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 ( iranarze.irد. )راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان( )یبا استفاده از ترجمه معناى صحیح کلمات رحمان و رحیم را عالمت بزن -1

 مهربان، بخشنده  (4                    توانا، مهربان (3                     آمرزنده، توانا ( 2                  بخشنده، مهربان (1

  1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

د، در حالى كه »رحيم« به كسى گفته مى شود كه  رحمان« و »رحيم« از ماده »رحمت« گرفته شده. معروف اين است كه »رحمان« كسى است كه رحمتش عام است، و همگان را شامل مى شو»

ى كند كه مؤمنان را مشمول مواهب  رحمتش خاص است. بنابراين رحمانيت خداوند سبب شده است كه فيض نعمتش دوست و دشمن و مؤمن و كافر را شامل شود؛ ولى رحيميّت او ايجاب م

 .خبران از آن محرومند خاصّى در دنيا و آخرت قرار دهد كه دور افتادگان از خدا و بى

 ( iranarze.irقرات اذان و اقامه قبل نماز................... است. )راهنمای معلم آموزش قرآن سوم دبستان( )  -2

 سليقه ای است  (4              در جماعت واجب (3                مستحب (2                    واجب (1

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 قرات اذان و اقامه قبل نماز مستحب است.

 ( iranarze.irخداوند در سوره حمد از روز قیامت با چه نامی یاد کرده است؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن دوم دبستان( ) -3

 روز ناراحتی  ( 4             روز برپايی عدل (3                 روز يقين  (2                          روز جزا  (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

ناميده شده است. خداوند متعال در سوره حمد از روز  "سوره حمد"باشد، در اين سوره به حمد و ثنای خدا پرداخته شده و به همين دليل سوره حمد اولين سوره قرآن است و دارای هفت آيه می

 جزا ياد كرده است، اين سوره به دليل اينکه در نمازهای واجب و مستحب مسلمانان خوانده می شود.قيامت به يوم الدين يا روز 

 ( iranarze.irبه چه معنا است؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان( )  (2یُحِبُّ التَّوّابینَ«، واژه )توّا  هَدر عبارت قرآنی »اِنَّ اللّ -4

 ( بسيار بخشنده 4                      ( بسيار توبه پذير3                  بسيار روزی دهنده( 2         ( بسيار آمرزنده1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

ع مطلق صحيح است، زيرا اين كلمه در صيت ولى رجوتوب، توبه و متاب هم به معنى رجوع و برگشتن است. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد، قيد معصيت را اضافه كرده و گفته اند: رجوع از مع

بقره فرموده: اصل توبه رجوع از  37(. در مجمع ذيل آيه 117 وَ الْأَنْصارِ«، )توبه:باره خداى تعالى نيز به كار رفته و در او رجوع از معصيت معنى ندارد، مثل: »لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِیِّ وَ الْمُهاجِرِينَ

سازگار تر است. معناى توبه همانطور يا مجمع نيز توبه عبد را در نظر داشته است. در الميزان در جاهاى متعدد آنرا مطلق رجوع فرموده و اين كامال صحيح و با استعمال قرآن عمل گذشته است. گو

 كه گفته شد رجوع است.

است با ترک معصيت و تصميم   به عدم ارتکاب آن، و توبه خدا باز گشت به بنده است با رحمت و مغفرت و با  نهايت اين كه توبه خدا با توبه عبد فرقش آنست كه توبه عبد برگشتن به سوى خدا   

 موفّق كردن به توبه .

 (iranarze.irرساند؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن چهارم دبستان( )( کدام مفهوم را میدی )اهلل الصمآیه  -5

 .خداوند همتايی ندارد  (2           .خداوند بی نياز است (1

 .خداوند يکتا است  (4           .خداوند فرزندی ندارد (3

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 واژه صمد به معنی بی نيازی است. در نتيجه اهلل الصمد به معنی بی نيازی خداست.

