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امتحان هدیه های آسمانی
تاریخ امتحان44/11/13 :

تعداد سوال14 :

مدت امتحان 45:دقیقه

سواالت

گزینه درست را انتخاب کنید.
بزرگترین سوره قرآن چه نام دارد؟-2سوره ناس

-1سوره حمد

-4سوره بقره

-3سوره اعرف

کدام مورد از ویژگی های حضرت مریم است؟-1راستگویی

-3یاد خدا بودن

-2نیکوکاری

-4هرسه مورد

این حدیث از کیست؟(قرآن ،دریایی است که هیچ گاه خشک نمی شود)-2حضرت علی

-1حضرت محمد

-4امام صادق

-3امام حسین

کدام پیامبر از پیامبران الولعزم نیست؟-1حضرت عیسی

-3حضرت یونس

-2حضرت محمد

-4حضرت موسی

آیه (اجتنبوا کثیرا من الظن) به کدام موضوع اشاره دارد؟-2اندیشه نیک

-1رفتار نیک

-4مهر و محبت

-3گفتار نیک

 آیه (لو کان فیهما آلهه اهلل لفسدتا)به چه موضوعی اشاره می کند؟-1وجود یک خدا

2

-3اداره جهان

-2نظم در پدیده ها

-4هماهنگی هستی

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

7CLASS.IR

 به کسی که نماز جمعه را برای مردم می خواند  ...........................می گویند. بدترین مردم نزد خداکسی است که مردم از شر  ......................او در امان نیستند.-خدای مهربان حضرت عیسی را برای هدایت قوم  ............................فرستاد.

 -حضرت محمد(ص) فرمود :مسواک زدن پیش از  ..............................ثواب آن را بیش هفتاد برابر میکند.

3

درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
سوال

ص

غ

حضرت عیسی(ع) در کودکی در گهواره سخن می گفت.می توانیم از ظرف نذری همسایه در منزل استفاده کنیم.وفای به عهد از ویژگی های انسان شایسته است.نماز جمعه یک خطبه دارد.4

تفاوت نماز جمعه با نماز های دو رکعتی چیست؟(2مورد).
.................................................. ............................................................................................................................-1
.......... ............................................................................................................................ ......................................-2
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 4مورد از کارهای ناشایستی را که خدا نمی پسندد بنویسید.
..... ..... ............................-4 . .... ........ ......................-3 . ........ .................. ................-2 . ......... ..........................-1
صفحه()1

ادامه سواالت در صفحه بعد

ردیف

6

سواالت

یک نمونه از اسراف در مدرسه را نام ببرید و راه حل پیشنهادی آن را بنویسید.
اسراف.................................................:

7

راه حل پیشنهادی..........................................................................................:

چرا به شرکت در نماز جمعه سفارش زیادی شده است؟(2مورد)
..............................................................................-1

8

..........................................................................................-2

 2مورد از اموال عمومی را نام ببرید و چرا به آن ها اموال عمومی می گویند؟
 ................................-2 ...............................-1چرا......................................................................................................... :

4

من هم دوست دارم مانند پیامبر خدا(ص) باشم ،بنابراین ...
در اول هر کار ..................................................................:برای محافظت از طبیعت .................................................................................................:-در مقابل خوبی های دیگران ...................................................................................................:

11

در هر مورد جواب درست را از بین گزینه های داخل کمانک انتخاب کنید.
نام کتاب آسمانی حضرت عیسی (انجیل – تورات ) است.-سوره ی (رعد – سجده) به نام یکی از قسمت های نماز می باشد.

11

چهار بانوی بزرگی که پیامبر خدا معرفی کرده اند را نام ببرید.
...........................-1
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................................-4 ................................-3 ..............................-2

در کدام بخش اذان و نماز یکتایی خدا را به زبان می آوریم عبارت آن های رو نوشته و معنای آن ها را بنویسید.
اذان ............................................................................................ :معنا............................................................................ :
نماز ............................................................................................. :معنا............................................................................ :
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کدام یک از موارد زیر مربوط به حضرت عیسی می باشد؟
مریم -

احمد -

مسیح

-

-

هجری قمری

زنده کردن مردگان

-

میالدی -

قرآن

جواب..................................................................................................................................................... :
14

معنای آیه زیر در مورد اسراف را بنویسید.
(وَ ال تُسرفوا ،انَّه ال یُحبُّ المُسرفین )

معنا..........................................................................:
طراح :شجاع حیاتی

نظر آموزگار از امتحان دانش آموز :خیلی خوب

خوب
صفحه ()2

قابل قبول

نیاز به تالش بیشر

