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نمره به حروف :

1

کذام گشیٌِ ًَع ػویز (ی) در جولِ اَکْزِهی را هشخض هی کٌذ ؟
الف) ػویز هتظل هزفَع

2

5

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :
بارم

ب) ػویز هتظل هٌظَب ج) ػویز هتظل هجزٍر د) گشیٌِ 3ٍ2

ب) ّٔيَ

ج) اًَْتُن

د) ًَحٕيُ

تعذاد ػوایز هتّظل در جولِ ی « سیّذی  ،عذدٌ هِيْ شَثاتٌِا خَزَجَا هِيْ دیٌٌا » کذام است ؟
الف) 2

4

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

کذام گشیٌِ در تکویل جولِ «  ...................هَهٌاتٌ هجتْذاتٕ » غلط است ؟
الف) اًَتُيَ

3

مدت امتحان  13دقیقه

ب) 3

ج) 4

د) 5

کذام ًَع ػویز هی تَاًذ هفعَل ٍاقع شَد ؟
الف) ػویز هتظل هٌظَب

ب) ػویز هتظل هزفَع

ج) ػویز هتظل هجزٍر

د) ػویز هٌفظل هزفَع

کذام گشیٌِ تزجوِ جولِ « ًَطْلُةٔ علواءٓ الثالد لِلْثٓحٕثِ حَلَ ّذا االَهز » طحیح است ؟
الف) اس علوای کشَر تخَاّیذ تا در هَرد ایي کار گفتگَ کٌیذ
ب) اس داًشوٌذاى کشَر هی خَاّین تا در هَرد ایي کار گفتگَ کٌٌذ
ج) اس علوای کشَر تخَاّیذ تا در هَرد ایي کار جستجَ کٌٌذ
د) اس داًشوٌذاى کشَر هی خَاّن تا در هَرد آى کار گفتگَ کٌٌذ

6

کذام گشیٌِ غلط است ؟
الف) ًَظٓزًی

7

هعٌی کلوِ طاهِتَىَ در جولِ « اًتن طاهتَىَ » کذام گشیٌِ است ؟
الف) ساکت

8

ب) قْزهاى

ج) ػعیف

د) قذرتوٌذ

کذام گشیٌِ در هَرد هٓيْ در جولِ « اِحٕتَزمٕ هٓيْ َّٔٓ اطٕغَزُ هٌِْکٓ » غلط است ؟
الف) هَطَل عام

9

ب) کتاتٌٓی

ج) هعلّوی

د) یٓؼْزِتٌٔی

ب) هفزد

ج) هذکز

د) هَطَل خاص

کذام گشیٌِ جولِ « قَذٕ اَفْلَحٓ الْوؤهٌَىَ ّٔ ......................ن فی طٓالتِِْن خاشِعَىَ » را کاهل هی کٌذ ؟
الف) اللّاتی

ب) الّتی

ج) الّذیيَ

د) الّذی

 10کذام گشیٌِ جولِ «  ....................تشکزیيَ رٓبَ  » ...................را کاهل هی کٌذ ؟
الف) اًَْتِ -کِ

ب) اًَْتٓ  -کٓ

ج) ّیّٓ -ا

د) َُّٔٓٔ -

 11فاعل در جولِ « یتَکّلَ الوؤهي عٓلَی اهللِ فی الحٓیاُ » کذام است ؟
الف) اهلل

ب) الحیاُ

ج) الوؤهي

د) ػویز هستتز

 12کذام گشیٌِ جولِ « اًَْفِقْ تِـ .......عٌْٓذٓکٓ  ....................سثیل اهلل » را کاهل هی کٌذ؟
الف) هٓيْ  /اِلی

ب) ها  /فی

ج) ها /هِيْ

د) هٓيْ /فی

 13ػویز « ًا » در جولِ کَتَثٌٕا کذام گشیٌِ است ؟
الف) ػویز هتظل هزفَع

ب) ػویز هتظل هٌظَب

ج) ػویز هستقل هجزٍر

د) ّیچکذام

 14جوع کذام گشیٌِ غلط است ؟
الف) هزیغ= هٓزػی

ب)خثز= اَخثار

ج) طثیة= اَطثّاء

د) هٓزَع= هٓزْػی

 15کذام گشیٌِ جولِ « الوؤهٌاتٔ ّٔيَ  .....................یٓجٕتَِْذٕىَ فی الحیاُ » را کاهل هی کٌذ ؟
الف) الّتی

ب) الّذی

ج) اللّاتی

د) الّذیيَ

 16کذام گشیٌِ در هَرد جولِ « ً .....................اجِحٓتاىِ » غلط است ؟
الف) اًا

ب) اًَتُوا

ج) ّٔوا

د) ًَحٕيُ

 17کذام گشیٌِ تزجوِ طحیح « اًََا ال أسٕوٓعٔ تِخزجِکٓ هِيَ الوسجذِ » طحیح است ؟
الف) تَ اجاسُ خارج شذى اس هسجذ را تِ هي ًوی دّی
ب) ها اجاسُ خارج شذى اس هسجذ را تِ شوا ًوی دّین
ج) هي اجاسُ خارج شذى اس هسجذ را تِ تَ ًوی دّن
د) شوا اجاسُ خارج شذى اس هسجذ را تِ هي ًوی دّیذ
 18کذام گشیٌِ هَطَل عام است ؟
الف) الّذی

ب) ها

ج) الّتی

د) الّذیيَ

 19کذام دستِ اس ػوایز ّوگی هتظل هٌظَب ّستٌذ ؟
الف) َّّٔٓٔ -وا -کٓ

ب) ًُٔ -ا -کِ

ج) ّیّٓٔ -وا -اًَتُن

د) ی -اًََآَّٔ -

 20هعٌی کلوِ « التعذیة» در جولِ « قَتَلَ الکفّارٔ سویِّ تعذ التعذیة » کذام گشیٌِ است ؟
الف) شکٌجِ دادى

ب) شزکت کزدى

ج) شکٌجِ شذى

د) کشتي

