
 های آسمان                     نام و نام خانوادگی:                                تاریخ:هدیه 8تا  4درس آزمون 

 درست، نادرست

 رسد.زندگی در جهان آخرت محدود است و روزی به پایان می -1

 خندید.پیامبر همیشه لبخند به لب داشت و با صدای بلند می -2

 در دین ما، ضعف، ناتوانی، سستی و تنبلی نکوهش و به مسلمانان توصیه شده تا بر توانمندی خود بیفزایند. -3

  به بت پرستی رو آوردند. یکتا دم کم کم  به جای پرستش خدایمر (عپس از حضرت ابراهیم ) -4

 تواند نمازش را کامل بخواند مسجد النبی است.تنها جایی که مسافر می -5

 انتخاب کنید.

 پوشند؟ی خدا چه زمانی لباس احرام میزائران خانه -6

 بعد از ورود به مکه               قبل از ورود به مکه              قبل از ورود به مدینه                 بعد از ورود به مدینه   

 دهند.رسد و مسلمانان در آن روز به عنوان .............. پولی را به نیازمندان میدر پایان ماه رمضان، عید ............. فرا می -7

 زکات -غدیر           خمس     -زکات                   غدیر -خمس                  فطر -فطر

 ی مسافر صحیح نیست؟ی نماز و روزهکدام یک از احکام زیر درباره -8

 اگر کسی هنگام سفر نمازش را کامل بخواند، باید روزه هم بگیرد.

 اگر روزه دار بعد از ظهر سفر کند روزه اش درست و اگر پیش از ظهر سفر کند روزه اش باطل است.

 کیلومتر فاصله دارد، نمازش شکسته است. 5/22محل سکونتش بیش از  اگر کسی به جایی برود که از

 اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد و کاری که روزه را باطل نمی کند انجام نداده باشد، روزه اش صحیح است.

 ؟از طرف کدام امام بیان شده است "خدایا! به من سالمت و توانایی جسمی بده"دعای معروف  -9

 (عامام سجاد )               (عامام حسین )                   (ع امام حسن )                (عامام علی)

 رد؟به کدام اصل اعتقادی مسلمانان اشاره دا "مرگ بوته هرگز نیست/ عمر بوته را پایان"بیت  -10

 امامت                             معاد                            نبوت                   توحید              

 کامل کنید.

 برای حفظ سالمتی باید در کنار ورزش، ....................... و ........................ مناسب هم داشته باشیم. -11

 برای  ........................... در راه خودت توانایی بده. فرمایند: خدایا به اعضای بدنممی (عحضرت علی ) -12

 فاصلحوا بین اخویکم: پس میان برادرانتان ....................... کنید.-13

 اجتنبوا کثیرا من الظن: از .................... زیاد بپرهیزید. -14

 گشتن.ی خدا ی هفت بار دور خانه......... یعن........ -15

 هاجر برای یافتن آب، ....................... بار بین دو کوه ..................... و ......................... دویده بود. -16

 شوند.در مسافرت هیچگاه نمازهای ......................... و ............................. شکسته خوانده نمی -17



 پاسخ کامل دهید.

 فرماید؟چه می "پذیرد؟آیا زندگی ما با مرگ پایان می"قرآن کریم در پاسخ به این سوال که  -18

 

 

 

 ی چیست؟آداب معاشرت را تعریف کنید و بگویید رعایت آن در برخورد با دیگران نشانه -19

 
 

 ؟دارد برای مسلمانان هاییمراسم حج چه فایده -20

 

 

 کند؟ما را به حفظ سالمتی تشویق میچرا دین اسالم همیشه   -21

 

 

  فرماید؟چه می شک دارند خدا رتدو ق در پاسخ به کسانی که به قیامت 27ی ی نازعات آیهخداوند در سوره -22

 

 

 
 

 آموزنظر دانش متوسط تسلط خوب تسلط کامل 

 های خودم راضی هستم؟ چرا؟از نوشته -1    معاد

 

 به نظر معلم و خودم چه چیزهایی را یاد گرفتم؟  -2

 

 

 به نظر معلم و خودم در یادگیری چه چیزهایی باید تالش کنم؟ -3

 

 

 از این آزمون چه چیزی یاد گرفتم؟ -4

 

 

    تندرستیراه 

    آداب زندگی

    اعیاد مسلمانان

    احکام سفر

 بازخورد:

 


