
 

 

 

 

 بارم تسواال   ردیف

 گزینه درست را انتخاب کنید. 1

 کدام گزینه حروف ناخوانای بیشتری دارد؟-

1-                                                                                                2- 

3-                                                                                               4-  

 درکدام گزینه )و( ناخواناست؟-

 المُومِنینَ -4                    مَوقوتًا        -3سَماوات                             -2                          تَُوقّروه        -1

 اتَّقوا ( –ذینَ اَلَّ –کدام گزینه درست معنا نشده است؟ )مُبَشِر -

                                    تقوا دارند-کسانی که-هشدار دهنده-2                                                 تقوا پیشه کنید -ای-بشارت داد-1

 تقوا-کسانی-هشدار دادند-4                                   تقوا پیشه کنید -کسانی-بشارت دهنده -3

 «در خود که نیک تر نگری            اول آن به که عیب خود گوی»این بیت شعر با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟ -

                    یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا-2                                      وَ ال تَنابَزوابااللقابِ-1

 عسی اَن یکُنَّ خَیرًا مِنهُنَّ-4                                     انَّمَا المُومِنونَ اخوَه-3

 و پند و اندرزی برای .......... است............ و ............. این)قرآن( پیام روشن برای ...:                                                                     -

 افراد با تقوا        -هدایت-مردم-2نیکوکاران                                -مردم-هدایت-1

 نیکوکاران-هدایت-مردم-4         هدایت                     -نیکوکاران -مردم-3

 می باشد؟اتقوا صفت افراد بکدام گزینه -

 هر سه مورد-4          خوش اخالقی             -3              پرهیز از اسراف           -2                      امانت داری   -1

 معجزه کدام یک از پیامبران الهی می باشد؟ شق القمر-

 حضرت محمد-4                  حضرت موسی    -3                     حضرت عیسی      -2                  حضرت صالح    -1
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 معنای کلمات داده شده را بنویسید.  2

                             ......................مُومِنون: -4         .......رَسول: .................-3   بَصیر: .........................     -2   ....   .بَعض: .......................-1

 جَنّات: ......................-5                               ....... ............رِزق: .......-6                               ...... ..اِنس: ..................-7
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 معنا کلمه

 او                       صاحب               ذو

 تذکّر بده                                       تذکّر ذِکری

 بهشت ها                                چشمه ها عُیون

 می دانی                                  می داند یَعلَمُ 

 مردان                                        زنان نِساء

 برپا می دارند                         انفاق می کنند یُقیمونَ

 فرشتگان                                 لشکریان جُنود

 معنای درست را انتخاب کنید. 
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  ادامه سواالت در صفحه بعد                      (1صفحه)                                                                                        

 به نام خالق هستی

قرآنامتحان                   نام و نام خانوادگی:                    

 تاریخ امتحان:                         ششمپایه                                               نام پدر:            

دقیقه 41مدت امتحان:          6تعداد سوال:           2تعداد صفحه:              
 

 

 

 



 

  

 ردیف سواالت بارم

عبارات قرآنی را بنویسید. ترجمه ی 1  

1-  

2-  
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 
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 .وصل کنیدبه گزینه مربوطه ؟ با فلش موضوع هر کدام از عبارات قرآن زیر چیست  7/1

 موضوع عبارات

 برادری مومنان 

 گسترش آسمان ها

 مالک برتری

 نگهداری زبان
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تاریخ تصحیح  نتیجه امتحان دانش آموز  تصحیح کننده   امضاء    

 با عدد با حروف

 
 

    

 نمره11                          موفق و موید باشید.                   

                                                      
                                                      

 (                                                                                 2)صفحه                                                             

............ است.............. بخشش و لطف ..................  ...................و ............  

را...... ..............   ......................... و ........................ ایمان می آورند به .............................  

..........،تا آنها تقوا پیشه کنند.................. خود را برای ..........و این چنین خداوند بیان می کند ..........   

.............................................................

.. 
.............................................................

.. 


