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 مشخص کنید. گزینه صحیح را با عالمت 
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 «دوم ادامه سؤاَلت در صفحه»
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 ترجمه ترکیب های قرآنی را بنویسید.
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 نمره( 52/0) هر مورد                                         برای پند        (د                                              مساوی نیست. (ج
1 

6 
                چگونه برافراشته شد. (ب                                          .برخیز شب را (الف
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 همکار محترم؛ در صورت رساندن مفهوم توسط دانش آموز به سایر پاسخ های صحیح نیز، نمره تعلق می گیرد.
 

 


