
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره دوم –ابتدایی پسرانه امام حسین )ع(   

1397-98سال تحصیلی   

 ..............خانم عمارلونام و نام خانوادگی:................................نام معلم:.........

 آزمون:............................زمان آزمون:.............................تاریخ  3تا1قرآن درس نام درس:...

 

 کدام گزینه را مفید و سودمند معرفی می کند؟«  ٰ فَذَكِِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِِّكْرَى»   خداوند در آیه ی  .1

 نالف( اطاعت کردن               ب (عبادت کردن                ج( روزی دادن                   د(یادآوری کرد

 سوره انفال به چه موضوعی اشاره دارند؟ 4تا  2.آیات 2

 الف( عمل کردن به گفته ها     ب(نظم در آفرینش          ج(اهمیت و جایگاه نماز              د( وقت نماز

 به کدام یک از صفت افراد مومن اشاره می کند؟« يُنْفِقُونَمِمَّا رَزَقْناهُمْ   »سوره انفال  3.آیه ی 3

 الف( برپا کردن نماز             ب( انفاق             ج(یاد کردن خدا                 د( توکل بر پروردگار 

 ه دارد؟به چه موضوعی اشار«  إِنَِّ الصَِّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ».آیه ی 4

الف( عمل کردن به کار خوب                ب( آداب تالوت قرآن           ج( درجات باال برای اهل علم و دانش           

 د(اهمیت خواندن نماز و وقت آن

 کدام است؟«    وَكَانَ اللَِّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ».معنای آیه ی 5

 ب(و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است  الف(و خداوند پاک و عظیم است               

 ج( و خداوند بزرگ و عزیز است                  د( و خداوند قدرتمند و توانا است

 با کدام یک از عبارات قرآنی زیر ارتباط دارد؟« إِنَِّ الصَِّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ». پیام قرآنی 6

 وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الف(

 لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ب(

 وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصيالً ج(

 وَكَانَ اللَِّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا د(

 ما را از انجام چه کاری منع می کند؟«   وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ» . آیه ی 7

از دیگران                     ب( دیگران را از زشتی ها باز داشتن        ج(نام بد نهادن بر مردم       الف ( عیب جویی کردن

 د(یکدیگر را با لقب زشت خواندن

 ( توصیه مهربانی با برادران دینی را به چه کسی فرمود؟53. حضرت علی )ع( در کتاب نهج البالغه )نامه 8

 الک اشتر      ج( امام حسین )ع(            د( امام سجاد )ع(الف ( سلمان فارسی         ب( م

 مومنان برادران یکدیگرند، از کدام سوره است؟«  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ». آیه ی 9

سوره  103سوره فتح      د ( آیه ی  1سوره حجرات             ج( آیه ی  10سوره حجرات              ب( آیه ی  11الف(آیه ی 

 نسا

 معنای کدام کلمه ی قرآنی ، صحیح است؟ 10

 الف( حُبود: فرشتگان       ب( نَذیر : بشارت دهنده      ج( اِتَّقو: تقوا پیشه کنید           د(نِساء: مردان
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 . مفهوم بیت زیر،در کدام یک از آیات قرآن آمده است؟11

 «بزرگ مکن           توهم از ساکنان این کوییخویشتن بی سبب »

 وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ  الف(

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ب(

 وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ج(

 لَا تَعْلَمُونَاللَِّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ اِنَّ د(

 .کدام دسته از حروف زیر،باالی برخی از کلمات ، نشانه ی وقف است؟12

 الف( ص،ض،ک،ن      ب(ج،ز،ط،م             ج(ا،ب،ط،ظ                       د(ع،ج،ک،ص

 .کدامگزینه ، صحیح نیست؟ 13

 خوانده نمی شود«‘ى»زیر الف کوچک « ی»الف( 

 ً ی( خوانده نمی شود. بعد ار تنوین فتحه )« ی»ب( 

 وا( خوانده نمی شود.-آخر )« واو»بعد ار « الف»ج( 

 پایه ی همزه )ؤ( خوانده می شود.« و»د(

 به چه موضوعی اشاره دارد؟ «    سَبِِّحْ بِحَمْدِ رَبِِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَِّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ »  . آیه ی 14

 وقت نماز             ج( تعداد رکعت های نماز              د ( زمان نماز صبح و مغربالف( وقت تسبیح خدا             ب( 

 به ترتیب چه وظایفی دارند؟»   « .انسان ها در مقابل پیامبر طبق آیه ی 15

الف( بزرگداشت و یاری کردن او    ب( اطاعت و بزرگداشت او    ج( یاری کردن و بزرگداشت او    د( بزرگداشت و 

 اعت از اواط

 . در عبارت قرآنی زیر اتصاالت و حروف ناخوانا ، وقف و عالمت وقف را مشخص کنید؟16

 َاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌو

 ................................:   ;   ............................عالئم وقف ج: 
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 اهداف ارزشیابی

 آشنایی با معانی و مفاهیم قرآنی    

 بیان مفاهیم پیام های قرآنی و ترجمه ی آ ن    

 بیان ترجمه کلمات و عبادات قرآنی کتاب درسی    

 آشنایی با حروف ناخوانا و تصاالت و بیان عالئم وقف    

 «موفق و سربلند باشید» عملکرد:...................................                                      توصیف 
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