
 
 1396اردیبهشت  –ن هدیه نام و نام خانوادگی :                                                                                                     آزمو

  
 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 اسراف کردن به چه معناست؟ .1

 ج( کم مصرف کردن                    د( مصرف معمولی             ب( زیاد مصرف کردن                الف( درست مصرف کردن       
 رمز پیروزی چیست؟ «قوافرَّال تَ وَ میعا  اهلل جَ  لِحبَموا بِصِاعتَ وَ »ی با توجه به آیه .2

 ب( تفرقه و رنج و زحمت                ج( ایمان و مبارزه                        د( همبستگی و مبارزه             الف( ایمان و اتحاد                

 است؟ «مورچه»کدام یک از سوره های قرآن هم نام  .3

 د( نمل                 الف( نحل                               ب( مزمل                                   ج( مدثر                

 وقتی کسی پیش ما از دیگران بدگویی میکند، در حال ارتکاب کدام گناه است؟ .4
 د( مسخره کردن                      ج( دروغگویی                       ب( تهمت                             الف( غیبت          

 ........................... و نام کتاب آسمانی آن حضرت ............... است.لقب حضرت عیسی علیه السالم  .5

 زبور –د( امین              انجیل               –ج( مسیح             انجیل              –ب( نبی              تورات            –الف( مسیح 

 ه در سامراست؟عمرقد کدام امامان شی .6

 ب( امام هادی )ع( و امام حسن عسکری )ع(                    جواد)ع( و امام هادی )ع(                         الف( امام 
 د( امام حسن )ع( و امام هادی )ع(                   ج( امام حسن عسکری )ع( و امام جواد )ع(                
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 پر کنید.با کلمات مناسب جاهای خالی را 

  .......................... و آخرین سوره ............................ نام داردقرآن اولین سوره -1

 :عبارتند از بزرگترین پیامبران خدا هستندکه پیامبران اولوالعزم - 2
 1-  ............................2- ............................. 3- .............................4-   .............................5- ............................... 
 .گویندخواند .......................................... مینماز جمعه ......... رکعت است به کسی که نماز جمعه را برای مردم می-3

 .که مردم از شر ................. او در امان باشدبدترین مردم نزد خدا کسی است - 4
 . ............................. شده و یکی دیگر از لقب های ایشان به معنای یاری  شده .................. از لقب های امام زمان به معنای هدایت-5

 .فرمایشات ................................................... می باشداز « هرگز آب را اسراف نکنید هر چند در کنار نهر جاری باشد. «-6
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 ا توجه به رفتار و گفتار پیامبر، عبارت های مربوط از ستون اول را به کلمات ستون دوم وصل کنید.ب
 پرسش                نور چشم من                                                                                 

 کینه را از دل می برد                                    دانش                                                  
 کلید گنج دانش                                    نماز                                                         

 با نوشتن، نگه دارید                                   خوش رویی                                                    
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 هر یک از توصیف های زیر، در مورد کدام شخصیت بزرگ دینی است؟

 .....................چهارمین پیامبر اولوالعزم است و خداوند او را برای هدایت قوم بنی اسرائیل انتخاب کرد:  -1

 در بیت المقدس مشغول خدمت و عبادت بود و  با سن کم، مقامی بزرگ نزد خدا داشت:............................ -2
 با اشتیاق تمام منتظر رسیدن وقت نماز بود و می فرمود: نماز نور چشم من است: ................................ -3

 به زبان خود آن ها سخن می گفت: ....................................... او با مهمان های خارجی خود -4

 مردم شد: ...................................... یبا اینکه هنوز سنش به نوجوانی نرسیده بود، امام و پیشوا -5
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 مورد( 2) چه شباهتی میان قرآن و دریا وجود دارد؟
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 ؟آوریمخداوند را به زبان می در کدام بخش از نماز یکتایی
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 7 .پیامبر خدا این چهار بانو را بهترین زنان جهان معرفی کردند آن ها را نام ببرید

 .های ایشان را بنویسیددادند یک مورد از فرمودهپیامبرگرامی)ص( ما به علم و دانش بسیار اهمیّت می
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 فروشی به چه معناست؟کم
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 (نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی است؟ )یک موردچه تفاوتی میان 
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 .را بنویسید » والهمَ لیفَهذا عَ والهُم  ن کُنتُمَ »معنی این فرموده پیامبر 
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 .ترسیدی عبّاسی از آزادی امام حسن عسکری)ع( و ارتباط او با مردم میچرا خلیفه
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 ی الگو گرفتن ایشان از پیامبران و امامان است؟دهندهکردند که نشانامام خمینی)ره( چه کارهایی می
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 دو نمونه از ویژگی های بهشتیان و جهنمیان را که در قرآن به آن اشاره شده است، بیان کنید.
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 چرا یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب است؟
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  عزیزی  –موفق باشید 

 


