
اهلل الرحمن الرحیم بسم  

امتحان هدیه چهارم نوبت دوم                      نام ونام خانوادگی:                  
 

 ردیف سواالت بارم

 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید. 

 حرم امام نهم ........................... است.

....................... برپیامبرنازل شد. اولین آیات قرآن توسط.......................در غار  

،وقتی آنها را دیدی،................. کن.برای زیاد شدن محبت دوستانت نسبت به خودت  

 موعود به معنی ..................................... است.

هرکس به دیدار خویشاوندان برود.خدا به او »پیامبر )ص( می فرمایند: 

 ............................. می دهد.

 پیامبر و یارانش .................. سال در محاصره بودند.

 برترین نیکی ..................................................... است.

خداوند در قرآن می فرماید: هرکس در دنیا ............................ کارخوب انجام دهد،در 

قیامت نتیجه اش را می بیند. روز  

.دنیا.....................آخرت است  
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 

کسانی که دردنیااعمال خوب انجام می دهند در روز قیامت چهره ی آنها چگونه 

 است؟

 ناصره                باسره                 ناضره               یاسره 

«معلمی شغل انبیاست»بزرگوار است؟        این سخن از کدام   

 امام علی بن حسین)ع(            امام حسین بن علی )ع(

 امام خمینی )ره(                     امام علی بن موسی )ع(

کدام شهیددرکودکی اعتقاد داشت کمک به سرایدار مدرسه، باعث موفقیت در درس 

 هایش می شود؟
شهید صیاد شیرازی        شهید خرازی  شهید بابایی               

«احسن کما احسن اهلل الیک»آیه  ی مقابل به چه موضوعی اشاره می کند؟    

 احترام به والدین                  نیکی به دیگران                اسراف نکردن

 اولین زن ومردی که به پیامبر )ص( ایمان آوردند چه کسانی بودند؟

امام علی -ت علی                      خانم آسیهحضر -حضرت فاطمه  

حضرت علی–یکی از ثروتمندان مکه                           حضرت خدیجه  -خانم آسیه  
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مورد از فواید صله ی رحم را بنویسید؟4   
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؟حضرت مهدی چه هدیه هایی باخود می آورد   

 

 

4 

محبت دوستانت نسبت به تو می شود؟ از نظر پیامبر چه کارهایی موجب زیاد شدن   
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 دو تا از لقب های امام نهم و معنی آنها را بنویسید؟ 
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امام جواد در چند سالگی به امامت رسید ودر چند سالگی به شهادت رسیدند؟ نام  

 پدربزرگ ایشان چه بود؟
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مورد. 4می خواهید چه کارهایی در مزرعه اعمالتان بکارید؟   
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موفق و پیروز باشید 

 پسرهای خوب من


