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هعٌبٕ کلوبت هشخص شذُ سا ثٌَٗس٘ذ.
 )1آفٔ العلن الٌّس٘بىُ

 )2خ٘شُ األهَس أٍسطُْب

 )3الَقتُ هي الزّّت

 )4أٗي فٌذقکن؟ فٖ ًْبِٗٔ ّزا الشّبسع

2

ًبم ّش تصَٗش سا ثِ عشثٖ صٗش آى ثٌَٗس٘ذ.

(هٌضذُٓ ـ الوفتبح ـ الحق٘جٔ ـ ٍسدتبى ـ عٌتٌ )

3

تشجوِٕ ًبقص سا کبهل کٌ٘ذ.

4

نمره با عدد :

1

0/75

 )1سُةّ کالمٍ کبلحسبمٍ .

چِ ثسب سخٌٖ کِ  ..................................است.

 )2أٗي الشّجلُ؟ ث٘يَ السّ٘بست٘ي.

هشد کجبست؟ ث٘ي  ...........................است.
0/5

تشجوِٕ دسست سا اًتخبة کٌ٘ذ.
 )1حتّ الَطيِ هي االٗوبى.
الف) سشصه٘ي اٗوبى سا دٍست داسم 

ة) دٍست داشتي ٍطي اص اٗوبى است 

ٗ )2ذُ اهلل هع الجوبعٔ.
الف) دست خذا ّوشاُ جوبعت است 
5

احبدٗث صٗش سا ثِ فبسسٖ تشجوِ کٌ٘ذ.
 )1الجٌّٔ تحت اقذام االهّْبت()1
 )2ثالء االًسبى فٖ لِسبًِ ()1
 )3عذآٍ العبقل خ٘شٌ هي صذاقٔ الجبّل ()0/75
 )4الَحذُٓ خ٘شٌ هي جل٘س السَّء ()0/75

ة) خذاًٍذ ّوشاُ ثب جوبعت ثَدى سا دٍست داسد 
3/5

6
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جولِّبٕ صٗش سا ثِ فبسسٖ تشجوِ کٌ٘ذ.
 )1تلک اللَّحٔ جو٘لٌٔ)0/75( .
ّ )2زاى الصّفبىِ ،کج٘شاىِ ()0/75
 )3کن العجبً فٖ الصَّسٓ؟ ستٌّٔ ()1/25
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کلوبت هتضبد سا کٌبس ّن ثٌَٗس٘ذ.
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دس جبٕ خبلٖ ،گضٌِٕٗ هٌبست قشاس دّ٘ذ.

سخ٘صٌٔ ـ ًبس ـ ثع٘ذ ـ صذاقٔ ـ غبل٘ٔ ـ قشٗت

 )1طلتُ العِلن . .....................
ّ )2بتبىِ  .....................هسشٍستبىِ .
ّ )3زُ  ..................کج٘شٌٓ .
 ........................... )4الالّعجَىَ  ،فبئضٍى.
9

1

1

هجبلسٌٔ 

فشٗضٌٔ 

الشّجلُ 

الوشأتبىِ 

الوذسسٌٔ 

الوسجذاىِ 

ّبتبىِ 

ّؤالء 
1

دس جولِٕ صٗش جوعّبٕ سبلن ٍ هکسّش سا ٍ هثٌٖ سا هشخص کٌ٘ذ.
 )1اٍلئک الشّجبلُ  ،جبلسَىَ عٌذ عبلو٘يِ.

10

دس جبٕ خبلٖ کلوِٕ پشسشٖ هٌبست قشاس دّ٘ذ.
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(ّل ـ هب ـ هَي ـ لِوَي ـ هبرا ـ کن ـ أٗي)

 ........................ )1اُسجَع ًب فٖ الشّْش؟ اسثعٔ

 ............................ )2الوکتجُٔ؟ علٖ ال٘و٘ي

 ........................ )3رلک ؟ رلک شجش ٌٓ

َّ ........................... )4؟ َّ شبعشٌ اٗشاًٌٖ

 ......................... )5فٖ ّزُ الوذٌٗٔ فٌذقٌ ؟ ًعن
11

ثب تَجِ ثِ تصَٗش ثِ سؤال صٗش پبسخ دّ٘ذ.

أٗي الشّجلُ؟
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0/5

کن عذدُ الوفبت٘حِ ؟

0/5

ثِ سؤال صٗش پبسخ ثذّ٘ذ.
هِي أٗيَ أًتِ؟
حق یاوراتن

جمع بارم
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