
 : تاریخ امتحان                               نام :                                                                

 6تا  1قرآن ماده امتحانی:         نام خانوادگی:                                              

1 

 معنای صحیح کلمات را بنویسید.

 خالِق :                                صالِحات :                              یَومَ القِیامَةِ :                     ءاتوا :                   وا :                        اَطیع

 غاُلم :                                    النَّهارَ :                                  اَلرَّحمن :                            تَعقِلونَ :                                اَنزَلنا :  

2 

 در جاهای خالی چه کلمه ها یی قرار می گیرند تا ترجمه ی آیه های قرآنی کامل شود ؟ 

 «وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ »                                                  

 و او )خدا( کسی است که ..........   .......... و .......... و .......... و .......... را .                                  
 

 «وَ جاهِدوا بِاَموالکُم و اَنفُسِکُم فی سبیلِ اهللِ »                                  «                          نوا اِنَّ اهللَ یُحِبُّ المُحسِنینَ وَ اَحسِ»        

 ......  با  .............تان  و  جان هایتان در راه ............و ............                              ونیکی کنید ، قطعاً ......... دوست دارد .................    

 «ال قُوَّةَ اِالّ بِاهلل »                     «فَاهللُ یَحکُمُ  بَینَکُم  یَومَ  القِیامَةِ »                

 ...............   .................  مگر از سوی   .............                                       پس ........ حکم  می کند میان شما  ...........    ............      

 «لَقَد اَنزَلنا اِلَیکُم کِتاباً فیهِ ذِکرُکُم اَفاَل تَعقِلونَ  »                                                                    

                                                                                     قطعاً .............. به سوی شما .......ی که در آن یاد شماست ، پس آیا ..........................                                          

                                                       

3 

 پیام های قرآنی زیر را معنا کنید.

                                                                        اِنَّ هذَا القرءانَ یَهدی للَّتی هِیَ اَقوَمُ    

 

 وَ اِذا قرئَ القرءانُ فاستَمعوا لَه, و انصِتوا لَعلَّکُم تُرحمون 

 

 بِالعَهدِ وَ اَوفوا 

 

 وَال تَعاوَنوا عَلَی االِثمِ وَ العُدوانِ ʹوَ تَعاوَنوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی

4 

 معنای آیات قرآنی را بنویسید.

 قالَ یا قَومِ اعبُدُوا اهللُ ما لَکُم مِن اِلهٍ غَیرُه,                                                            

 

 هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی االَرضِ جَمیعاً                      



5 

 در عبارات  زیر اتصاالت را با فلش نشان دهید و حروف ناخوانا را مشخص کنید و پایان آیه را با وقف بنویسید.

 
 وا وَاعبُدوا رَبَّکُمیا اَیُّهَا اَلَّذینَ ءامَنُوا ارکَعوا وَاسجُد                                               

 

 ͺمَن ذَا الَّذی یَشفعُ عِندَه, اِالّ بِاِذنِه               

6 

 حروف مقطعه ی زیر را بخوانید و بنویسید.
 

  طس

  الر

  عسق

  کهیعص

  حم

7 

 حدیثی از حضرت علی در باره ی قرآن کریم بنویسید.

 

 به خاطر داشته باش که برندگان چیزی را انجام می دهند که بازندگان مایل به انجام آن نیستند.                                                      

  
 بی:شيانتیجه ی ارز

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 


