
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 01جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 .یک کلهً اضافً اسث .جرجهً کلهات را جاگذاری کيید 1

 . اماماگاه . پیامبر. تبعیت کن.پیروی نکن

 نبی:

 اتبع:

 التطع:

 خبیر

2 

 اىحخاب صحیح کيید 2

 . قطعا غيی ةی ىیاز اسث2.قطعا  خدا ةی ىیاز اسث          1        ان اهلل غيی      

 . از جٍاىیان2. از جٍان                           1عو العالهیو            

 .داسحان کً      2. داسحان کساىی کً                 1نثل الذیو              

 . اىٍا افراد ةا جَجً ٌسحيد2جَجً ٌسحيد            .اىٍا افراد ةی 1ٌم غافلَن                

 . ای انام 2. ای پیانتر                         1یا ایٍا اليتی             

 افریده 2. افریييده                          1خالق                

3 

 جرکیتات زیر را جرجهً کيید 3

 احسب الياس

 اجخذوا نو اهلل اولیا

 و ٌم عو االخره 

 فاطر اسهاوات واالرض

 ٌل نو خالق غیر اهلل

 

5 

 1از 1صفحه ی 

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

 هشتن هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شواره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )الف(ن آقرنام درس: 

 الهام سیفی نام دبیر:

 29/02/1400امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح8: 00ساعت امتحان:

 دقیقه45مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 پیامبر 1

 تبعیت کن 

 پیروی هکن

 آگاه

2 1 

2 

1 

1 

1 

1 

 گمان کردهد مردم 3

 بگیرهد دوست غیر خدا

 و آهها از اخرت

 پدید اورد اسمان وزمین را

 آیا خالقی غیر از خدا

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 تن)الف(شنام درس: قرآن ه

 نام دبیر: الهام سیفي

 29/02/1400تاریخ اهتحان: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحان: 

 دقیقه 45هدت اهتحان: 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 پیامبر 1

 تبعیت کن 

 پیروی هکن

 آگاه

2 1 

2 

1 

1 

1 

1 

 آیا خالقی غیر از خدا  3

 بگیرهد دوست غیر خدا

  پدید اورد اسمان وزمین را

 و آهها از اخرت

 گمان کردهد مردم

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 (بنام درس: قرآن هشتن)

 نام دبیر: الهام سیفي

 29/02/1400تاریخ اهتحان: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحان: 

 دقیقه 45هدت اهتحان: 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




