
                                                                                                                             
                                                                           
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 

 دبستان دخترانه غیر دولتی ترنج دانش

  هدیه هاي آسمانی :نام  درس                                          پنجم:        کالس            :                                     نام و نام خانوادگی   

   :تاریخ                                        :                                                                            نام آموزگار   
  غلط  صحیح

  .درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید ) الف 
  .هدیه دادن کینه را از دل می برد-1
  .برنداشت دست مردم راهنمایی از خدا به توکل با هادي امام-2
  .است امامان زیارت براي فرصت تنها جمعه روز-3
  .رویم می سیدها و سادات دیدن به غدیر عید روز در-4

  .گزینه درست را با عالمت     مشخص کنید) ب
  بود؟ تاریخی چه در خم غدیر واقعه-5

  هجري 18 سال رجب 10 )هجري                 ب 18 سال الحجه ذي 10 ) الف

  هجري 18 سال رجب 18 ) هجري                   د 18 سال الحجه ذي 18 ) ج

  ؟ کند می صحبت چیزي چه مورد در جمعه امام جمعه نماز خطبه دو در-6

  کشور اوضاع – روز اخبار)  دشمنان        ب و کشور اوضاع – روز اخبار)  الف

  اسالم جهان و کشور اوضاع – اخالق و دین)  خویشان           د به زدن سر – اخالق و دین)  ج

  ؟ است نشده بیان بدرستی پیامبر رفتار دلیل گزینه کدام در -7

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

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

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

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

  ؟ دادند عسکري لقب عسکري حسن امام به چرا -8

  بودند مشغول نیایش به را خود عمر ایشان زیرا)  بردند                                 ب سامرا به زور به را ایشان زیرا)  الف

  بودند زندان در را عمر بیشتر زیرا)  بودند                        د عسکر نام به اي محله در ایشان زیرا)  ج

  .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید) ج
  .است شده یمعرف مؤمن انسانهاي ................ عنوان به میمر حضرت قرآن، در -9

  .است..........................سوره اي به نام یکی از روزهاي هفته -10

  انداخت پایین به کعبه باالي از را ها بت و رفت پیامبر دوش روي.....................................  مکه فتح روز در - 11

  .کند می برابر.......... ............ را نماز ثواب نماز از قبل زدن مسواك پیامبر ي فرموده به - 12



               

  

  .بدهید وتاهبه سواالت زیر پاسخ ک) د
  

  ؟ دهند می انجام کاري چه دیگران خطاي مقابل در نیکوکاران - 13

  ؟ چیست جمعه روز دعاهاي ترین مهم از - 14

  ؟ خواند می را آن کسی چه و دارد خطبه چند جمعه نماز - 15

  

  .بدهید املبه سواالت زیر پاسخ ک) ه
  ؟ بنویسید را عیسی حضرت بزرگ کارهاي از نمونه سه - 16

  

  

  ؟ فرماید می چه جمعه روز در پاکیزگی درباره پیامبر - 17

  

  

  ببرید؟ نام را اولوالعزم پیامبران - 18

  

  ؟ بنویسید را بود پیامبر آراستگی نشانه که رفتارهایی از مورد سه - 19

  

  

  ؟ آورد سامرا به زور به را امام متوکل چرا - 20
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