 گردد، كردار  است كه اگر نيک باشد، مايۀ خشنودی و اگر بد باشد، موجب درد تو خواهد بود.هرگز از انسان جدا نمیرسول خدا )ص( می گويد، هم نشينی كه 

 معلم آموزش قرآن اول تا ششم دبستان با پاسخنامه یراهنما یسواالت استخدام
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 (iranarze.irکدام گزینه در طبقه بندی یاری به خداوند قرار نمی گیرد؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن دوم دبستان( )  -6

 امرزش گناهان  (4               دوری از حرام ( 3                 جهاد   ( 2        عمل به دستورات خدا (1

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 رزش گناهان مختص خدا هست و بندگان طلب بخشش می كنند.آم

 ( iranarze.irفاعف در لغت به معنی................. )راهنمای معلم آموزش قرآن دوم دبستان( )  -7

 عفو كن و ببخش  ( 4        پس عفو كن و ببخش (3           عرفان كن (2              پس عرفان كن (1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 پيشوند ف يعنی پس و اعف يعنی عفو كن و ببخش

 ( iranarze.irقرآن سوم دبستان( )خداوند در کدام سوره، از قیامت با نام »یوم الدّین« یاد کرده است؟ )راهنمای معلم آموزش  -8

 ال عمران  (4                           كافرون  ( 3                       حمد ( 2                   ناس  (1

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 ی حمد، از قيامت با نام »يوم الدّين« ياد كرده است.خداوند در سوره 

 ( iranarze.irامده زندگی اصلی همه ما در ................ خواهد بود. )راهنمای معلم آموزش قرآن سوم دبستان( )همانطور که در قرآن  -9

 هيچ كدام  (4                          مکه (3                       اين دنيا ( 2      جهان آخرت  (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 امده زندگی اصلی همه ما در جهان اخرت خواهد بود.همانطور كه در قرآن 

 (iranarze.irآیه زیر از کدام سوره برگرفته است؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن چهارم دبستان( ) -10

 إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ  هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ  

 كافرون  (4                   ال عمران  (3                 بقره ( 2                   توحيد (1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  از سوره ال عمران می باشد. 51اين ايه 

 .او را بپرستيد، كه همين است راه راستهمانا خداست پروردگار من و شما، 

 .يقيناً خدا پروردگار من و پرودگار شماست؛ پس او را بپرستيد، اين است راه راست

 » .در حقيقت، خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛ پس او را بپرستيد راه راست اين است«

 .اللّه پروردگار من و شماست. بپرستيدش كه راه راست اين است

 » !خداوند، پروردگار من و شماست؛ او را بپرستيد )نه من، و نه چيز ديگر را(! اين است راه راست«

 ( iranarze.irآیه زیر به معنی چیست؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن سوم دبستان( ) -11

 

 خدا يکی است  (2             فقط تو را عبادت می كنيم (1

 خدا بی نياز است  ( 4                     زاييده نشده است (3

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 جوييم«.پرستيم و تنها از تو يارى مى  رجمه آيه شريفه: »)پروردگارا!( تنها تو را مى

 ن است.  عبادت خدا ارائه و نشان دادن مملوكيّت خود به پروردگار است.  استعانت، طلب معونت و عَون است و عون به معنای مطلقِ نصرت و ياری كرد
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توحيد عبادت و توحيد افعال است. توحيد عبادت آن است كه هيچ كس و  فرمايد و در آيه شريفه »إِيَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاکَ نَسْتَعينُ«، سخن از  آيات ابتدايی سوره حمد سخن از توحيد ذات و صفات مى

افعال آن است كه تنها مؤثر حقيقى را در عالم او بدانيم، نه  هيچ چيز را شايسته پرستش جز ذات خدا ندانيم تنها به فرمان او گردن نهيم، و از بندگى و تسليم در برابر غير ذات او بپرهيزيم. توحيد 

 دهد. ه و تنها به خدا پيوند مى سبب نرويم، بلکه معتقد باشيم هر سببى كه تأثيرى دارد به فرمان خدا است. اين تفکّر و اعتقاد انسان را از همه كس و همه موجودات بريداينکه دنبال 

عمل براى او است و نه غير او، و »إيّاک نستعين«، درخواست توفيق و عبادت زياد از   امام رضا)ع( می فرمايد: »إيّاک نعبد«، ابراز رغبت و تقرّب جستن عبد به سوى خداى تعالى و اظهار اخالص در

 خدا و درخواست ادامه نعمت هاى داده شده و يارى خداوند است.

