باسمه تعالي

نام ...............................................................

نوبت امتحانی  :میان نوبت دوم
پایه  :هشتم

نام خانوادگی .............................................

سازمان آموزش و پرورش فارس

نام پدر .......................................................
نام درس  :قرآن

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

شماره صفحه 0 :

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره اول)

1

تزکیة را تکویل کٌیذ :

ٍّاجا
11

تز تٌذُ اش

تز تٌذُ ام
ٍَ اًَشَلٌا هِيَ السَّوأءِ

ًاسل کي
اَعثُذُ

ٍ  .............اس آسواى

ًاسل هی کٌین
اَى ًِ ................عوَتِکَ

اَشکُزَ

یُقیوَىَ الصَّلَُ

اقیوَا الصَّلَُ

«هُفلِحَىَ » تزجوِ صحیح آى کذام است؟

رستگاراى
9

ًَجعَلُ  :قزار دُ

هعٌی « اقاهِ هی کٌٌذ ًواس را » هزتَط تِ کذام تزکیة است؟

اَقِنِ الصَّلَُ
8

تعالی :تزتز است

تا تَجِ تِ هفَْم تزای جالی خالی کلوِ هٌاسة اًتخاب کٌیذ

شَکَزَ
7

چِ تسیار

تزای جای خالی کلوِ هٌاسة پیذا کٌیذ.

ًاسل کزدین
6

آى ّا

تزکیة « عَلی عَثذُِِ » یعٌی چِ ؟

تزای تٌذُ اش
5

اَرسَلَ :هی فزستذ

اًَثَتٌا :رٍیاًذین

تزجوِ ی کذام کلوِ صحیح است؟

اَعوَلُ :عول هی کٌین
4

مدت امتحان

هعٌی صحیح «کَن» کذام گشیٌِ است؟

شوا
3

شماره ردیف ...................

تزجوِ ی کذام یک اس کلوات دادُ شذُ ًادرست هی تاشذ؟

خاشِع :هتَاضع
2

تاریخ امتحان :

رستگار

رستگار شَیذ

سِزاجاً......

تشیزاً

هٌیزاً

تا تَجِ تِ هعٌی تزکیة را کاهل کٌیذ .
ٍَ ََُّ الزَّحینُ ...............

الغَفَر

( ٍ اٍ هْزتاى ٍ تسیار آهزسًذُ است ).

کزین

59/10/

العشیش

دقیقه

 11تزکیة « علیواً حکیواً » یعٌی چِ؟

هی داًذ اٍ

عشیش حکین

داًای حکین

« 12گزفتٌذ» هعٌی کذام کلوِ است؟

اَتَّخَذَت

اِتَّخَذٍا

یُؤتَىَ

 13تزجوِ ی « جْاد ٍ تالش هی کٌذ تزای خَدش » هزتَط تِ کذام تزکیة قزآًی است؟

جاَّذَ لٌَِفسِِِ
14

تزکیة سیز را تکویل کٌیذ :

تِ آى ّا
15

یُجاِّذُ لٌَِفسِِِ

کَوا اَحسَيَ اهللُ اِلیکَ ( ّواًطَر کِ خذا ًیکی کزد).....

تِ اٍ

جای خالی را تا کلوِ هٌاسة پز کٌیذ .

الطّیزِ

جاّذٍا لٌَِفسِِِ 

عَلِنَ

تِ تَ
اَرتَعًِ هِيَ............

اللَّغَِ

