


  آسمانی سوم |هایآزمون نوبت اول هدیه

  زمان آزمون: آموزشگاه: نام ونام خانوادگی:

 مشخص کنید.  الف( پاسخ صحیح را با عالمت 

 هایش را یادخداوند کدام نعمت« شَفَتَين وَ لِسَاناً وَ أَلَم نَجعَل لََّهُ عَينَينِ» اَلم نَجعل لَه و عینین و لساناً و شفتینِ»هایبا توجه به آیه -1

 کند؟ آوری می
   چشم، دندان ، زبان د(    چشم، ابرو، زبان ج(   زبان، بینی ، دندان ب(   چشم، زبان ، لب الف( 

 ها برای دعا کردن کدام است؟ یکی از بهترین وقت -2
  هنگام مسافرت ب(   هنگام بارش باران الف( 

 هنگام باز کردن پنجره د(   هنگام بیدار شدن ج( 
 «جا با من است.من کسی را دارم که همیشه و در همه»دهد؟ ی مقابل کدام خصوصیات پیامبر را نشان میجمله -3

   خدا پرستی د(    شجاعت ج(   ادب ب(    مهربانی الف( 
 آتش برای کدام پیامبر گلستان شد؟  -4

   حضرت موسی )ع(د(    حضرت ابراهیم)ع( ج(     حضرت عیسی)ع(ب(     حضرت محمد )ص(الف( 
 ی مناسب بنویسید.ب( در جای خالی کلمه

 انداخته بود. .....................  تازه متوجه شدم که پیرمرد پالتو را روی -5
 های تو باشم.نعمت.....................  خدایا کمکم کن تا بتوانم -6
 را با ریسمان به گردنش انداخت......................  حلیمه موهای محمد)ص( را شانه کشید و -7
 نیفتاد......................  به وار وارد شد، اما در برابر نمرودهایی آهسته و استابراهیم با قدم -8
 افزاید.چرخد و بر شکوه عزداری میمی.....................  های سرخ و سیاه درپرچم -9

 مشخص کنید. های زیر را با دقت بخوانید و صحیح یا غلط را با عالمت ج( جمله

  نادرست  درست های اوستی صحیح از نعمتهای تشکر از خداوند استفادهیکی از بهترین راه -11
  نادرست  درست های خدا باشید.این استکه شکر گذار نعمت« واشکروا نِعمتَ اهللِ»یمعنای آیه -11
  نادرست  درست خداوند حضرت محمد)ص( را برای هدایت مردم بابل فرستاد. -12
  نادرست  درست  پذیریم. ت و خواری را نمیهیهات مناالذّله : یعنی ما ذل -13

 های زیر را به عبارت مربوط به خودش وصل کنید.د( عبارت

 زینت عبادت کنندگان     من با دعا کردن برای دیگران   -14

 کنماحساس آرامش می     نام پدر حضرت محمد)ص(  -15

 عبداهلل)ع(   معلّم زنان شهر مدینه -16

  )س(فاطمه   )ع(زین العابدین -17

 

 هـ( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 که بود؟ )ص(ی حضرت محمددایه -18
 

 پادشاه بابل که بود؟ -19
 

 پیامبری که کشتی ساخت، چه نام داشت؟ -21
 



  آسمانی سوم |هایآزمون نوبت اول هدیه

 2 زمان آزمون: آموزشگاه: نام ونام خانوادگی:

 کامل دهید.و( به سؤاالت زیر پاسخ 

 های خدا باشید؟توانید شکر گذار نعمتچگونه می -21
 
 
 

 «.هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ وَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً»ی زیر را بنویسید.ی آیهترجمه -22

 
 
 

 )س( به الگوی صبر و شجاعت معروف شده است؟چرا حضرت زینب -23
 
 
 

 اویس چه آرزویی داشت؟ -24
 
 
 

 شود؟جماعت چگونه خوانده مینماز  -25
 
 
 

 خوانیم؟ما مسلمانان هر روز چند نوبت نماز می -26
 
 
 

 کنند؟ درماه رمضان مردم مسلمان چه می -27


