«به نام خالق زیبایی ها»
آزمون درس :هدیه های آسمان پایه ی پنجم
تعداد سواالت:
نام و نام خانوادگی:

دبستان دولتی امام خمینی(ره)
تاریخ امتحان0931/01/28 :

7CLASS.IR

مدت امتحان 11 :دقیقه

طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است .خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.
ردیف

متن سواالت

الف

جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید.

رسول اکرم(ص)

 .0نشانه های خدا در زمین و در خود انسان ها وجود دارد.
 .2اگر لشکری دو فرمانده داشته باشد ،هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
 .9حضرت زکریا پیامبر خدا ،سرپرست و شوهر خاله ی حضرت مریم(س) بود.
 .4ما می توانیم بدون اجازه ،امّا در حدّ خیلی کم از اموال دیگران استفاده کنیم.

 .1انسان ها باید در همه ی کارها به یکدیگر کمک کنند.
 .6پیامبر(ص) با معرفی حضرت علی(ع) به عنوان جانشین ،رسالت خود را به پایان رساند.

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

ب

 .0اولین سوره قرآن  . ......... ............و بلندترین سوره  . ..... ...............نام دارد.
 .2عبارت « ال اِلهَ اِلّا اهلل » در اذان یعنی . ............... ........ ...................؛ و به  . ............... ....خداوند اشاره دارد.
 .9امام صادق(ع) فرمودند :بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شرّ  . ...... ........او در امان نیستند.
 .4پیامبر(ص) فرمودند :دانش مانند  . ........... .......است و کلید آن  . ...................است.
.1

به اموالی که متعلّق به فرد خاصی نیست و همه می توانند از آن ها استفاده کنند..... ،

 . ........................می گویند.

 .6امام جمعه در خطبه های نماز جمعه درباره ی دین و  . ...................سخن می گوید.
 .7حضرت محمد(ص) فرمود :مسواک زدن قبل از نماز ،ثواب نماز را  ....... ...... ......برابر می کند.
 .8پیامبر در منطقه ی  . ............... ... .....حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین خود برگزید.
پ

گزینه ی درست را در هر سوال با عالمت * مشخص کنید.
 .0آیه ی شریفه ی « اِجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنّ » به کدام موضوع اشاره دارد؟
الف) اندیشه ی نیک

ب) گفتار زیبا

ج) عبادت

د) رفتار زیبا

 .2در حدیثی از امام علی(ع) چه چیزی مانند دریایی است که هیچ گاه خشک نمی شود؟
الف) اسالم

ب) قرآن

ج) علم

د) نماز

 .9ذکر قنوت در نماز ،در کدام سوره ی قرآن آمده است؟
الف) آل عمران

ب) بقره

ج) حجرات

د) الرّحمن

 .4کدام گزینه از معجزات حضرت عیسی(ع) نیست؟
الف) در گهواره با مردم سخن می گفت.
ج) به فرمان او ،عصایش تبدیل به مار شد.

ب) نابینای مادرزاد را بینا می کرد.
د) مرده را زنده می کرد.

 .1جعفر ،برادر حضرت علی(ع) ،آیاتی از کدام سوره را برای نجاشی ،پادشاه حبشه خواند؟
الف) آل عمران

ب) حمد

ج) صف

د) مریم

 .6خداوند در آیه ی  94سوره ی فصّلت « :وَ ال تَستَوی الحَسَنَهٌ وَ الَالسَّیّئَهٌ ؛ اِدفَع بالَّتی هِیَ اَحسَنُ» از ما
خواسته که در مقابل بدی چگونه رفتار کنیم؟
ب) با نیکی کردن پاسخ دهیم.

الف) با بدی پاسخ دهیم.

د) با بدی کننده ،قطع رابطه کنیم.

ج) بی تفاوت باشیم.

 .7در آیه ی  71سوره ی مائده « ما المسیح ابنُ مریم الّا رسولٌ قد خَلت من قَبله و امّهُ صدّیقَۀٌ» به کدام یک
از ویژگی های برجسته ی حضرت مریم(س) اشاره شده است؟
الف) با تقوا

ب) بسیار راستگو

ج) صابر

د) امانت دار

 .8همه ی بانوانی که اسامی آن ها آمده است با توجّه به حدیث پیامبر(ص) بهترین زنان جهان اند ،به جز . .....

