ ّای عثارات قرآًی را کاهل کٌیذ.
الف) اًَضَلَ عٓلی عٓجذََُ الکَتبةٓ ً .بصل کشد ثش  ..............................کتبة
ة) اَلؤلکٔ یٓؤهٓئزُ هللِ  .فشهبًشٍایی  ..............................ثشای خذاست

د) قطعبً
2

ج) رلکٓ هَي فَضلِ اهللِ  .............................. .اص لطف خذاست.
د) لَعٓلَّکُن تَعقَلَىَ  .تب ضوب ..............................
7

تر کیة « اًِّا جَعَلٌا » یعٌی چِ ؟

الف) ّوبًب قشاس دادین
8

ة) قطعبً قشاس دُ

ج) قطعبً هب قشاس دادین

ترای جای خالی کلوِ هٌاسة اًتخاب کٌیذ.
ٍٓ اَرْ قُلٌب لَلوٓلئکَِ

الف) ثگَ
9

0/5

0/5

« ٍقتی کِ  ............................ثِ فشضتگبى »

ة) گفتٌذ

د) گفتین 

ج) گفتی

5

ترجوِ آیات ٍ عثارات زیر را کاهل کٌیذ.
الف) اًََّوب اَلْٔکُن اَلٌِ ٍاحذٌ

................................................ ...................

ة) رکشُ سٓحوتَ سٓثِکٓ عٓجذُٓٔ صٓکشیٍأ

یبدی اص  .........................................ثِ  ............................حضشت صکشیب

ج) قبلَا یَٓیلٌَب اًَّب کٌُب ظلویيَ

...................................... .................................

د) اَعتَذًب لَْٔن عزاثبً اَلیوبً

آهبدُ کشدین .........................................

ٍ) اَىَّ عجبدی لیسٓ لَکٓ علیِْن سٔلطبىٌ

 ( .........................................ای ضیطبى) ّ ..........................یچ تسلطی

 10هعٌای ّر کلوِ ٍ ترکیة را از ترجوِ ّای زیر استخراج کردُ ٍ در هقاتل آى ّا تٌَیسیذ.

3

الف) پس گفتٌذ پشٍسدگبسا ثجخص ثِ هب اص ًضدت سحوت سا
فَقبلَا :

لَذًٔکٓ :

اتٌَب :

ة) ٍ فشهبى دُ خبًَادُ ات سا ثِ ًوبص ٍ دس ایي کبس صجَس ٍ ضکیجب ثبش.
ٍٓؤهٔش :

ٍٓاصطَجِش :

ثِبلصِلََُ :

ج) پس چِ خَة سشپشستی است ٍ چِ خَة یبٍسی است.
فٌََعنٓ :

الٌَّصیشُ :

الوَٓلی :

د) ٍ ثگَ پشٍسدگبسا پٌبُ هی ثشم ثِ تَ اص ٍسَسِ ّبی ضیطبى ّب
ٍٓ قُل :

ّٓوضاتَ :

اَعَرُ :

 11ضوبسُ ّش تشکیت سا هقبثل تشجوِ فبسسی آى ثٌَیسیذ.
 )1خیش الشّاحویيَ
 )2لَْٔن هٓغفشٌُ
ًَ ٍ )3جِیٌِٔ هَيَ الغَنِّ
 ٍٓ )4سٓلَکٓ لَکُن فیْوب سٔجٔالً







ًیست ّیچ تَاى ٍ قذستی ثِ جض اص خذا
ٍ دسست کشد ثشای ضوب دس آى ساُ ّبیی سا
ثْتشیي هْشثبًبى
ثشایطبى آهشصش
ٍ ًجبت دادین اٍ سا اص غن

1