 . تنها خداوند شايسته و بايسته پرستش است و تنها حقيقتى كه شايسته يارى جستن مى باشد، خداوند است.  1

اى آدمى، پايه و اساس اعمال و ن كه در بردارنده اعتقادات انسان بوده و در اين آيه بيان عمل انسان يعنی پرستش است می توان به دو نتيجه رسيد، اول اين كه انديشه ه. با توجّه به آيات پيشي2

 ى او براى پرستش است.  رفتار او است، دوم اين كه ربوبيت خدا بر هستى، رحمانيت و رحيميّت او و مالکيّتش بر روز قيامت، دليل شايستگ

يز از انانيت و خودبينى. قرينه هاى كالمى . ناديده انگاشتن خويش در محضر خدا، از آداب پرستش او است. به كارگيرى »ما« به جاى »من« گاهى براى اظهار عظمت است و گاهى براى پره3

 خودبينى مقصود است. لذا »نعبد« به صورت متکلم مع الغير آمده است. تعيين كننده مراد است و در اين جا به مناسبت عبوديت، پرهيز از انانيت و

و از آنها لزوم يکتا پرستى است كه از »إيّاک . انسان در پرستش خدا و خلوص در آن، نيازمند امداد االهى است. متعلق »نستعين« همه وظايفى است كه از سوره حمد مى توان استفاده كرد 4

 نعبد« به دست مى آيد.

 ت.انسان در عين دارا بودن اختيار در عبادت خدا، بدون اعانت او بر انجام آن توانا نيست، و نيازمند يارى خداوند در تمامى امور خويش اس .5

 (iranarze.ir)راهنمای معلم آموزش قرآن چهارم دبستان( )  کند؟در کدام شعر، شاعر دعا می -12

 خدايی كه آب و هوا آفريد   ( 2              خدايی كه از بوی گل، بهتر است (1

 خدايا، به ما مهربانی بده  ( 4                      ی مهربانخداوند بخشنده (3

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 سه گزينه اول ستايش خداوند نام دارد و تنها گزينه آخر دعا به حساب می ايد.

 ( iranarze.irقرات قران چند نوع وقف داریم؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن ششم دبستان( )در  -13

1) 5                           2 ) 4                                   3 ) 3                                4 ) 2 

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 دو نوع وقف داريم اضطراری و اختياری  

 ( iranarze.irشاربون در عربی به معنی................ است. )راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان( )  -14

 توبه كنندگلن  (4                     نوشندگان  (3                             دشمنان ( 2                        فرزندان (1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 شرب به معنای نوشيدن است پس شاربون يعنی نوشندگانواژه 

گردد، ..........  است که اگر نیک باشد، مایۀ ................ و اگر بد باشد، موجب ............ تو  رسول خدا )ص( می گوید، هم نشینی که هرگز از انسان جدا نمی -15

 ( iranarze.irخواهد بود. )راهنمای معلم آموزش قرآن دوم دبستان( ) 

 درد  -خشنودی   -كردار  (2                              وحشت –انس   - كردار  (1

 كيفر - پاداش  -باطن اعمال   (4                      عذاب –نجات   -باطن اعمال  (3

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 ( iranarze.irبه چه معناست؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن پنجم دبستان( ) معنای یدعو در ایه  -16

 كمک كرد  (4                       عودت داد (3                        عادت داد  (2           دعوت كرد (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 
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 بدعو يعنی دعوت كرد

 ( iranarze.ir)راهنمای معلم آموزش قرآن پنجم دبستان( ) کدام ترجمه درست است؟  -17

 مِن كُلِ الثَّمرات: از هر ميوه  (2           .يَامرُ بِالعدلِ و االحسانِ: به عدل و نيکی دستور داد  (1

 اوحی رَبُّکَ: پروردگارت وحی كرد  (4                    لِقومٍ يَعقِلونَ: برای قومی كه انديشه كردند   (3

