
4ن تا اخر درس آقر                     : ................        کالس پنجمنام و نام خانوادگی : ......................

 الزُّکاهَ  یُؤتونَ وَ الصَّالهَ یُقیمونَ اَلَّذینَ                           ؟ دارد وجود ناخوانا حرف چند روبرو عبارت در-1

 6( د                                   5( ج                             4( ب                                     3( الف

 .کنید کامل را آن ترجمه زیر قرآنی عبارت به توجه با -2

. ... و را خدا............... و                    و رَسولَه وَ اللّهَ اَطیعِوا و  .را او...........

                  پیامبر – دارید دوست( ب                                                                   پیامبر – کنید اطاعت( الف

 پیامبر – آورید ایمان( د                                                                        پیامبر – کنید محبّت( ج

 ((است گذاشته احترام خدا به ، گذارد احترام قرآن به هرکس))      ؟ کیست از سخن این -3

 )ع) حسن امام( د          (            ع) حسین امام( ج               (     ص) محمّد حضرت( ب      (            ع) علی حضرت( الف

 ))اَقوَمُ  هِیَ لِلَّتی یَهدی القُرءانَ هذَا انَّ((                       ؟ ندارد ارتباط قرانی پیام این مفهوم با گزینه کدام-4

 است گر هدایت کتابی قرآن( ب                                      است نور قرآن های نام از یکی( الف

 کند می هدایت را ترین درست به قرآن( د                             باشیم خاموش قرآن خواندن هنگام در( ج

 ؟ چیست " القَمَرَ وَ وَالشَّمسَ " عبارت معنی -5

 ماه و خورشید( د                      بخشنده خدای( ج                   خورشید و ماه( ب                      شب و روز( الف

 ؟ کند نمی تغییر وقف هنگام در عبارت کدام زیر های عبارت در -6

 مَکروهًا( د                                         زِیادَهٌ( ج                                        قُوَّهٍ( ب                                 اِلَیکُم( الف

 ؟ دادند را کسی چه آمدن بدنیا دهمژ ، شدند وارد (ع) ابراهیم حضرت بر الهی فرشتگان که هنگامی -7

 (ع) یوسف( د                   (            ع) یعقوب( ج                  (        ع) اسحاق( ب   (                   ع) اسماعیل( الف

 قرار گیرد ؟ نمی تواندبر روی چه حرفی  مدحرف  -8

 د( ب        ج( ی                             ب( الف                            الف( و                     

 واژه * حکیماً * هنگام وقف چگونه خوانده میشود ؟ -9

 الف( حکیم                    ب(  حکیما                        ج(  حکیمه                   د( حکیمن

 یست ؟* چ معنای صحیح کلمه * انَّ -10

 د( بدانید               ج( حتماً                      ب(   اصالً                     الف( شاید          

 *رسوله * چیست ؟ معنای صحیح کلمه -11

 الف( پیامبران          ب( پیامبر من                  ج( پیامبر او          د(  پیغمبری

 



. القرانَ . -12  در جای خالی کدام گزینه قرار میگیرد ؟   الرّحمن ..............

                        ج( علِّم                       د(  علَّم ب(  تعلیمَ               الف( تعلَّم    

 در هنگام وقف کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟-13

 ج( خالقٌ بشراً  من طینٍ                    د(  وال تخسروا المیزانَ                           وب( ما لکم من الهٍ غیره               الف( قل هوَ الرّحمن َ       

 امَنوا  *  -*  جاهِدوا           معنای  صحیح کلمات رو به رو به ترتیب کدامند ؟  -14

ایمان اورید        –ب( جهاد کنید                       ایمان اوردند          -الف( جهاد کردند

 ایمان اوردند –د( جهاد کنید                          ایمان اوردند             -ج( جهاد کن   

 * ....        به ایات قران فرادار گوش  *                      بیت  رو به رو به کدام ایه اشاره دارد ؟  -15

 ب( الذین امنوا و عملوا الصالحات                                                الف( و اذا قری القران           

 د( و اذا قرای القران لعلکم ترحمون                             ج(  فاستمعوا له و انصتوا                   

 کدام گزینه درست است ؟ -16

   ب( تشدید فقط یکبار خوانده میشود                                                                 وع عالمت است .الف( مد یک ن

 د(  گزینه الف و ج                                 قرار میگیرد میتواند  مد روی حرکت گاهی ج(    

 معنی کلمه * یوم القیامه * کدام کزینه است ؟ -17

 الف ( روز قیامت                      ب(  روز اخرت                  ج(   خانه ی قیامت                 د(   گزینه ی  الف و ب

 به چه معناست ؟ کلمه * رُسُل *  -18

 د( پیغمبری                    ج( پیامبران                                       ب( پیامبری               الف ( پیامبر             

 معنی  کلمه * خالق * کدام گزینه است ؟-19

 ینندهالف( افرید                       ب(     خلق کردند                         ج(   خلق کنید                             د(    آفر

 ؟ نمیشودات خوانده در چه صورت هنگام خواندن حرک-20

 الف( در صورتی که حرف قبل انها ساکن باشد  

 ب( در هنگام وقف بر حرکات

 ج( در صورتی به ایه یا کلمه بعد وصل کنیم 

         د(  هیچکدام 

        

 ** ** موفق باشید 
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