
 بسمه تعالی

هدیهدرس:            یک تا هفتآزمون تستی:درسهای       انوادگی:                   نام و نام خ

 پایه : پنجم                                      آموزشگاه:                                   آموزگار:         

. نام  .1 دارد.اولین سوره در کتاب قرآن،سوره .............

                ب(حمد                 ج(ناس                د(نحل

 الف(توحید
2

.

((،اشاره به کدام موضوع را دارد؟الخیرات  افاستبقو آیه ))

عبادت(پرهیزگاری      دج(     گفتار زیبا ب(             مهر و محبت(الف

شده است؟( در کدام آیه زیر بیان مهر و محبت  موضوع ) .3

و اقم الصاله لذکریب(                                و قولوا للناس حسناالف(
و ال تستوی الحسنه و ال السیئهد(و بالوالدین احسانا                                     ج(

در کدام بخش نماز، یکتایی خداوند را به زبان می آوریم؟ .4

قنوتد(تشهد             ج(سجده                 ب(سالم                الف(

(( به چه موضوعی اشاره می کند؟لو کان فیها آلهه اال هللا لفسدتا آیه )) .5

نظم و هماهنگی در پدیده هاد(       وجود یک خدا ج(            اداره جهانب(        الف(قدرت خداوند 

را بعد از فوت پدرش پذیرفت؟چه کسی سرپرستی حضرت مریم را ) س (  .6

حضرت زکریا )ع(د(جعفر           ج(حضرت موسی )ع(          ب(حضرت علی )ع(    الف(

پادشاه حبشه چه نام داشت؟ .7

فرعوند(نجاشی         ج(             بحیرا ب(       خسروشاه الف(

؟نیستکدام گزینه با توجه به فرموده پیامبر از بهنترین زنان بهشت  .8

حضرت حکیمه )س(د(حضرت آسیه )س(    ج(      حضرت خدیجه )س(ب(حضرت مریم )س(          الف(

خداوند کدام مورد را به حضرت عیسی )ع( در گهواره سفارش نکرده بود؟. 9

کمک به نیازمنداند(بد اخالقی          ج(نماز خواندن      ب(مهربانی با مادر       الف(

لقب حضرت عیسی )ع( چه بود؟ .11

احمدد(بنی اسرائیل        ج(            مسیح ب(           اولواالعزمالف(

؟نیستکدام پیامبر از پیامبران اولواالعزم  .11
حضرت موسی )ع(د(حضرت یوسف )ع(    ج(حضرت محمد )ص(    ب(حضرت نوح )ع(        الف(
. برابر می کند.((پیامبر)ص( فرمودند: )) مسواک زدن پیش از ...........،.12 ثواب آن را .........

شصت -غذا د(           هفتاد  –نماز ج(         شصت  –نماز ب(         هفتاد -غذا الف(

. با هم قهر باشند.((به فرموده پیامبر )ص( )) دو مسلمان نباید .13 بیش از .........

دو روزد(         سه روز ج(          یک روزب(          چهار روزالف(

به فرموده پیامبر)ص( کدام مورد کینه را از دل می برد؟ .14  

گذشتد(         خوشرویی ج(         پاکیزگی ب(            مهربانی   الف(

؟نیستعمومی  کدام مورد جزء اموال.15

اتوبوس الف(  
تحته سیاه کالس ( ب   

میز مدرسه  ج(  
دفترچه خاطرات همکالسی امد(  
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(( است؟کم فروشی کدام آیه بیان گر ))  .16

ویل لکل همزه  لمزهب(ویل للمصلین                                        الف(
هیچکدامد(ویل للمطففین                                           ج(

نماز جمعه چند خطبه دارد؟ .17

چهار خطبهد(سه خطبه            ج(یک خطبه              ب(دو خطبه             الف(

محبوب ترین عبادت روز جمعه کدام است؟.18

نماز جمعهب(زیارت                                          الف(
فرستادن صلوات د(دیدار با بزرگان                                   ج(

از نظر حضرت علی )ع( بهترین روز هفته چه روزی است؟.19

سه شنبه د(جمعه          ج(یک شنبه        ب(شنبه                 الف(

فرموده پیامبر)ص( دانش مانند چیست و کلید آن چه می باشد؟ به.21

خواندن  –پرسش د(نوشتن           –گنج  ج(گنج          –پرسش  ب(پرسش             –گنج  الف(
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