الف) حضرت فاطمه(س) ب) حضرت آسیه(س)

ج) حضرت زینب(س)

د) حضرت خدیجه(س)

 .3در آیه ی  6سوره ی مبارکه ی صف « اِذ قالَ عیسَی ابنُ مریم ...و مُبشِّرًا برَسولٍ یَـأتی مِن بَعدِی

اسمُهو

اَحمَدُ» حضرت  .............بشارت آمدن حضرت  .................را به مردم می دهد تا . ...........
الف) عیسی(ع) – محمد(ص) – مردم به خدا ایمان بیاورند.
ب) عیسی(ع) – محمد(ص) – مردم از حضرت محمد(ص) اطاعت کنند.
ج) محمد(ص) – عیسی(ع) – مردم از حضرت محمد(ص) اطاعت کنند.
د) محمد(ص) – عیسی(ع) – مردم به خدا ایمان بیاورند.

 .01با توجه به آیه ی «و ما اَرسلناک اِالّ رَحمَۀً لِلـعالَـمینَ» می فهمیم پیامبر(ص) برای  ، ............رحمت است.
الف) دانایان

ب) همه ی جهانیان

ج) پرهیزکاران

د) مؤمنان

 .00به فرموده ی پیامبر اکرم(ص) ،چه چیزی کینه را از دل می برد؟
الف) خوش رویی

ب) خوش رفتاری

ج) خوش اخالقی

د) دوستی

 .02در آیه ی شریفه ی « وَیلٌ لِلمُطَفِّفینَ » ؛ منظور از «مُطَفّفین» چه کسانی هستند؟

الف) منافقین

ب) کم فروشان

د) گناهکاران

ج) ریاکاران

 .09واقعه ی «غدیر خم» به ترتیب در چه روز ،ماه و سالی اتفاق افتاد؟
ب)  01رجب سال هجدهم هجری

الف)  01ذی الحجه سال هجدهم هجری

د)  08رجب سال دهم هجری

ج)  08ذی الحجه سال دهم هجری

به سوال های زیر پاسخ کامل دهید.

ت
 .0جدول زیر را کامل کنید.
نام

لقب ایشان

نام کتاب

چندمین پیامبر اُولُوا العَزم

نام مادر

نام قوم

حضرت عیسی(ع)
 .2نظم و هماهنگی بین پدیده های جهان نشانگر چیست؟ یک مورد مثال بزنید.

 .9کم فروشی به چه معناست؟توضیح دهید.
 .4غسل جمعه چگونه انجام می شود؟ به ترتیب بنویسید.

 .1از نظر حضرت عیسی(ع) یک همنشین خوب چه ویژگی هایی دارد؟(9مورد)

 .6بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی می کند ،چیست؟

 .7دو تفاوت نماز جمعه و نماز دو رکعتی را بنویسید.
نماز جمعه

نماز دو رکعتی
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........................................................................ .2 ........................................................................ .2
«باغ اندیشه تان شکوفه باران باد ».موفق باشید؛ عنبری

چک لیست نیمسال اول درس هدیه های آسمان پایه ی پنجم دبستان
سال تحصیلی 31 – 36

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

ردیف

4

آشنایی با حضرت عیسی(ع) ،کتاب آسمانی و معجزات ایشان به عنوان پیامبر بزرگ الهی

1

آشنایی با اعمال و رفتار پیامبراکرم(ص) با مردم و و بیان نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان

6

در مورد رفتار و خصوصیات پیامبر و احادیث ایشان اطالعات کاملی دارد.

7

به سخنان پیامبر و امامان به درستی اشاره می کند.

8

مفهوم اموال عمومی را درک می کند و معنای «کم فروشی» را می داند.

3

در مورد روز جمعه اطالعات درستی دارد و تفاوت نماز جمعه و نماز دورکعتی را می داند.

01

آشنایی و بیان احکام ساده غسل و نماز جمعه

00

شناخت و آشنایی با آداب معاشرت اسالمی و پرهیز از بدگویی ،تهمت زدن ،خبرچینی و مسخره
کردن و نتایج رعایت کردن آنها

02

در مورد جانشینی حضرت علی و واقعه ی غدیرخم به سواالت به درستی پاسخ می دهد.

09

زنان بهشتی را می شناسد و ویژگی های مشترک میان ایشان را می داند.

بازخورد کلی

خیلی خوب

9

آشنایی و شناخت حضرت مریم(س) به عنوان یکی از زنان مؤمن و بیان ویژگی های رفتاری ایشان

خوب

2

می داند نظم جهان نمایانگر چیست و می تواند به نمونه ای از نظم جهان اشاره کند.

قابل قبول

0

با قرآن و مفهوم برخی از آیات اشاره شده در درس آشنایی دارد.

نیاز به تالش بیشتر

اهداف و سطوح عملکردی

