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با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

ردیف

سوال ها و گزینه ها

1

حضرت عیسی در نوزادی گفتند:خدای بزرگ،پروردگار من و شماست  :اورا عبادت کنید که  ..........همین است .
ج ) خداوند
ب ) راه راست 
الف) راه و بی راه 

2

لقب حضرت عیسی و کتاب آسمانی ایشان به ترتیب کدام است ؟
ب) مسیح – انجیل 
الف ) عیسا – تورات 

ج) انجیل  -مسیح

3

حضرت عیسی چندمین پیامبر اولوالعظم است ؟
ب) سومین 
الف) دومین 

ج) چهارمین 

4

حضرت عیسی برای هدایت قوم  ............از طرف خداوند انتخاب شد.
ب) یهود 
الف) اسرائیل 

ج) بنی اسرائیل 

5

حضرت عیسی (ع)  .......هستن و همراه امام  ........ظهور خواهند کرد.
ب) شهید – مهدی (عج) 
الف) شهید – حسین (ع) 

ج) زنده – مهدی (عج) 

6

مشهورترین نام عالم چیست ؟
الف) محمد 

ج) علی 

7

این سخن از کیست ؟ « همیشه و همه جا  ،فرمان خدا بر همه چیز مقدم است ».
ج) امام حسین (ع) 
ب) حضرت علی (ع) 
الف) حضرت محمد(ص) 

8

اذان گوی پیامبر چه نام داشت ؟
الف) بِالل 

9

به فرمایش پیامبر  « :پاکیزگی از پایه های دین  ........است »
ب) یهودیت 
الف) مسیحیت 

11

کدام گزینه جز اموال عمومی نیست .
ب ) نیمکت پارک 
الف) اتوبوس 

ج ) کیف مدرسه 

11

آیه « وَیلٌ لِلمُطَفِّفینَ » به چه معنا است ؟
ب) وای بر زیادفروشان 
الف) وای بر شما 

ج) وای بر کم فروشان 

12

پیامبر خدا سفارش کرده اند  « :خانواده ی خود را در روز  .......خوشحال و شادمان کنید ».
ج) پنج شنبه 
ب) جمعه 
الف) دوشنبه 

13

وقتی از داخل خانه به پیامبران و امامان سالم می دهیم  ،این کار ساده یعنی .............
ج) حج 
ب) زیارت 
الف) ثواب 

14

نماز جمعه چند خطبه دارد ؟
الف) یک خطبه 

ب) مهدی 

ب) حمزه 

ب) دو خطبه 

ج) رسول 
ج) اسالم 

ج) سه خطبه 

ردیف

سوال های کامل کردنی (کوتاه پاسخ – بلند پاسخ )

 15خدای مهربان دریکی ازسور ه های قرآن که به نام تو می باشد ،مؤمنان را به« » ..........................دعوت می کند.
 16در نماز جمعه در رکعت اوّل ،پس از حمد و سوره .......................... ،می خوانیم.
 17پیامبر اکرم ( ص) سفارش فرمودند  :زگهواره تا گور  ......................بجوی .

18

19

کدام رفتار پیامبر که در درس خواندید بر شما تأثیر بیشتری داشته؟ (توضیح مختصر بده)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

بعد از شنیدن نام پیامبر چه ذکری بر زبان جاری می شود؟  (.........................ذکر عربی در خط زیرنوشته شود)
.......................................................................................................................................................................................................... 21
خودسنجی (نسبت به پاسخ هایی که دادی کدام حس را داری؟)
میزان یادگیری
انتظارات یادگیری

خخ

خ





ق ق ن ت بازخورد آموزگار :

آشنایی با حضرت عیسی (ع)
آشنایی با پیامبر خاتم(ص)
آشنایی با آداب روز جمعه

نظر و امضای اولیاء دانش آموز:

آشنایی با مراحل غسل

دعای غریق  :یااهللُ یا رَحمنُ یا رَحیم  ،یا مُقَلِبَ القلوب ثَبِت قَلبی عَلی دینِک



