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 دقیقه  02 مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 0شماره صفحه : 

    

تٌَیسیذ. ) یک کلوِ اضافی  هقاتل آى هعٌای صحیح ّز کلوِ را اس هیاى کلوات دادُ شذُ اًتخاب کٌیذ ٍ  1 

 1  (  هساٍی است ، ّشذار دٌّذُ ، دیي ، شایذ ، هقزّر کزد)  است. ( 

  : تَستََی -4 : هٌُذِر -3 :لَعَلَّ -2 : شَزَعَ -1  

 1    درستی یا ًادرستی کلوات سیز را هشخص کٌیذ.   2

 غلط   صحیح   فزستٌذُ:  هُزسِل الف(  

 غلط   صحیح  سََاء : جذاب(   

 غلط   صحیح  یَسَّزًا : آساى هی کٌینج(   

 غلط   صحیح  کاًَا : تَدًذد(   

 3     سیز را هعٌا کٌیذ. زکیثات ت  3

  کَذَّتَا تِایتٌا :د(   اِىَّ الوُتَّقیيَ : الف(   

  تِوا ًُشِّلَ عَلی هُحوّذٍ :ٍ(   اًَشَلَ السَّکیٌَتِ : ب(   

  لَیَقَلُيَّ : ُ(   خلذیيَ فیْا : ج(   

 25/0  کلوِ تَْتَذٍىَ تِ چِ هعٌاست؟ « لَعَلَّکُن تَْتَذٍىَ » در تزکیة   4

  ج( ّذایت هی شَیذ ب( آیا ّذایت شًَذ الف( ّذایت کٌیذ  

 25/0   عٌاست؟ یَحشًََىَ تِ چِ ه« ٍَ ال ُّن یَحشًََىَ » در تزکیة   5

 ج( غوگیي شَیذ  ب( غوگیي ًوی شًَذ الف( غوگیي هی شًَذ  

 5/1    تزجوِ ّای عثارت قزآًی سیز را کاهل کٌیذ .   6

 ٍ ................................ تزای شوا ............................... راُ ّا  ٍَ جَعَلَ لَکُن فیْا سُثُالً   

 ................................  هَهٌیي ................................   ٌَىَ اِخٌَُ اًَِّوا الوؤه  

 ................................  اس سیز آى ................................  تَجزی هِي تَحتَِْا االًْزُ   
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 2   ٌاسة را در جاّای خالی تٌَیسیذ. ) یک کلوِ اضافی است( تا تَجِ تِ تزجوِ ، کلوات ه  7

  تَتَفَرَّقوا  لشکزیاى آسواى ّا ٍ سهیي  الف( ...................... السَّوَاتِ ٍَ االَرضِ   

 سَبیل اهلل  ٍ هاًع شذًذ اس راُ خذا ب( ٍ صَذٍّ عَي ................................   

 مَهداً تثعیت کزدًذ آًچِ ًاسل شذ تز شوا اس پزٍردگارتاى  ........................ هِي سَتِکُنج( اِتَّثِعَا هأ .  

 ءابآئِکُمُ قزار داد تزای شوا سهیي را هحلّ آراهش د( جَعَلَ لَکُنُ االَرضَ ..........................   

  جُنودُ  پزاکٌذُ ًشَیذ در آى   ٍ( ال .......................... فیِِ  

 اُنزلَ اِلَیکُم پزٍردگار پذراى پیشیي شوا   ُ( رَبُّ ......................... االٍَلیيَ   

 تَحتَ      

 1   اس ّز تزجوِ یک کلوِ حذف شذُ کلوِ را پیذا کزدُ تا تَجِ تِ هعادل قزآًی تٌَیسیذ.   8

 یَعلَنُ ، عَوِلَا ، عَوِلَ ( اًجام دادًذ.   الف(ٍَ ................................... الصّالحاتِ )  

 ب( اهلَلُ یَحکُنُ تَیٌَکُن یََمَ  ............................. ) حسزت ، جشاء ، القیوِِ ( قیاهت   

 ج( فَال ...................................  عَلَیِْن ) یَخافَىَ ، خََفٌ ، یَحشًَىَ ( تزسی   

 ......................... قَمٌ هي قَمٍ ) یَسخز ، یَسخزٍىَ ، تُزحوَىَ ( هسخزُ کٌذ.د( ال ..........  
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