
 1400-1399  دومآزمون نیمسال                   به نام خالق بی همتا                                                    نام و نام خانوادگی:                                      

                                دبستان دخترانه دین و دانش                          درس: هدیه های آسمان                               

 پیامبر اکرم )ص( : صبح و شب در کار تعلیم علم به سر بردن، نزد خدا از جهاد بهتر است.

 سواالت چهارگزینه ای :  گزینه درست را انتخاب کنید.

 در آن وجود ندارد، چه روزی است؟ روز حسابرسی اعمال که کارکردن -1

 شب قدرد(   روز مرگج(   عید غدیرب(   روز قیامتالف( 

 به فرموده امام علی )ع( بهترین ماه و بهترین شب سال، به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است؟ -2

    شب قدر –شعبان ب(   شب جمعه-رمضانالف( 

 شب جمعه -شعباند(   شب قدر -رمضانج( 

 امام زمان )عج( به معنای یاری شده می باشد؟لقب  کدام -3

 ولی عصرد(    قائمج(    منصورب(  مهدیالف( 

 دارد؟ مورد اشارهبه کدام   "لو کان فیها الههً الّا اهلل لفسدتا "آیه  -4

    نظم و هماهنگی در جهانب(   توانایی و دانایی خداوندالف( 

 وجود یک خداد(    اداره ی جهان هستیج( 

 سواالت جای خالی :  در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

 ثواب .............. در روز جمعه چند برابر می شود. -5

 .... و کتاب آسمانی ایشان ................ است.......پیامبر مسیحیان حضرت ... -6

 عمر طوالنی امام زمان )عج( به عمر حضرت ........... و چهره ی ایشان به حضرت .......... شبیه است. -7

 یکی از نام های روز قیامت ........... است.-8

 دانش مانند گنج است که کلید آن ............ است. -9

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کن.

 غلط           صحیح             سی )ع( است.آسیه مادر حضرت عی -10

 غلط          صحیح          پیامبر همیشه تسلیم خداوند بود و فرمان خدا را بر هر چیزی مقدم می دانست.  -11

 غلط          از نظر قرآن، نیکوکاران خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را نمی بخشند.          صحیح       -12

 غلط          از نظر حضرت علی )ع( قرآن دریایی است که هیچ گاه خشک نمی شود.                                  صحیح      -13

 



 دهید. زیر پاسخبه سواالت 

 از پیامبر اکرم)ص( به چه معناست؟  "حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبو "حدیث  -14

 

 لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین( بیانگر کدام ویژگی حضرت مریم )س( است؟آیه )با مریم اقتنی  -15

 

 نظم و هماهنگی در جهان هستی نشانه چیست؟ -16

 

 ؟ندحضرت آیت اهلل خامنه ای درباره امام خمینی )ره( چه فرمود -17

 

 از ویژگی های امام هادی )ع( را بنویسید. سه مورد-18

 

 )ع( بهترین دوست چه کسی است؟از نظر امام حسن عسکری  -19

 

 مراحل غسل کردن را بنویسید.         -20

 1-                                  2-                                         3-                                           4- 

 خداوند در قرآن کریم درباره اسراف چه فرمودند؟ -21

 

 دو گروه )اهل بهشت و جهنم( را بر اساس چه ویژگی ها و رفتارهایی از هم جدا می کند؟ خداوند -22

 جهنمیان بهشتیان

  

  

  

 

 

 

 سربلند و پیروز باشید                                                                                                                                                                    

 


