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 : گل صد برگ5درس 

 *کامل کنید*

 محمد )ص( مشهور ترین نام عالم ........... است. -1

 نام خدا کرد.کارهایش را با ........... آغاز میپیامبر )ص( تمام  -2

مسواک زدن پیش از »فرمود: امبر )ص( مییپ -3
 «کند............ ، ثواب آن را ............ برابر می

 هفتاد -نماز

تر دو مسلمان نباید بیش» ی پیامبر )ص(به فرموده -4
 «از ........... با هم قهر باشند.

 سه روز

توانید پاکیزه تا می»فرمود: حمد )ص( میحضرت م -5
 «های ............. است.باشید. ............ از پایه

 دین اسالم -پاکیزگی

 *صحیح یا غلط*

 صحیح امبر خدا در برابر دستور خداوند همیشه تسلیم بود.یپ -6

-شنویم بر او و خانوادههر گاه نام پیامبر )ص( را می -7

 فرستیم.ی پاکش درود می
 صحیح

پیامبر )ص( هنگام مسافرت در ابتدای کاروان  -8
کرد تا اگر کسی از کاروان جا ماند به او حرکت می
 کمک کند.

 غلط

 *پاسخ دهید*

های اخالقی پیامبر به طور کلی پنج نمونه از ویژگی -9
 بنویسید.

تمیز و آراسته بود.  -2خدا را بسیار دوست داشت.  -1
به علم و دانش بسیار اهمیت  -4بود.  بسیار باادب -3

 به درختان و حیوانات توجه داشت. -5داد. می

 «نماز، نور چشم من است.»اند: فرموده اند؟ی نماز چه فرمودهپیامبر )ص( درباره -10

اش سالم و درود چه کسانی بر پیامبر و خانواده -11
 فرستند؟می

 خداوند، فرشتگان و مسلمانان

پیامبر )ص( هنگام بیرون رفتن از خانه، چگونه خود  -12
 فرمودند؟کردند؟ و در این باره چه میرا آماده می

 
 

زدند و کردند و موهایشان را شانه میبه آینه نگاه می
خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان »فرمودند: می
 «رویم، تمیز و آراسته باشیم.می

مالئکته یصلون علی النبی یا ایها انّ اهلل و »ی آیه -13
ی چه درباره« الذین آمنوا صلّوا علیه و سلموا تسلیما

 موضوعی است؟

نان بر پیامبر اسالم مسالم و صلوات خدا، فرشتگان و مؤ
 )ص(

چه کسی در وقت نماز، با گفتن اذان پیامبر )ص( را  -14
 کرد؟خوشحال می

 ( جعفر2           ( حضرت علی )ع(1
 ( ابوطالب4                        ل ( بال3

 ( پاکیزگی2                     ( مهربانی1ی پیامبر )ص( کدام مورد کینه را از دل به فرموده -15



 

 

 ( گذشت4                  ( خوشرویی3 برد؟می

ی پیامبر )ص( دانش مانند چیست و به فرموده -16
 باشد؟کلید آن چه می

 گنج -( پرسش2             پرسش  -( گنج1
 خواندن -( پرسش4             نوشتن  -( گنج3

 حدیث زیر از کیست؟ -17
 «ز گهواره تا گور دانش بجوی.»

 ( امام رضا )ع(2           ( حضرت علی )ع(1
 ( امام حسین )ع(4       ( حضرت محمد )ص(3

و ما ارسلناک اال رحمة »ی با توجه به آیه -18
 عبارت زیر را کامل کنید. «للعالمین

 نفرستادیم. تو را جز رحمتی برای .......... )ای پیامبر!( ما

 ( مسلمانان2                         ( مردم 1
 ( جهانیان4                      ( پیامبران3

های اخالقی پیامبر )ص( کدام مورد از ویژگی -19
 نیست؟

 ( خوشبو بودن1
 و پیمان خود ( وفا کردن به عهد2
 ها( ناشکری در برابر سختی3
 ( همنشینی با علما4

 ( حضرت محمد )ص(2           ( حضرت علی )ع(1 «نماز نور چشم من است.»این جمله از کیست؟  -20
 ( امام صادق )ع(4               ( امام رضا )ع(3

هرکدام از »پیامبر به اسیران جنگ ......... فرمود:  -21
-به ده نفر خواندن و نوشتن بیاموزد،آزاد می شما که

 «شود.

 ( صفین2                         ( احد1
 ( احزاب4                         ( بدر3

 (3ی )گزینه -17             (1ی )گزینه -16           (3ی )گزینه -15        (3ی )گزینه -14
 (3ی )گزینه -21             (2ی )گزینه -20          ( 3) یگزینه -19       (4ی )گزینه -18

 

 

 

  


