
 میان نوبت دوم: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................

 تمفهپایه :         .............................................نام خانوادگی 

 10/59/    : تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

 ................... ردیفشماره  مدیریت آموزش و پرورش الرستان قرآن: نام درس 

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

    

 کذام گضیٌِ است؟ « اىَِِّ » هؼٌی صحیح   1 

  شایذج(  ؼاًقغب(  اگشالف(   

 تشجوِ کذام کلوِ صحیح است؟   2

 ًاس : آتشج(  کَن : آى ّاب(  ُّذی : ّذایتالف(   

 یؼٌی چِ ؟ « اُػثُذٍا اهللَ » تشکیة   3

 ػثادت کٌیذ خذا ساج(           ػثادت کشدى خذا ساب(  تٌذُ ی خذاالف(   

       تشای جای خالی کلوِ هٌاسة اًتخاب کٌیذ.   4

 ُّذیً ٍَ سَحوٌَِ لَلوؤهٌیيَ                  ّذایت ٍ .............................. تشای هَهٌاى            

  ج( سحوتی ب( تخشش الف( هغفشت  

 ...... اهلل تا تَجِ تِ هفَْم تشای جای خالی کلوِ هٌاسة اًتخاب کٌیذ.             رلکَ هَيْ ..................  5

 ج( خیش ب( فضل الف( سحوِ  

 هشتَط تِ کذام تشکیة است؟ « شًٌَذُ دػا » هؼٌی   6

 ج( سویغ الذٍػاء  ب( اسوغَ الذٍػاء الف( سویغ  

 چیست؟ « صسع » تشجوِ صحیح   7

 د( عالٍسص ب( کشاٍسصی الف( صساػت  

   گًَاگَى است .................ًُِ   تشکیة صیش سا کاهل کٌیذ:          هُختَلفٌ اَلَا  8

 ج( سًگ ّا  ب( کَُ ّا الف( دسختْا  

 یَؼوَلَىَ    تشجوِ ی صحیح آى چیست؟   9

 د( ػول کٌیذ ب( هی داًٌذ الف( ػول هی کٌٌذ  

 یؼٌی چِ ؟ « صیًٌِ لَْا » تشکیة   11

 ج( صیثایی تشای آى  لثاس تشای آى ّاب(  الف( تْتشیي  

 هشتَط تِ کذام تشکیة قشآًی است؟ « ظلن ًوی کٌذ پشٍسدگاست » تشجوِ ی   11

 ج( ٍال یَظلَوَا سَتُّکَ  ب( ظَلَوَا سَتُّکَ الف( ال یَظلَنُ سَتُّکَ   



 دسخت هؼٌی کذام کلوِ است؟  12

ج( شَجشُ ب( تُیَت الف( جِثال 

تشکیة سا تکویل کٌیذ.                َهقینُ .......................  13

الصَّالَُ (ج ب( ػَلین الف( سویغ 

تا تَجِ تِ هؼٌی تشکیة سا کاهل کٌیذ :  هَي ػَزابٍ ................ ) اص ػزاب سخت (   14

ج( شذیذ ب( کثیش ػظینالف(  

است؟ «  غلظ» تشجوِ ی کذام یک اص کلوات صیش   15

الف( قلَب: دلْا 

 ب( ًجَم : ًخل ّا 

دسختاى اًگَسج( اَػٌاب :  




