
 سواالت

؟را نام ببرید نشانه های وقف

؟از آداب قرآن خواندن سه مورد بنویسید

؟حدیثی از امام علی )ع( در مورد قرآن بنویسید

سید؟یآیه ای در مورد اتحاد بنو

؟ن را بنویسیدآحدیثی از پیامبر در موردآموزش قر

.قرآن چگونه کتابی است

 آیات قرآنی زیر را با دقت معنی کنید.

هللا السماوات و االرض باالحق:خلق   

 والذین اهتدوا زادهم هدی:

 والتستوی الحسنته والالسیئه :

 انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه :

 هوالحی ال اله اال هو:

ب اجعلنی مقیم الصاله و من ذریتی:ر  

 ردیف
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کالس چهارم ابتدایی          یران        وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ا                            بسمه تعالی      

  : آزمون تاریخ                                          قرآن        نام درس:

دقیقه 15:آزمونمدت                                        نام و نام خانوادگی  :             

: 

 

        >>ادامه سواالت در صفحه دوم<<                  7:تعداد سواالت 



 ادامه سواالت

؟چیست« حبل هللا » منظور از

لغات زیر را معنی کنید.
:هدی             :مستقیم                    :    خالق

                          :قال           :مسمی              :قلیل    
: اطیعوا                    :عبد :اجر   

: سبع              :یوم                 : الذین
: عند        :        صاله:                        علیم

سوره ای که در تمام آیات اسم هللا دارد؟
قرآن ؟ سوره ی نصف  

؟است قرآن به چند قسمت تقسیم شده

اولین آیه نازل شده:
 آخرین آیه نازل شده:

:سوال پیشرفته  

با کدام گزینه کامل می شود؟«طرفی االنهار و زلفا من الیل0000» آیه ی شریفه ی
الف(عمل صالح انجام دهید.               ب(نماز به پا دارید.

 ج(روزه بگیرید.                             د(قربانی کنید.

 بازخورد آموزگارت در مورد آزمون :

 نادان دشمن خویش است پس چگونه می تواند دوست دیگران باشد.

 ردیف
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  سربلند باشید. پسران گلم موفق و             40:تعداد سواالت 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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