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 پاسخ صحیح را عالمت بزنید. الف

1 

 ؟این سخن ارزشمند از کدام معصوم(ع) است

 »بهترین دوست تو کسی است که کار خطاي تو را فراموش کند و نیکی هاي تو را از یاد نبرد.«

 امام رضا(ع)ب)                                      امام حسن عسکري(ع)الف) 

  امام جواد(ع)د)                                          امام هادي(ع)              ج) 

2 
 بهترین عبادت کدام است؟

 قرآن خواندند)                              حجج) نماز                           ب)                         روزهالف) 

3 

 دهم، دوازدهم به ترتیب عبارتند از :لقب هاي امامان نهم، 

 کاظم ، جواد ، مهديب)                                  هادي ، کاظم ، جواد        الف) 

 جواد ، هادي ، حجتد)                                                 جواد ، قائم ، نقی  ج) 

4 

امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم)  »     ( اَکملت لَکُم دینُکم و اَتممت علیکم نعمتیاَلیوم «آیه 

 ؟زیر نازل شده است یندر مورد کدام یک از معصوم

  امام علی(ع)) پیامبر(ص)                                                      بالف) 

  امام حسن(ع)د)                                                    امام حسین(ع)  ج) 

5 
 ؟د چه عاملی باعث می شود زندگی و آفرینش ما بی هدف نباشدوجو

 بهشتد)                              جهان آخرتج) دنیا                           ب)                         دوزخالف) 

6 

 پیامبر خدا، حضرت علی(ع) را به جانشینی خود انتخاب کرد؟ زیرا ....چرا 

 الف) پسر عموي او بود                                             ب) در بستر او خوابیده بود

 ج) همسر فاطمه(س) دختر پیامبر بود                        د) از هر نظر شبیه پیامبر(ص) بود

 

 پنجم کالس :           نام آموزگار :           :                    نام خانوادگی :           نام 
 آسمانیھدیھ ھای درس :  آزمون                تاریخ :     دقیقھ    ۴۰زمان : 

 )3مائده آیه (



۲ 
 

 

7 

 معصوم از چهارده معصوم چه کسی است؟ اولین

 الف) حضرت علی(ع)                                            ب) حضرت محمد(ص)

  ج) حضرت فاطمه(س)                                           د) حضرت امام حسین(ع)

8 

 ) در شأن کدام یک از پیامبران زیر نازل شده است؟107انبیا (سوره » و ما اَرسلناك الّا رحمه للعالَمین«این آیه 

  الف) حضرت یوسف                                             ب) حضرت عیسی(ع)

  ج) حضرت رسول اکرم(ص)                                  د) حضرت ابراهیم(ع)
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 صف هاي منظم نماز جمعه نشانه چیست؟

                          الف) نظم

 ب) برادري                 

 وحدت                ج) یگانگی

 د) صف کشیدن یکپارچه مسلمان در مقابل دشمن و موارد دیگر

10 

 » انَّ اهللا و مالئکَته یصلّونَ علی النبی«آیه زیر کدام است؟   مفهوم 

 الف) درود و سالم مردم بر حضرت محمد(ص)             

  ب) درود فرشتگان و مردم بر حضرت محمد(ص)

 ج) درود و سالم بر پیامبر و خاندان او

 فرشتگان بر پیامبر بزرگ حضرت محمد(ص) درود می فرستند.د) خداوند و 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ب
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 شد. -------------در کنار بزرگترها باعث  1357تالش و رشادت نوجوانان سال 

 هفته است. ----------سال و جمعه بهترین  ---------سال، شب قدر بهترین  --------رمضان بهترین 

 است. -----------است و کلید آن  -----------پیامبر اسالم می فرماید: دانش مانند 

 او در امان نیستند. -----------بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شرّ 

 است. -----------علم امام آموختنی نیست بلکه 

 می گویند. ----------رکعت است. به کسی که نماز جمعه را براي مردم می خواند  --------نماز جمعه 

 هاي روز جمعه است.از محبوب ترین عبادت  ---------فرستادن 

 قرآن، سفارش به شرکت در نماز جمعه شده است. -------آیه  ---------در سوره 
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 پاسخ کامل دهید. ج

1 
 مورد ) 3چند سوره نام ببرید که به نام پدیده هاي طبیعت باشد. ( 

 

2 

 مورد ) 3چند نمونه از رفتارهاي پیامبر(ص) درباره علم و دانش را بنویسید. ( 
 
 
 

3 
 تولد امام زمان(عج) در چه سالی و ماهی و روزي از ماه هاي قمري می باشد؟

 

4 

 است؟» یوم الحساب«چرا یکی از نام هاي روز قیامت 
 
 

5 

 سه ویژگی حضرت مریم(س) را بنویسید.
 
 
 

6 

 هریک از عبارات قرآنی را به معناي آن وصل کنید.
 خداوند بی نیاز         ۞                    ۞ایاك نَعبد و ایاك نستعین           

 بخشنده و مهربان         ۞                    ۞اهللا الصمد                                    

 تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاري می خواهیم      ۞               ۞الرحمن الرحیم                           

 بگو او خدایی است یکتا      ۞                     ۞اهللا احد                             قل هو 

 

 نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خوب خیلی خوب رزیابیا

     عملکرد دانش آموز
 


