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 دبستان: منتظرالقائم تبرک سفلی                کالس:                  نام پدر:                  م خانوادگی:              نام و نا

 20/10/96: تاریخ آزمون  دقیقه       60: زمان        ، نوبت اولهای آسمان هدیه امتحان:          علی عربآموزگار: 
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 مشخص کنید:در داخل مستطیل مربوطه « غ»و عبارت غلط را با « ص»عبارت صحیح را با 

 پیامبر اکرم)ص( با معرفی حضرت علی)ع( به عنوان جانشین، رسالت خود را به پایان رساند. الف(

 از نظر قرآن کریم، هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با بدی کردن باید پاسخ داد. ب(

 ما می توانیم بدون اجازه از ظرف نذری همسایه در منزل خود استفاده کنیم. ج(

 حضرت عیسی)ع( در نوزادی لب به سخن گشود. د(
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 مشخص نمایید. ی صحیح را با عالمت  گزینه

 نماز، یکتایی خداوند را به زبان می آوریم؟در کدام بخش  -1

 د( سجده                      ج( تشهد                                 ب( رکوع  الف( سالم                      

 کدام یک از موارد زیر جزء اموال خصوصی به حساب می آید؟ -2

 د( اتوبوس واحد                    ج( مسجد محله           ب( تلفن همراه            های کالس     الف( نیمکت

 به کدام موضوع اشاره دارد؟« اجتنبوا کثیراً مِنَ الظَّن»ی  آیه -3

 د( مهر و محبت      ی نیک               ج( گفتار نیک                  الف( رفتار نیک                  ب( اندیشه

 «پذیرفت کرد، زود عذرش را می اگر کسی از ایشان عذرخواهی می»رو بیانگر کدام ویژگی پیامبر است؟  ی روبه جمله -4

 داشت ب( خدا را بسیار دوست می                                           الف( بسیار با ادب بود

 داد د( به درختان و حیوانات اهمیت می                                            ج( تمیز و آراسته بود
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

 .شود . . . گفته می.  . . . . . . .خواند، . . . .  به کسی که نماز جمعه را برای دیگران می -1

 باشد. آن . . . . . . . . . . . . . . میی پیامبر اکرم)ص( دانش مانند گنج است و کلید  به فرموده -2

 .امام صادق)ع( می فرمایند: بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شر . . . . . . . . . . . . او در امان نیستند -3

 .گاه خشک نمی شود حضرت علی)ع( فرمودند: . . . . . . . . . . . . . . مانند دریایی است که هیچ -4
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 زیر را به طور کامل پاسخ دهید:سواالت 

 اموال عمومی به چه اموالی می گویند؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید. -1




