
 دانابه نام ایزد 

 ناحیه یک شیراز پرورش واداره آموزش 

 امام رضا )ع(مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند 

 دوره ابتدایی پسرانه

 97/ 1/  .........تاریخ :         : شعبه  پنجم ایه (پ هدیه آسمان (تکلیف عیدانه       نام خانوادگی :             نام و

 مورد بنویسید(5قرآن چه موضوعاتی را برای مسلمانان بیان کرده است ؟)خداوند در -1

 

  ؟امام علی ) ع( در مورد قرآن چه می فرماید-2

 

نیکو کاران کسانی هستند که ...................... خود را فرو می برند و .................... دیگران را می بخشند و خدا -3

 ..................... دارد .آن ها را 

 در کدام قسمت سوره ی توحید یکتایی خداوند اشاره شده است ؟ -4

 

 پیامبر خدا کدام چهار بانو را بهترین زنان جهان معرفی کرده است ؟-5

 

 حضرت عیسی )ع( چهارمین پیامبر ....................... می باشد .-6

 عیسی )ع( را بنویسید ؟سه نمونه از کارهای بزرگ حضرت -7

 

 حضرت محمد )ص( می فرمود تا می توانید پاکیزه باشید ...................... از پایه های .................... است .-8

 پیامبر )ص( در مورد نماز چه فرموده اند ؟-9

 

........ سخن می گوید و نمازگزاران را از امام جمعه در دوخطبه ی نماز جمعه درباره ی ................. و ..........-10

 اوضاع .................... و ..................... باخبر می کند .



 )یک نماز دو رکعتی ( چیست ؟ و سه تفاوت بین نماز جمعه -11

 

 سه نمونه از کارهایی که خدا نمی پسندد بنویسید؟-12

 

 ................. روز ................... و ماه ...................... می باشد.آخرین حج پیامبر در سال -13

 سامرا پنجاه و پنج سال پایتخت .................... بوده است .-14

 معصوم چه کسی است ؟-15

 

 رسول اکرم )ص( درباره ی امام زمان )عج ( چه مژده ای دادند ؟-16

 

 امام مهدی )عج ( در دوره ی ...................... زندگی می کردند . امام حسن عسکری )ع( و-17

 خداوند درمورد اسراف در قرآن چه فرموده اند ؟-18

 

 درزمان حکومت شاه در کشورما به ..................... توجه نمی شد و ...................... تبلیغ می شد .-19

 خمینی )ره ( را بنویسید ؟چند مورد از ویژگی های امام -20

 

 

 از شهدای بزرگ انقالب اسالمی را نام ببرید ؟ نفرچند-21

 

 

 حضرت مهدی )عج ( در سال ....................... هجری به دنیا آمد .-22



 از نظر امام حسن عسکری بهترین دوست توچه کسی است ؟-23

 

 چه فرموده اند ؟پیامبر )ص( در مورد نظافت و پاکیزگی ) روز جمعه ( -24

 

 به فرموده ی پیامبر )ص( دو مسلمان نباید پیش تر از .......................... باهم قهر باشند .-25

 

 *ی گرامی آغاز کنیدپسرم خوبم : امیدوارم سال جدید را باشادی و سالمتی به همراه خانواده *

 *ایمانی  -*باتشکر

 