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 اين جمله به درستی ترجمه شده است. امر به معنی دستور دادن العدل: عدل و االحسان به معنی نيکی است. .يَامرُ بِالعدلِ و االحسانِ: به عدل و نيکی دستور داد 

 (iranarze.irجز................. )راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان( ) ترجمه همه کلمات عربی زیر صحیح است به  -18

 اناب: ايمان اورد   (4               سار حركت كرد  (3                      دنا: نزديک شد  (2                       ابا: پدران  (1

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 و توبه كردن است. امن به معنی ايمان اوردن است.كلمه اناب در عربی به معنی بازگشت 

 ( iranarze.irانَ اهللَ عَلی ُکلِّ شَیٍ قَدیرٌ« ترجمه درست آن کدام گزینه است؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن پنجم دبستان( )  » -19

 .قطعاً خداوند برهمه چيز توانا است ( 2         .قطعاً خداوند به آنچه انجام می دهيد بيناست (1

 .همانا بر همه چيز آگاه است ( 4                           قطعاً خداوند برهمه گواه است (3

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 ان به معنی قطعا است و قدير به معنی توانا می باشد. .به معنی قطعاً خداوند برهمه چيز توانا است »انَ اهللَ عَلی كُلِّ شَیٍ قَديرٌ«

 ( iranarze.ir)راهنمای معلم آموزش قرآن ششم دبستان( )  معنای صحیح کلمه قرآنی »یُقیمونَ« در زبان فارسی چیست؟ -20

 انفاق می كنند (4                       مومنان (3                     نماز  (2                دارندبرپا می (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 از اقامه يعنی برپا داشتن گرفته شده است.

 ( iranarze.irنمونه ای تبری در عبارت........................ امده است. )راهنمای معلم آموزش قرآن ششم دبستان( ) -21

 دوستی با دوستان خدا  (2                        مبارزه با استکبار جهانی (1

 رفتن به زيارت امام رضا )ع(   (4                  حمايت از مردمان ستم ديده (3

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 كردن با دشمنان خدا و دشمنان اهل بيت است.جستن و دشمنی معنای بيزاری و دوریدين اسالم در مذهب شيعه بهشود، يکی از فروع تَبَرّی )به عربی: تَبَرِّی ( كه به اشتباه تبرّا خوانده می

 (iranarze.irبر خالف جنگ در تهاجم فرهنگی هدف..................... است. )راهنمای معلم آموزش قرآن ششم دبستان( )  -22

 مراكز اقتصادی  (4                     مراكز تجاری  (3                             بدن  (2               فکر و ذهن (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 هدف از تهاجم فرهنگی تخريب فرهنگ با تاثيرگذاری بر فکر و ذهن انسان است.

 ( iranarze.irچهارم دبستان( )آیه شریفه زیر برگرفته از کدام سوره است؟ )راهنمای معلم آموزش قرآن  -23

 

 توحيد  (4                           حشر  ( 3                     عيس ( 2                          بقره (1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 



 

 
 

معلم آموزش قرآن   یراهنما  یسواالت استخدام 6

 دبستان

iranarze.Ir 

 م می باشد 20از ايات سوره حشر ايه  

 ( iranarze.irآموزش قرآن پنجم دبستان( ) معنی کیف ............... می شود. )راهنمای معلم  -24

 با اين حال   (4                          چرا ( 3                              چگونه ( 2                        آيا  (1

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 كيف به معنی چگونه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران عرضه  

 سواالت   مرجع نمونه 

 سراسری   استخدامی آزمون های 

 به همراه پاسخنامه تشریحی 

 خدمات ایران عرضه: 

 یاستخدام یارائه اصل سواالت آزمون ها  •

 پاسخنامه های تشریحی سواالت •

 جزوات و درسنامه های آموزشی •

•  

iranarze.ir 

 بزنید.اینجا با پاسخنامه تشریحی،  معلم آموزش قرآن دبستان یراهنمابرای تهیه بسته کامل سواالت استخدامی 

 .بزنیداینجا ، پرروشآموزش و مشاهده آخرین اخبار استخدامی جهت همچنین 

 
@iranarze 

 

https://iranarze.ir/ES469
https://iranarze.ir/estekhdam44
https://t.me/iranarze
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