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 ........................نام و نام خانوادگی :         

 ............................... شماره صنذلی :

 قرآن هشتم  : نام امتحان

  1متوسطه–  هشتم رشته: -پایه

 103-102-101 شماره کالس:          

  2 :تعذاد صفحه        
 

سَالشیستِآًْاپاسخدّید.تاتشکس23یدقیقتاآزشٍیتَفیقتسایجٌاتعالی،تاهطالعِ آهَشعصیص;داًش  

 کلوات قشآًی صیش سا هؼٌا کٌیذ.  ) کلواتی کِ دٍ هؼٌا داسًذ، یکی اص آى ّا کافی است.(   (1

(5/1)                                                              

 

 

 

 

 

(5/1)                                                                                                                   ّای کَتاُ قشآًی صیش سا هؼٌا کٌیذ. تشکیة  (3

          ......................  .....................  ..................................                                             تُشساً;اَزسَلَالسّیحَ  (2

 ..: ...............  .............................  ......................................اَىیَقَلَاءاهٌَّا (3

 (25/0تِ چِ هؼٌاست؟                                                                      ) "یُشسِکَىَ"ی   { کلوِعَوّایُشسکَىَدس ػثاست قشآًی } (4

 دٌّذ ضشیک قشاس هی  د(               کٌٌذ         ضشکت هی  ضشیک ضذًذ                      ج(  کٌٌذ                       ب( ضکش هی  الف(

 (25/0)                         کذام است؟ }اِىاَجسِیَاِلّاعَلیزَبِّالعالَویي{دس ػثاست قشآًی  "اِلّا"ی  تا تَجِ تِ کلوِ "اِى"ی  هؼٌای کلوِ (5

 ایي کِ  کِ                                 د(  ج(                        ًیست                 اگش                                    ب(  الف(

 ".پشٍسدگاسا، ّش خیش ٍ ًیکی تش هي فشستی تِ آى ًیاصهٌذم"ایي پیاهثش تضسگ ٍقتی تِ ضْش هَذیي سسیذ خذا سا اص یاد ًثشد ٍ ایي دػا سا خَاًذ  (6

 (25/0)                                                                                                                 ًام ایي پیاهثش کذام است؟                      

 حضشت هَسی)ع(  حضشت سلیواى                د(  حضشت هحوذ)ظ(                    ج(  حضشت یحیی                      ب(  الف(

 (25/0هؼٌا کٌین؟                                                                     ) ًیستکذام کلوِ سا الصم  اِىَّفیذلِکَلَایَِ{ }ست قشآًی دس ػثا  (7

 فی  د(                                 لَـ      رلِکَ                                          ج(  اِىَّ                                   ب(  الف(

 

 

اًَؼَوتَ:   (3

..............................  

حَسِةَ:   (2

........................... 

هَصیش:   (1

.................................. 

اًَثَتٌا :   (6

................................  

ًَجؼَلُ:   (5

............................  

ػالَویي:   (4

..................................  

 دقیقه  40  مذت پاسخگویی:

 10/94/    تاریخ امتحان : 

 مصذقی آقاینام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر
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 (1ّای دادُ ضذُ کاهل کٌیذ.                                                                                  ) ّای صیش سا هاًٌذ ًوًَِ جاّای خالی جذٍل  (8

هعٌاتسکیةتفکیکهعٌاتسکیةتفکیک

تاتداًٌدلِیَعلَوَُا+یَعلوَىَلِـخَدتًَفسَکًََفسَ+کَ

 ................... ...............لِـ+تَعقِلَىَ ............... .............ًَفسَ+ی
  

سسٌذ  تِ ًظش ساکي هی ّا سا کِ ، خذاًٍذ حشکت کَُ{ }ٍَتَسیالجِثالَتَحسَثُْاجاهِدٍََُِّیَتَوُسَّهَسَّالسَّحابِی  ی ضشیفِ تا تَجِ تِ آیِ(9

 (25/0تِ حشکت چِ چیضی تطثیِ فشهَدُ است؟  )

ی ػثاست قشآًی صیش سا کاهل  ضَد. حال تا تَجِ تِ ایي قاػذُ تشجوِ گاّی فؼل هفشد تا تَجِ تِ سایش اجضای جولِ تِ صَست جوغ هؼٌا هی (:

 .................... تیطتش آًْا تا ایواى. ٍ ..... ٍَهاکاىَاَکثَسُُّنهَُهٌِیي;(            25/0کٌیذ.   )

 (5/0)       هشدم سا تِ دٍ هَضَع هْن فشهاى دادُ است. ایي دٍ فشهاى سا تٌَیسیذ. }فَاتَّقَُاهللٍَاَطیعَىِ{ی  ی ضشیفِ خذاًٍذ کشین دس آیِ  (21

2).....................................................................                                 .3)................................................... 

