
 

 

 

 

 

 

 

  

دوره دوم –ابتدایی پسرانه امام حسین )ع(   

1397-98سال تحصیلی   

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

 .....آزمون مهر........زمان آزمون:................تاریخ آزمون:........قرآن پنجم ابتدایی .....نام درس:...

 

 صحیح کلمات را عالمت بزنید؟ .معنای1

 الف ( اَطیعوا :     اطاعت کردند                اطاعت کنید

 ب( مُحسنین :          نیکوکاران            مومنان

 ج( ءاتوا:    برپادارید       بپردازید

 د( اَلنَّهارُ وَ اللَّیل: شب و روز     روز و شب

 آفرینندهت( خالقِ :   آفرید     

 . معنای پیام قرآنی های زیر را بنویسید؟2

 (45)ق      فَذَک ِّرْ بِالْقُرْآنِالف( 

 (2و1)الحمن      رءانالقُ مَلَّمن ع حرَلِّاَ ب(

 (9)اسراء  أَقْوَمُ ه یَ ل لَّت ی یَهْد ی الْقُرْآنَ ذَاإِنَّ هَ ج(

 (در جاهای خالی کلمه ی مناسب را بنویسید؟3

 (33انبیا )   وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  وَهُوَ الَّذ ی خَلَقَ الف ( 

 و او خدا کسی است که ..........  ............ ............

 (90)طه  نُوَإِنَِّ رَبَِّکُمُ الرَِّحْمَ ب(

 و قطعاً .............شما.............

 (57)یونس     وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ل لْمُؤْم ن ینَج( 

 و......و...... برای مومنان

 (1)انفال   هأَط یعُوا اللَِّهَ وَ الرَِّسُولَ د(

 و........ ........ را و ............. او را

 (78)حج       فَأَق یمُوا الصَِّلَاةَ وَآتُوا الزَِّکَاةَت( 

 پس.............نماز را و.......... .........زا



 امام علی )ع( قرآن را باید چگونه خواند؟. با توجه به فرمایش 4 . 4

 

 با توجه به فرمایش پیامبر اکرم )ص( چه چیزی مانند قرآن خواندن ، خانه را نورانی می کند؟

 

 . چرا قرآن کتابی روشنی بخش و نور است؟5

 

 . معنای صحیح کلمات را بنویسید؟6

 (                       ا الرض)    –(                  الئکة)        مَ –(                 طین )          –(           رَبَّ )          »  

 (              هُدیً  )            –(                 اَلَّذینَ )         –(                 ل)      قُ 

 اتصاالت را با فلش نشان دهید؟. در عبارت های قرآنی زیر دور حروف ناخوانا را خط بکشید و 7

 فَآم نُوا بِاللَّه  وَرَسُول ه  وَالنُّورِ الَّذ ی أَنزَلْنَا الف (

 یَا أَیُّهَا الَّذ ینَ أُوتُوا الْک تَابَ آم نُوا بِمَا نَزَّلْنَا ب(

 یَخْرُجُ م نْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ج(

 وَأَط یعُونِأَنِ اعْبُدُوا اللَِّهَ وَاتَِّقُوهُ  د(

نیاز به تالش 

 بیشتر
 اهداف ارزشیابی خیلی خوب خوب قابل قبول
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