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

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

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

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

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

 پیامبر – آورید پیامبر                                                                        د( ایمان – کنید بّتج( مح 

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

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

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

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

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

 ؟ چیست " القَمَرَ وَ وَالشَّمسَ " عبارت معنی 5

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

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

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

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

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

 دقیقه                                 20مدت امتحان:                                         هوالحق                                                      

 تاریخ امتحان:                     4نام و نام خانوادگی:                                          امتحان عملکردی قرآن تا اخر درس  

           



 حروف مقطعه زیر را بخوانید و همان طور که خوانده می شود بنویسید . 8
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  الم
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  طسم 

  ق

  المر

  کهیعص
 

 شود دایره بکشید.در آیات و عبارات زیراتصاالت را با فلش مشخص کنید و دور آنچه که هنگام وقف خوانده نمی 9

 وَ ا لقُرءا نِ ا لمَجیدِ

 اَعوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ

 وَ القُرءانِ الحَکیمِ

 القِسطِ وَ ال تُخسِرُوا المیزانَوَ اَقیمُوا الوَزنَ بِ

 وَ ما عَلَینا الَّا البَالغُ المُبینُ

 یکی از آیاتی را که در ذهن دارید با خط خوش و خوانا بنویسید. 11
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