
 
 گزینه درست را با عالمت تیک مشخص کنید.-1   

این حدیث از کیست؟« زگهواره تا گور دانش بجوی »الف(
 حضرت علی)ع(           (2                                   حضرت محمد)ص( (1

 حضرت امام باقر  (4                                 حضرت امام صادق)ع(    (3
کرد؟ب(چه کسی در وقت نماز با گفتن اذان پیامبر را خوشحال می

 حضرت علی )ع(          (2                                   جعفر  (1
 ابوطالب  (3                                       بالل  (4 

ج(کتاب آسمانی حضرت عیسی چه نام دارد؟
 قران  (4            نهج البالغه   (3انجیل                   (2                  تورات  (1

، بشارت پیامبری او را داده بود. د(حضرت عیسی چند سال قبل از تولد حضرت محمد)ص(
 سال 731  (4                    سال  071  (3سال           321  (2           سال 111  (1
 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید -2

 ی دستورات خدا همیشه تسلیم بود.الف ( پیامبر خدا در باره
 فرستیم.ی پاکش درود میشنویم برای او و خانوادههرگاه نام پیامبر خدا را می ب (

 گفت.ج ( حضرت موسی در نوزادی در گهواره سخن می
 باشدد ( لقب حضرت عیسی ، مسیح می

 
 به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید -3

 ی نماز چه فرمودند؟الف(حضرت محمد)ص( در باره

 های اخالقی پیامبرر را بنویسید.گیب(سه مورد از ویژه

 ج(حضرت عیسی در گهواره گفت، خداوند به ایشان چه سفارشی کرده است.

  فرستند.د(چه کسانی بر پیامبر و خاندان پاکش سالم و درود می

 /...../...تاریخ      نام و نام خانوادگی:

 دقیقه45مدت:  مدرسه:   پایه پنجم        5،4درس  هدیه های آسمانی
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم
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