
 آزمون: قرآن و هدیه آسمانی  نام:                              نام خانوادگی: 

 ابتدایی  ششمپایه: کالس  تاریخ:
 

 قرآن...............................................................................................................

 نمره( 5.0)دارد؟ ناخوانا حروف کلمه کدام -1

 مَرْقُومٌ(  4                         مَبْعُوثُونَ(  3                         لَهُمَا(  2                تُؤْثِرُونَ(  1

 نمره( 5.0)؟ چیست نشانه کلمات برخی باالی «ز»  عالمت -2

 خوب وقف عالمت(4          خوب خیلی وقف عالمت( 3         مناسب وقف عالمت( 2        الزم وقف عالمت( 1

 (نمره 1) خوانیم؟ می چگونه را بیایدآن قرآن درکلمات حرفی روی((  ~))  مد عالمت وقتی -3

 

 (نمره 1) میشوند؟ خوانده چگونه قرآن در بگویید و برده نام را ناخوانا حروف -4

 

 (نمره 1) شود؟ می استفاده کجا در و چه یعنی وقف -0

 

 «  المرجان و اللولو منهما یخرج»      نمره(1)؟ دارد وجود ناخوانا حرف چند زیر قرآنی عبارت در -6

 حرف 7( 4                               حرف 6( 3                      حرف 0( 2                     حرف 4(1

 نمره( 1آمده است؟)معنای کلمات مُبَشِّر، جُنود، اَرض به ترتیب در کدام گزینه -7

 الف( بشارت دهنده، لشکریان، زمین                            ب( بشارت دهنده، فرشتگان، زمین

 ج( هشدار دهنده، لشکریان، زمین                                 د( هشدار دهنده، زمین، لشکریان

 «اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتَحًا مُبینًا »               نمره(              1معنای پیام قرآنی روبرو را بنویسید؟)-8

 

 نمره(  2در آیه زیر چند حروف ناخوانا میبینید؟توضیح دهید این حروف چگونه خوانده می شوند؟ )-9

 ةوَ أتوا الزَّکا ةوَ اَقیموا الصَّال



 ناخوانا         د( شش حروف ناخواناالف( هفت حروف ناخوانا          ب(هشت حروف ناخوانا        ج( پنج حروف  

 

 نمره( 1تفاوت نماز فرادی و جماعت را بیان کنید؟ )-15

 

 .....................................هدیه آسمانی..............................................................

 نمره(2)...کنید کامل -1

 .نیست خدایی او جز و است........................... ............. خداوند یعنی توحید،- 

 .است.......................................  خداوند یعنی «الصّمَد اهلل »-

 .است.........................................  سورهی از آیهای «اَحَد اهللُ هُوَ قُل »-

 .هستند........ ............. و ......................... ما راهنمایان بهترین زندگی در-

 .میکردند استفاده.................. ..... از هستند خدا پیامبر کنند ثابت اینکه برای پیامبران گاهی- 

 نمره(3...)پاسخ کوتاه دهید -2

 است؟ بیمانند مهربانی، در و بیهمانند دوستی، در کسی چه -

 بخوانند؟ نماز در باید را سورهها کدام مسلمانان -

 چیست؟ زیر عبارت در «روشن دالیل» از منظور -

 20« آیهی حدید، سورهی.« »فرستادیم روشن دالیل با را خود رسوالن ما»

 میگویند؟ چه اصطالح در هستند، آسمانی کتاب دارای و بوده شریعت صاحب که بزرگی پیامبران به- 

 



 نمره( 4)...پاسخ کامل دهید -3 

 چه؟ یعنی «توحید. »است «توحید» مسلمانان ما دینی اصول از یکی-

  

 .دهید توضیح چه؟ یعنی «نبوت اصل. »است «نبوت اصل» مسلمانان ما دین اصول از یکی-

 

 میکند؟ اشاره دین اصول کدام به و چیست «اهللَ اعبُدُوا اَنِ رَسوالً أُمّةٍ کُلّ فی بَعَثنا لَقَد وَ» ی آیه معنی-

 

 هستند؟ کسانی چه اولوالعزم پیامبران-

 معناست؟ چه به و بوده سوره کدام از آیهای «العالمینَ رَبّ لِلّهِ اَلحَمدُ» -

 

 نمره( 1)...کنید انتخاب-4

 معناست؟ چه به «اَحَد کُفُواً لَهُ یَکُن وَلَم» ی آیه- 

 .است نیاز بی خداوند ب(              .  یکتاست خداوند بگوالف(  

 .نیست او مثل همانندی و همتا ود(            . نیست کسی فرزند و ندارد فرزندیج(  

 دارند؟ آیه چند ترتیب به «توحید» ی سوره و «حمد» ی سوره-

 هشت – پنجد(               پنج - هشتج(              چهار - هفتب(               هفت – چهارالف(  

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 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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