


 
 
 

 الف( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 ...... است.................... است و کلید آن ...............دانش مانند .... ، )ص(ی پیامبربه فرموده -1
 .......... است...............ی بدون اجازه از مال دیگران ...استفاده -2
 رفت و بت ها را از باالی کعبه پایین انداخت.)ص( ........ روی دوش پیامبر ..........روز .....)ع( حضرت علی -3
 ..... نام دارد................... و بلندترین سوره ........................ ی قرآناولین سوره -4

 

 درست             نادرست                                                            ب( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

  «برد.خوشرویی کینه را از بین می» فرماید: می)ع( حضرت علی -1
 «.نام احمدد بهمدهم که بعداز من پیامبری خواهد آمیبشارت » فرماید: می)ع( حضرت عیسی -2
 بهترین عبادت روز جمعه، خواندن دعای توسل است. -3

 

 ج( جدول زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
 

 چندمین پیامبر اولوالعزم نام قوم نام کتاب نام مادر لقب حضرت عیسی)ع(

     
 

 ی درست را انتخاب کنید.د( گزینه
 

 است؟ی } و قولوا للّناِس ُحسنًا { به کدام گزینه اشاره کردهی شریفهآیه -1
 دارید( همسایه         ج( گفتار زیبا                  ب( عبادت                  ی نیک        الف( اندیشه    

 

 ؟ستانکردهکدام یک را به عنوان بانوی بهشتی معرفی )ص( باتوّجه به حدیث پیامبر -2
 )س(د( حضرت هاجر      )س(      ج( حضرت آسیه        )س(  ب( حضرت مریم                )س(     الف( حضرت زهرا     
 

 کند؟را بیان می)ص( ؛ کدام ویژگی پیامبر «تشّکر کردنش گاه با هدیه و گاه با دعا کردن همراه بود. »  -3
 ب( بسیار با ادب بود                                           الف( تمیز و آراسته بود            

 داد.د( به درختان و حیوانات بسیار اهمیّت می                                ج( خدا را بسیار دوست داشت        
 

 باید پرهیز کنیم؟ی } وال تعاَونوا َعَلی ااِلثِم َوالُعدوان { از کدام کار ی شریفهبا توّجه به آیه -4
 ب( خشم و عصبانیت                                      الف( گمان بد                       

 د( کمک کردن در کارهای بد       ج( مسخره کردن و گذاشتن القاب بد روی هم             
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 الف( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 .. است.پرسش ... است و کلید آن ...گنجدانش مانند ... ، )ص(ی پیامبربه فرموده -1
 ..... است.حرام .دیگران ...ی بدون اجازه از مال استفاده -2
 رفت و بت ها را از باالی کعبه پایین انداخت.)ص( .. روی دوش پیامبر فتح مکه روز ...)ع( حضرت علی -3
 ... نام دارد.بقره .... و بلندترین سوره ..حمد .... ی قرآناولین سوره -4

 

 درست             نادرست                                                            نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.ب( درستی یا 

  «برد.خوشرویی کینه را از بین می» فرماید: می)ع( حضرت علی -1
 «.نام احمدد بهمدهم که بعداز من پیامبری خواهد آبشارت می» فرماید: می)ع( حضرت عیسی -2
 بهترین عبادت روز جمعه، خواندن دعای توسل است. -3

 

 ج( جدول زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
 

 چندمین پیامبر اولوالعزم نام قوم نام کتاب نام مادر لقب حضرت عیسی)ع(

 چهارمین بنی اسرائیل انجیل حضرت مریم مسیح
 

 ی درست را انتخاب کنید.د( گزینه
 

 است؟ُحسنًا { به کدام گزینه اشاره کردهی } و قولوا للّناِس ی شریفهآیه -1
 دارید( همسایه                 ج( گفتار زیبا          ب( عبادت                  ی نیک        الف( اندیشه    

 

 ؟استنکردهکدام یک را به عنوان بانوی بهشتی معرفی )ص( باتوّجه به حدیث پیامبر -2
 )س(د( حضرت هاجر      )س(      ج( حضرت آسیه        )س(  ب( حضرت مریم                )س(     الف( حضرت زهرا     
 

 کند؟را بیان می)ص( ؛ کدام ویژگی پیامبر «تشّکر کردنش گاه با هدیه و گاه با دعا کردن همراه بود. »  -3
 ب( بسیار با ادب بود                                           الف( تمیز و آراسته بود            

 داد.د( به درختان و حیوانات بسیار اهمیّت می                                ج( خدا را بسیار دوست داشت        
 

 ی } وال تعاَونوا َعَلی ااِلثِم َوالُعدوان { از کدام کار باید پرهیز کنیم؟ی شریفهبا توّجه به آیه -4
 ب( خشم و عصبانیت                                                        الف( گمان بد     

 د( کمک کردن در کارهای بد       ج( مسخره کردن و گذاشتن القاب بد روی هم             
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                WWW.GAMA.IR                                           دبستان غیرانتفاعی تربــیت                                                   نام و نام خانوادگی:              



 
 

 ه( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 

 کند.یک خدا جهان را اداره می  چیست؟نظم و هماهنگی بین پدیده های جهان ، نشانگر  -1
 

 جا چه بود؟مسلمانان از دست آزار و اذیت مشرکان به کجا پناه بردند . نام پادشاه آن -2
 نجاشیپادشاه  –به حبشه   
 عید غدیرخم  عکس مقابل به کدام واقعه اشاره دارد؟ -3
 
 

 
 دهید. و( به سؤاالت زیر پاسخ کامل

 

ره قنوت دارد ولی نماز دو رکعتی نماز جمعه رکعت اول بعد از حمد و سو  دو تفاوت نمازجمعه و نماز دو رکعتی را بنویسید. -1
 خوانیم.سوره قنوت میونماز دو رکعتی بعد از حمدولی دررویم سوره به رکوع میوجمعه رکعت دوم بعد از حمدنمازدر  –ندارد 

ست می توانیم از آن ها استفاده کنیم اموالی که متعلق به همه ی مردم ا  ) با ذکر نمونه( گویند؟میاموال عمومی به چه اموالی  -2
 اتوبوِس -و در مقابل حفظ و نگهداری از آنها مسئول هستیم. مانند نیمکت پارک 

 را بنویسید.)ص( چهار مورد از ویژگی های اخالقی پیامبر -3
 بسیار با ادب بود -2به نماز و عبادت بسیار اهمیت می داد.  -1 
 به درختان و حیوانات توجه داشت -4به علم و دانش اهمیت می داد.            -3 

 ؟را به عنوان جانشین انتخاب کرد، چه دعایی در حق حضرت علی)ع( نمود)ع( ، حضرت علی)ص( پس از آنکه پیامبر -4
 پروردگارا ! با دوستان علی دوست باش و با دشمنان او دشمنی کن 
 پروردگارا ! یاران حضرت علی را یاری کن و برخواهان او را خوار کن. 
 
 

   موفق و سربلند باشید

           دبیری
 
 
 
 

  

 «صفحه دوم » 


