
 نوبت اول: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................

 هشتمپایه :         .............................................نام خانوادگی 

 02/02/49: تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

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

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

    

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

 ) قزار هی دّین ، داًا ، پاک ، رستگار شذ ، هی داًذ ( 

  ًَجعٓلُ : -4 طََْر : -3 عٓلین: -2 اَفلَحٓ : -1  

 1    درستی یا ًادرستی کلوات سیز را هشخص کٌیذ.   2

 غلط   صحیح الف( هٔعزِض : رٍی گزداى   

 غلط   صحیح  ب( یٓکَىُ : تَدُ است  

 غلط   صحیح  ج( ًُزیذٔ : هی خَاّین  

 غلط   صحیح  د( اَعوٓلُ : عول کي  

 5/1 ) یک کلوِ اضافی است( خالی هٌاسة تٌَیسیذ.  تا تَجِ تِ تزجوِ کلوات سیز را در جاّای  3

 مِن کُلِّ کِ ًعوت تَ را شکز کٌین  الف( اَىْ اَشکُزَ ............................   

 المُلکِ ٍ چِ کسی هی فزستذ تادّا را    الزّیحٓب( ٍٓ هٓي ............................  

 نِعمَتَکَ اس ّوِ ًَع گزاى قذر جٍ کَزینِج( ............................ سٍٓ  

 یُرسِلُ شزیک در فزهاًزٍایی فی ............................ د( شزیکٌ   

 اَفلَحَ قطعاً هَهٌاى رستگار شذًذ ٍ( قَذ ............................ الوؤهٌَىَ   

 َنزَلناا ین اس آسواىٍ ًاسل کزد ُ( ٍٓ ............................ هِيَ السَّوأءِ   

 اَرسَلَ      

 3    تزکیة ّا ٍ عثارات سیز را هعٌا کٌیذ.   4

 د( یْٓذیکُن :   الف( ٍٓ الٌََّمٓ سٔثاتاً :   

 ٍ( عٓلَی الَّذیيَ :   ب( کَن اًَثٓتٌا :  

 ُ( ال یٔحِةُّ الوفسِذیيَ :   ج( فَاتَّقَا اهللَ :  

 5/1   ل کٌیذ. تزجوِ ّای عثارات قزآًی سیز را کاه  5

 در ................................... ٍ دریا   الف( فی ظُلواتِ الثٓزِّ ٍ الثٓحزِ   

 تزای گزٍّی کِ ...................................  ب( لِقَمٍ یؤهٌَِىَ   

 ................................. ................................... خذا ًیکی کزد .. ج( کَوأ اَحسٓيَ اهللُ اِلَیکٓ  

 
اپلیکیشن پادرس  





 
 

 1   ذُ کلوِ را پیذا کزدُ تا تَجِ تِ هعادل قزآًی تٌَیسیذ. اس ّز تزجوِ یک کلوِ حذف ش  6

 ٌَشِّلُ ، ًَشَّلَ ( ًاسل کزد. یٔالف( ................................... الفُزقاىَ ) اًشلَ ،   

 . ب( عٓوّا ................................... ) یٔشزِکَىَ ، یٓشکُزٍىَ ، یٓعوٓلَىَ ( شزیک قزار هی دٌّذ  

 ج( عٓيِ اللَّغَِ ................................... ) یٔعزِضَىَ ، هعزِضیيَ ، هٔعزضَىَ ( رٍی گزداى ّستٌذ.   

 ) ًُزیذٔ ، ًَتلَ ، اًَثٓتٌا ( هی خَاًین  ........................ عٓلیکٓد( ...........  

 5/0    تِ چِ هعٌاست؟ « قَذَّرٓ » کلوِ   7

  د( سزًَشت تَد ج( اًذاسُ تَد  ب( اًذاسُ گیزی کزد شذالف( هقذر   

 5/0   کذام است؟ « اَطیعَا » هعٌی صحیح   8

 د( اطاعت کي ج( اطاعت کٌیذ ب( اطاعت کزدًذ الف( هطیع تاش  

 

 

 

 

 

 

 

 

اپلیکیشن پادرس 




