
                                                                                                 
 

                                                      

                                                                                            

                                                            

                                                                  

                                                                             
                                                               

 
                                                          

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شماره پرونده
 

 1قرآن  موضوع 1 پايه

 33/23-21 ساعت 21/3/21 تاريخ

 نتيجه
 به حروف عددبه 

 
 

   بازبيني

 

 
 امور امتحانات 

  22-21کتبي امتحانات

  خرداد ماه

 رديف
 

 باسمه تعالي

 قم علميّه مرکز مديريت حوزه

 معاونت آموزش

 مدرسه علميّه معصوميه   

 

 ............................. متولد:  ..................... ........ نام پدر: ....................................................... نام و نام خانوادگي:

                                            .........................................................  نام استاد: .................................صادره:  ............................ شماره شناسنامه:

 نمره(2)هرکداملطفا گزينه صحيح را فقط در پاسخ نامه علامت بزنيد

 در كدام سوره آمده است؟« يزكّن تَقد أفلح مَ »آيه شريفه .1

 د: غاشيه  ج: الاعلي و شمس  الاعلي  ب:  الف: شمس

 در كدام سوره آمده است و آيه بعداز آن چيست؟« الدنيا ةرون الحيوؤثِبل ت  » . آيه 2

 لك و ابقي والآخرة خيرٌ -: الشمسد     و أبقي  و الآخره خيرٌ -ج: الاعلي     و يتجنبها الاشقي  -ب: الشمس     و ذكر اسم ربه فصلي  –الف: الاعلي    

  زآن كدام است؟در كدام سوره آمده است و آيه بعد ا «الينا ايابهم إنَّ» آيه . 3

 م الينا ايابهمث  -ةد: الغاشي      رفَي و كَن تولّا مَإلّ -ج: شمس     م لايموت فيها و لا يحيي ث  –ب: الاعلي       همم الينا حسابَث  -ةالغاشيالف:    

 كدام گزينه مي باشد؟ «ذي الأوتاد و فرعونَ» . آيه بعد از 4

 وا في البلادد: الذين طغَ           اا جمّحبّ ون المالَج: و تحبّ          ك لبالمرصاد ربّ ب: إنّ          الف: فاكثروا فيها الفساد    

 كدام گزينه است؟ البلد. آيه سوم سوره 5

 د: و انت حل بهذا البلد  ج: فك رقبة      ب: فلا اقتحم العقبة  و ما ولد  الف: و والدٍ   

 سوره آمده است؟ در كدام «و هدينه النجدين» . آيه 6

 : شمسد  ج: غاشيه   ب: بلد  الف: فجر    

 كدام گزينه مي باشد؟ الشمس. آخرين آيه سوره 7

 رضيسوف يَ د: و لَ ها قبَو لا يخاف ع  ج: بوه و عقروها فكذّ ب: اها الف: بذنبهم فسوّ   

 كدام گزينه مي باشد؟ «سنيق بالح و صدّ» . آيه بعد از 8

 سريره للي سِّيَ د: فسن   علينا للهدي  ج: إنَّ  ره للعسريسِّ يَفسن  ب: اذا تجلي  و النهار الف:   

 كدام گزينه است؟ الضحي. آيه سوم سوره 9

 د: و لسوف يعطيك   فهدي  ج: و وجدك ضالا    يل اذا سجي ب: و الّ ك و ما قلي عك ربّ الف: و ما ودّ   

 كدام گزينه است؟ الشرح. آخرين آيه سوره 11

 الي ربك فارغبد:   ج: و الي ربك فحدث   و الي ربك فارغب ب:   فانصب  الف: فاذا فرغتَ   
 

 
   

 

 



  

 در كدام سوره آمده است؟ «بالدين بك بعد فما يكذّ» . 11

 د: البينة   ج: التين   الشمس  ب:  الف: علق    

 در كدام سوره آمده است و آيه قبل آن كدام است؟ «الله يري لم يعلم بأنَّأ» . آيه12

 بالتقوي رَأو أمَ -العلق د: مة فيها كتب قيّ -ج: البينة ي و تولّ بَكذّ إنْ أرأيت -ب: العلق ليطغي  الانسانَ ا انّكلّ -الف: غاشيه   

 چيست؟ «نةالبيّ ». آخرين كلمه سوره13

 رةد: مطهّ   نة ج: البيّ   مه ب: القيّ   ه ربّ الف:   

 كدام گزينه است؟ الزلزلةآيه سوره . آخرين 14

 ومئذ تحدث اخبارهاد: يَ ره ة شرا  يَذرّ ن يعمل مثقالَج: و مَ   ره : فمن يعمل مثقال ذرة شرا  يَ ب     ره ة خيرا  يَن يعمل مثقال ذرّالف: و مَ    

 كدام گزينه مي باشد؟ «ه لكنودلربّ الانسانَ إنَّ ». آيه بعد از15

 د: إنه علي ذلك لشهيد ج: انك علي ذلك لشهيد  انه علي ذلك لعليم  ب: الف: انه علي ذلك لقدير    

 در كدام سوره آمده است؟ «لخبير هم بهم يومئذٍربَّ انَّ »ه. آي16

 د: البينة   ج: الزلزلة   التكاثر  ب:  الف: العاديات    

 كدام گزينه است؟ «نارٌ حاميةٌ ». آيه قبل از17

 د: ثم تعلمون   ج: في عيشة راضية   ية ب: و ما ادراك ماهِ  ه هاويةالف: فأمّ     

 چند بار تكرار شده است؟ التكاثرره در سو كلاكلمه . 18

 د: يك بار   ج: سه بار   چهار بار  ب:  الف: دو بار    

 مي باشد؟ العصر. كدام گزينه كلمه آخر سوره 19

 بالمرحمة د:  ج: تواصوا    ب: الحق   الصبر  الف:   

 كدام است؟ الفيل. آيه آخر سوره 21

 صفٍ مأكول د: فجعلهم كعَ  ج: كيدهم في تضليل   يل جّب: بحجارة من س  الف: طيرا  ابابيل    

 «موفق باشيد»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


