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 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.الف( 

 جنگ بدر را چه می دانست؟ نپیامبر)ص( شرط آزادی اسیرا-1

 روز، روزه بگیرد 10ب. هرکدام    نفر را خواندن و نوشتن بیاموزد                10الف. هرکدام 

 روز، روزه بگیرد 5نفر را خواندن و نوشتن بیاموزد                     د. هرکدام  5ج. هر کدام 

 رزند دار شدن چه بود؟مادر حضرت مریم برای فنذر  -2

 د. سرپرستی بچه ای را بپذیرد. شصت فقیر را سیر کند.        ج.       المقدس کند.   ب. فرزندش را خدمتگزار بیت ، روزه بگیرد.      روزالف. سه 

 مانند کرده است؟( در حدیث خود قرآن را به چه چیز امام علی)ع -3

 الف. دریا                        ب. کوه                           ج. باران                           د. گنجینه

 «ان نیستندمردم از شر ................................. او در امکسی است که نزد خدا بدترین مردم  »:)ع(امام صادق -4

 ج. زبان                          د. رفتار                          اعمال                     ب. نگاه  الف. 

 

 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

 زنده کردن مردگان از معجزات حضرت .................... بود. -5

 «ن شب سال و ........................ بهترین روز هفته است.بهترین ماه سال، ....................... بهتری........... ........... »امام علی می فرماید: -6

 سوره ..................... به نام یکی از جانوران است. -7

 سوره ی مریم ........................ سوره ی قرآن است. -8

 حضرت عیسی)ع( آمدنش را مژده داده بود، ....................... نام داشت. پیامبری که -9

 «........................ است و کلید آن .................... است.دانش مانند  »فرمود: )ص(پیامبر  -10

 

 آمادگی و دبستان دخترانه غیر دولتی روش نوین

 
 7/10/1400تاریخ:                      .........................                                                           نام و نام خانوادگی:

  )نوبت اول(هدیه هاارزشیابی  موضوع:عاطفه پور ابراهیمی                                                                                          طراح:



 به سواالت زیر جواب کامل دهید.ج( 

 هان معرفی کرده است؟ سه مورد از ویژگی های آنان را بنویسید.پیامبر )ص( چه کسانی را بهترین زنان ج -11

 

 

 مراحل غسل را نام ببرید. -12

 

 

 چیست؟ی اه استفاده از اموال عمومبهترین ر -13

 

 

 به ترتیب نام ببرید.پیامبران اولوالعزم را  -14

 

 

 کامل کنید. -15

 ستانم شبیه به پاک کن من است. کن خود را گم کردم. پاک کن یکی از دوپاک امروز در کالس 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................من

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 د؟سالم برای خود جانشین انتخاب کنبه نظر شما چرا الزم بود پیامبر ا -16

 موفق و موید باشید





 




