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1

ترجوِ کذام از کلوات زیر ًادرست است؟
الف) ُّيَّ  :ایطاى

2

» لَعَلَّکُن «................

ب) تُصلِحَىَ

ب) ُّن یَستَغفر

ب) السّراعَىَ

ج) یَرحوَىَ

ج) تطکرٍىَ

ترکیة « هِي حیثُ ال یَحتَسِةُ » یعٌی چِ؟
الف) از ّر کجا کِ حساب ًوی کٌٌذ ب) از ّر کجا کافی است

9

ج) تُرحَوَىَ

تا تَجِ تِ هفَْم ترای جای خالی کلوِ هٌاسة پیذا کٌیذ « .اَم ًَحيَ» ................
الف) هحرٍهَىَ

8

ج) تْتر است

هعٌی « آى ّا استغفار هی کٌٌذ» هرتَط تِ کذام ترکیة است ؟

الف) ُّن یَستَغفرٍىَ
7

ب) تْتریي آى ّا را

ترای جای خالی کلوِ هٌاسة پیذا کٌیذ .
الف) تعقلَىَ

6

ب) اًَْارً :اّار

ج) ال یَسخر  :هسخرُ کٌیذ

ترکیة « خیراً هٌُِْيَّ » یعٌی چِ ؟
الف) تْتریي

5

ب) ًازل هی کٌذ

ج) ًازل ضذ

ترجوِ ی کذام کلوِ صحیح است؟
الف) صذٍّا  :هاًع ضذًذ

4

ب) یُویت :هردًذ

ج) خالذیي :جاٍداى

هعٌی صحیح « اًُسِلَ» کذام گسیٌِ است؟
الف) ًازل کرد

3

مدت امتحان  20دقیقه

ج) از ّر کجا کِ گواى ًوی کٌذ

ترکیة زیر را تکویل کٌیذ ( :لََ کٌُّا ًَسوَعُ  :اگر گَش) ...........
الف) داضتین

ب) ضٌَا داضتین

ج) هی کردًذ

 01ترجوِ « صاحثاى دٍزخ» هرتَط تِ کذام ترکیة قرآًی است ؟
الف) اصحابِ السَّعیر

ب) اصحاب القیوِ

ج) اصحاب الجٌِّ

 « 00تٌُجی» ترجوِ صحیح آى کذام است ؟
ب) ًجات دٌّذُ

الف) ًجات تذُ

ج) ًجات هی دّذ

 02تا تَجِ تِ هعٌی ترکیة را کاهل کٌیذ « .لِیقَمَ الٌّاسِ  : ...............تا تِ پا دارد هردم را تِ عذالت »
ب) تالقسط

الف) تالجٌِّ

ج) تالثیٌّات

 « 03الفائسٍىَ » تِ چِ هعٌی است؟
ب) رستگار ضذًذ

الف) رستگاراى

ج) اّل تْطت

 04ترجوِ ی « ٍَ الٌَّجنُ ٍَ الطَّجَرُ » چیست؟
الف)ٍ ستارگاى ٍ درخت

ب) ٍخَرضیذ ٍ ستارُ

ج) ٍ ستارُ ٍ درخت

 05هعٌی « فرٍ فرستاد آراهص » هرتَط تِ کذام ترکیة است؟
الف) اًَسَلَ السَّکیٌِ

ومـره
با عدد

ب) یٌَُسِّلُ السَّکیٌِ

تعداد داوص
با حروف

آموزان کالس

میاوگیه کالس

باالتریه ومره پاییه تریه ومره

ج) یُذخِلُ السَّکیٌِ

وضعیـت

رتبه
عالي بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