 (1)                                               ی آى سا تٌَیسیذ.         تِ ًقل اص کذام پیاهثش است؟ ٍ تشجوِ }ّراهِيفضلزَتّی{کالم صیثای   (22

 .......................................................................;تشجوِ........................................                   ;ًام پیاهثش

 (3)                                                                                                     ی آیات ٍ ػثاسات قشآًی صیش سا کاهل کٌیذ.      تشجوِ (23

  : ٍ خذا .................. است تِ آًچِ ..................................ٍَاهللُعَلینٌتِوایَفعَلَىَ الف(

 : ٍ ........................... سا )تشای( ........................................... ٍَالٌََّمَسُثاتاً ب(

 : .............................................. )قَم( ػاد ................................. سا.کَرَّتَتعادُىِالوُسسَلیيَ ج(

 : ٍ ٍاسد کي هشا تِ کوک ...................... خَدت دس )گشٍُ( ........................ ضایستِ است. لصلِحیيٍَاَدخِلٌیتِسَحوَتِکَفیعِثادِکا  د(

  : ٍ ................................... ّواًطَس کِ ................................... خذا تِ تَ. ٍَاَحسِيکَوااَحسَيَاهللُاِلیکَ ُ(

 : ٍ ّشکس جْاد ٍ تالش کشد پس فقط ................................................. تشای )تِ ًفغ( .........................   جاَّدَفَاًَِّوایُجاِّدُلٌَِفسٍَِِهَي ٍ(



  

 

 

ری آن کىشا باشید.   با احترام و آرزوی تىفیق ، مصدقی ***  *** زعزیان : این ربهگ مزین هب آیات الهی است. رد حفظ و نگهدا

ًوسُهفاّینًوسُزٍخَاًی)ًوسُپایاًی(جوعاهضایدتیس

    

 ًظش ٍلی هحتشم: 

 

 

 

 اهضاء 

 ًظش ٍلی هحتشم: 

 

 
 اهضا
 

  مىفقیت من جز هب یاری خدا نیست.
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 (94 دی ماه) قرآن هشتم اولپاسخنامه سواالت نوبت 
 (ًوشُ 5/1، جوغ  25/0 کلوِّش ) (2سَال

 سٍیاًذین -7      دّین قشاس هی -6     جْاًیاى، هشدم -5     ًؼوت دادی، تخطیذی -4     گواى کشد -3     تاصگطت -2

                  (3سَال

                      (75/0) کِ تگَیٌذ ایواى آٍسدین (3                                      (75/0) دٌّذُفشستاد تادّا سا تطاست (2 

 "(دٌّذ ضشیک قشاس هی)دگصیٌِ"(              25/0) (4سَال

 "(ًیستگصیٌِب)"             (25/0)  (5سَال

 "(هَسی)ع(حضشت )دگصیٌِ"          (   25/0)  (6سَال

"(لَـ)جگصیٌِ"(              25/0) (7سَال

(5/0لَا : تا اًذیطِ کٌیذ )تا تیٌذیطیذ(  )ؼقِتَلِ      ***           (  5/0فسی : خَدم  )ًَ(8سَال

تِ حشکت اتشّا             (25/0)  (9سَال

 )ًیستٌذ(ًثَدًذ              (25/0) (:سَال

 (25/0اطاػت کٌیذ هشا )  (2(                      25/0تقَای الْی پیطِ کٌیذ )  (1                     (21سَال

 (75/0: ایي اص لطف ٍ سحوت پشٍسدگاس هي است. )تشجوِ **  (   25/0: حضشت سلیواى )ًام پیاهثش              (22سَال

 ًوشُ( 3، جوغ  25/0) ّش کلوِ  (23سَال

سحوت (5پیاهثشاى       -تکزیة کشدًذ (4                  آساهص ٍ استشاحت -خَاب (3 کٌٌذ( دٌّذ )ػول هی اًجام هی -داًا(2

 خَدش -کٌذ هیجْاد ٍ تالش  (7                   ًیکی کشد  -ًیکی کي(6                        تٌذگاى -)لطف(

********* 

 مصدقی با احترام -باشید و پیروز موفق                                                                      ًوشُ( 10)جوغ تاسم : 
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