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 محل مهر

 سؤال

 (96  دی )  اول اهتحبنی : نوبتنوبت                                        ش صندلی )ش داوطلب( :

  هقطع هتوسطه دوره اول         هفتنپبیه :        نبم پدر:    نبم و نبم خبنوادگی :

 96 - 97سبل تحصیلی :             حیدری خبنن  نبم دبیر :       قرآن سئوال اهتحبن درس 

 صبح   8  سبعت اهتحبن :

 دقیقه  40 وقت اهتحبن :    

 10/96 /  16  اهتحبن :تبریخ 

  1   :  سئوال صفحبتتعداد 
 صفحه

مجتمع آموزشی فرشت
گانـ  

 10  بارمجمع کل                     نذارد نیاز به پاسخنامه سفیذ دارد

 نمره تجدید نظر                           نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح   نمره به حروف نمره به عدد 

 

 

 

ص )   (           غ)    (                         5/0         . است ((گاًِ))ی یهعٌا بِ یفازس دز ((ٍاحد)) یقسآً کلوِ-1 . 

  ص)    (          غ)    (                  .         است ((ِیذُز))آى یقسآً صَزت دز ((فسشًد)) یفازس ٍاضُ -2  5/0                 

5/0 ؟است ((نیهق)) کلوِ یهعٌا ٌِیگص کدام-3   

دازیپا (د                           دآٍزًدُیپد(ج                           بسپاکٌٌدُ (ب                             گاُیجا (الف  

؟است ٌِیگص کدام ((تعولَى عوّا)) عبازت یهعٌا-4                                    

   دیکٌ عول اگس) د                   دیکٌیًو عول) ج             دیدّیه اًجام آًچِ اش) ب                    دیداًیه آًچِ (الف

5/0 ؟است ((قطعاً)) یهعٌا بِ کلوِ کدام »زبکن هي الحق جاءکن قد« یقسآً عبازت دز -5   

5/0   ؟ستیً دزست یقسآً کلوِ کدام تسجوِ-6                           

قدیس:                   شوس:                                   لیل:                                ًاس:                            

  3                    تسکیبات قسآًی زا هعٌا کٌید:                                                                                                   -8

:قَمِ ای قال:                            اًصلٌاُ اًّا  :                        يیاجسالوحسٌ:                             السواء یف        

   1                    آیات زٍ تسجوِ کٌید:                                                                                                           -9

.................... ٍ..................  دز............. .................  آًچِ ٍ                 ٍاالسض السواٍات یف اّلل خلق ها ٍ      

   1                  آیات زٍ تسجوِ کٌید:                                                                                                           -10

  .است هي........ ................... .......... ٍ ّستن................  هي..............:                          یاخ ّرا ٍ َسفی اًََا قال     

5/0  

دیباش سسبلٌد قسآى بِ عول پٌاُ دز . 

 الف( الحق                               ب( زبّ                                 ج(کُن                                      د( قد

الف( زحین: هْسباى                    ب(ّدی: ّدایت                ج( سویع: داًا                         د( صساط: زاُ                       

 7-کلوات شیس زا هعٌا کٌید:                                                                                                                           2  



 

 

 1396/ 10 / 09تبریخ امتحبن :                 هفتمپبیه :        قرآن ادامه سواالت درس
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