
  نام و نام خانوادگی                        5آزمون هدیه             درس 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید  -1

 برابر می کند .......... هفتاد..به فرموده ي پیامبر مسواك زدن قبل از نماز ثواب نماز را  - 

 نور چشم من است ........... نماز: ...حضرت محمد فرمود  - 

 بر همه چیز مقدم است ........... خدا ...و همه جا فرمان  همیشه - 

. گنج...دانش مانند : پیامبر فرمودند  -    است ........... پرسش....است و کلید آن ........

 از بین کلمات داخل کمانک گزینه درست را انتخاب کنید  -2

 خوش رویی کینه را از دل می برد ) خوش زبانی  خوش رویی –(  - 

  سه روز روز با هم قهر باشند) پنج  سه –( ان نباید بیشتر از دو مسلم - 

 تسلیم بود ) تسلیم  مقاوم –( پیامبر در برابر دستور خدا همیشه  - 

  پرسش است ) پاسخ  پرسش –( دانش مانند گنج است و کلید آن : پیامبر فرمود  - 

 پاسخ کوتاه دهید  -3

 رحمه للعالمین یعنی چه و صفت چه کسی است  - 

  حضرت محمد  رحمتی براي جهانیان –

  

 چرا نباید تمام شیر یک حیوان را دوشید ؟ - 

  اگر همه شیر را بدوشیم بچه حیوان گرسنه می ماند 

 
 اگر پیامبر با کسی وعده مالقات داشت چه می کرد ؟ - 

 سرموقع به مالقات می رفت

  

 به نظر پیامبر چگونه می توان دانش را نگه داشت ؟ - 

  با یادداشت برداري 

  

 پیامبر در شروع و پایان هر کار چه می کرد ؟ - 

  شروع کار با نام خدا و پایان کار شکرگزاري 
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 پاسخ کامل دهید  -4

 پیامبر در مورد پاداش درختکاري چه فرموده است ؟ - 

 هرکس درختی را بکارد تا این درخت بماند خداوند به او پاداش می دهد 

  

 دوشیدن شیر حیوانات چه چیزهایی را باید رعایت کنیم ؟از نظر پیامبر هنگام  - 

  ناخن ها را بگیریم تا حیوان اذیت نشود و تمام شیر را ندوشیم تا بچه اش گرسنه نماند 

  

 سه مورد از رفتارهایی که نشانه آراستگی پیامبر بود  را بنویسید ؟ - 

  به بهداشت و سالمت بدن اهمیت می داد 

  قبل و بعد از غذا دست هایش را می شست 

  براي خشک کردن دست و صورت حوله اي مخصوص داشت 

  بعد از غذا و پیش از خواب مسواك می زد 

  

 با ذکر سه حدیث اهمیت علم و دانش نزد پیامبر را بیان کنید  - 

  زگهواره تا گور دانش بجوي 

   یادداشت برداري کنید و دانش را با نوشتن نگه داري کنید

 دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش  است 

  

 رحمه للعالمین کیست ؟ کدام آیه بر این موضوع تاکید دارد  - 

  پیامبر اکرم 

  و ما ارسلناك اال رحمه للعالمین 

  

 دو مورد از رفتار پیامبر با مرکب را بنویسید  - 

  اگر سوار بر مرکب از کنار آبی می گذشت مرکب را کنار آب می برد تا آب بنوشد 

اگر حیوان با بار براي مدتی طوالنی می ماند به صاحبش می فرمود اگر کار دارید بار را پایین 

 بگذارید تا حیوان استراحت کند 
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 گزینه درست را انتخاب کنید -5

 بیان نشده است ؟ در کدام گزینه دلیل رفتار پیامبر بدرستی - 

  )توجه به حیوانات ( کوتاهی ناخن هنگام دوشیدن شیر حیوانات ) الف 

  * )دوست داشتن به خدا ( مسواك زدن ثواب نماز را هفتاد برابر می کند ) ب 

  )وفاي به عهد(اگر با کسی وعده مالقات داشت سر موقع آنجا می رفت ) ج 

  ) اهمیت علم و دانش ( زگهواره تا گور دانش بجوي ) د 

  

با توجه به آیه ان اهللا و مالئکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما  - 

 کدام گروهها و بر کدام پیامبر سالم می فرستند ؟

  * بر حضرت محمد –خدا و فرشتگان و مومنان ) الف 

  حضرت عیسی  –و پیامبران  خدا و مسلمانان) ب 

  بر حضرت عیسی  –خدا  و فرشتگان و مومنان ) ج 

  حضرت محمد  –خدا و مومنان و پیامبران )د 

 بیت  - 

  خانه اش ساده بود مثل همه ،سفره اش مثل سفره هاي همه 

  هم زبان تمام مردم بود همدلی مهربان براي همه  

  

