
 

 یتعال بسمه

 

  : یخانوادگ نام و نام 

 کالس: شماره

 جاهدیان  :مربوطه دبیر

 

 وزارت آموزش و پرورش
 هرمزگان اداره کل آموزش و پرورش استان

 بندرعباس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

 آموزشگاه حنان

 

  1401خرداد  –نوبت دوم  تم/فقرآن پایه ه امتحان

 03/1401/  11تاریخ امتحان:   

 دقیقه 35: وقت امتحان
  :شروع ساعت

  سؤال 6ت: سؤاالتعداد 

 صفحه 1 :اتصفح تعداد

 .باز مى دارد  مرده را زنده مى كند و از فحشاء و زشتى  از خواندن قرآن غافل مباش، زيرا كه قرآن دلفرزندم رسول خدا)ص(: 

 ردیف پاسخ دهيد. کيسؤاالت زير را به دقّت بخوانيد و با آرامش و بدون عجله به هر  ،یدانش آموزان گرام بارم

 پاسخ صحیح هر سؤال را عالمت بزنید. 1
 نَهار          ُسبُل        قََمر                                    می باشد؟ « روز»کدام کلمه قرآنی به معنای( 1

 ستمگر       توانا        شکست ناپذیر                              کدام است؟ « َقدیر»قرآنی معنای کلمه (2

 غلط       صحیح                      )َشدید(: :نی می شودبه صورت کلمه قرآ « سخت» کلمه (3

 غلط       صحیح                          ) امید است(.   به فارسی یعنی« لَّعَل »معنی کلمه  (4

 

1 

 فقط معنی کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید. 2

تْيَُة إ َل  (3         َربِّه   لِقاءَ فََمْن كاَن يَرُْجوا  (2 كَِبير أَنَّ لَُهْم أَْجرًا ( 1 ْ َعل (4        الَْكْهِف  إ ْذ أََوى الْف   قولونَ یَ  ما یفَاصِب 

 

2 

 .) يک معنی اضافی است.(معنی درست هر ترکیب قرآنی را به آن وصل کنید 1

الةِ ( 1  ُمِقيَم الصَّ
 ِِف َجنَّاٍت َوُعيُونٍ ( 2
 النَِّخيِل َواْْلَْعنَاِب ( 3
 ُمْختَِلٌف َأْلَوانُهُ ( 4

 o رنگ های آن گوناگون است 
o درختان خرما و انگور 
o میوه ها ی از همه 
o در بهشت ها و چشمه ها 
o برپاکننده مناز  

3 

 ترکیبات قرآنی داده شده را معنی کنید. 2

بوا(  ........................................   2:فَنَاَدى ِف  الظُّلََُمت  ( 1  ................................... : ب ایات نا  و کَذَّ

يَ (  ........................................    4: فَن ْعَم الَْمْول( 3 م   ........................................ : َخْْيُ الرَّاح 
 

 

 

 

4 

 جاهای خالی ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید. 1

 «ُسْبحانَک إِنِّی کْنُت ِمَن الظَّاِلِمینَ »   1آیه 
 از ستمگران.  قطعا من ............ .......................  ترجمه

 « َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحمْ »  2آیه 
 و رحم کن. وردگارا ...............پر و ...........  ترجمه

 

5 

 آیات قرآنی زیر را ترجمه کنید. 3

َموات  َواألَرَض ( 1  : َوَخلََق اللَُّه السَّ

ًا وَ ( 2 لُوا َحاِض    :َوَجُدوا َما َعم 

  :لََقْد أَنْزَلْنَا إ لَيُْكْم ك تَابًا( 3

يًَم ( 4   :إ نَُّه كَاَن ب ُكْم رَح 

 

6 

                 
 ديباش و پيروز موفقدر پناه عمل به تعاليم قرآن                                                 بارم  جمع        10
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