 با کدام آیه مرتبط است  

  *و ما ارسلنا اال رحمه للعالمین ) الف 

  ان اهللا و مالئکته یصلون علی البی ) ب 

  یا مریم اقتنی لربک و اسجدي ) ج 

  همه موارد درست است ) د 



  پیامبر را می شناسد و به او عالقه دارد

  درباره عالقه پیامبر به بهداشت می تواند صحبت کند 

  درباره عالقه پیامبر به علم و دانش می تواند صحبت کند 

  نمونه هایی از سفارشات پیامبر درباره حیوانات را بیان می کند 

  مفهوم آیات درباره پیامبر را خوب درك کرده است 

  می تواند به رفتارهاي مودبانه پیامبر اشاره کند 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

  

   



  نام و نام خانوادگی                        5آزمون هدیه             درس 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید  -6

 برابر می کند ................. به فرموده ي پیامبر مسواك زدن قبل از نماز ثواب نماز را  - 

 نور چشم من است : ............... حضرت محمد فرمود  - 

 بر همه چیز مقدم است ................ ه جا فرمان همیشه و هم - 

  است ............... است و کلید آن ............... دانش مانند : پیامبر فرمودند  - 

 از بین کلمات داخل کمانک گزینه درست را انتخاب کنید  -7

 کینه را از دل می برد ) خوش زبانی  –خوش رویی (  - 

 روز با هم قهر باشند) پنج  – سه( دو مسلمان نباید بیشتر از  - 

 بود ) تسلیم  –مقاوم ( پیامبر در برابر دستور خدا همیشه  - 

  است ) پاسخ  –پرسش ( دانش مانند گنج است و کلید آن : پیامبر فرمود  - 

 پاسخ کوتاه دهید  -8

 رحمه للعالمین یعنی چه و صفت چه کسی است  - 

  

  

 چرا نباید تمام شیر یک حیوان را دوشید ؟ - 

  

  

 پیامبر با کسی وعده مالقات داشت چه می کرد ؟اگر  - 

  

  

  

 به نظر پیامبر چگونه می توان دانش را نگه داشت ؟ - 

  

  

 پیامبر در شروع و پایان هر کار چه می کرد ؟ - 

  



  

  

  

 پاسخ کامل دهید  -9

 پیامبر در مورد پاداش درختکاري چه فرموده است ؟ - 

  

  

  

 را باید رعایت کنیم ؟ از نظر پیامبر هنگام دوشیدن شیر حیوانات چه چیزهایی - 

  

  

 سه مورد از رفتارهایی که نشانه آراستگی پیامبر بود  را بنویسید ؟ - 

  

  

 با ذکر سه حدیث اهمیت علم و دانش نزد پیامبر را بیان کنید  - 

  

  

 رحمه للعالمین کیست ؟ کدام آیه بر این موضوع تاکید دارد  - 

  

  

 
  



 گزینه درست را انتخاب کنید -10

 رفتار پیامبر بدرستی بیان نشده است ؟در کدام گزینه دلیل  - 

  )توجه به حیوانات ( کوتاهی ناخن هنگام دوشیدن شیر حیوانات ) الف 

  )دوست داشتن به خدا ( مسواك زدن ثواب نماز را هفتاد برابر می کند ) ب 

  )وفاي به عهد(اگر با کسی وعده مالقات داشت سر موقع آنجا می رفت ) ج 

  ) اهمیت علم و دانش ( بجوي  زگهواره تا گور دانش) د 

  

با توجه به آیه ان اهللا و مالئکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما  - 

 کدام گروهها و بر کدام پیامبر سالم می فرستند ؟

  بر حضرت محمد  –خدا و فرشتگان و مومنان ) الف 

  حضرت عیسی  –خدا و مسلمانان و پیامبران ) ب 

  بر حضرت عیسی  –خدا  و فرشتگان و مومنان ) ج 

  حضرت محمد  –خدا و مومنان و پیامبران )د 

 بیت  - 

  خانه اش ساده بود مثل همه ،سفره اش مثل سفره هاي همه 

  هم زبان تمام مردم بود همدلی مهربان براي همه  

  

 با کدام آیه مرتبط است  

  و ما ارسلنا اال رحمه للعالمین ) الف 

  ان اهللا و مالئکته یصلون علی البی ) ب 

  یا مریم اقتنی لربک و اسجدي ) ج 

  همه موارد درست است ) د 

 


