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 -1سورهای که به نام یکی از قسمتهای نماز میباشد ،سورهی  ............................است.
 -2اگر در آسمان و زمین ،غیر از اهلل خداهای دیگری بود ،آسمان و زمین . ......................................
 -3با توجه به حدیثی از امام علی (ع) ،قران به  ...........................تشبیه شده است؟
 -4حضرت مریم تحت سرپرستی پیامبری به نام  ...........................قرار گرفت.
 -5عبارت « والکاظمین الغیظ » به کدام یک از موارد زیر اشاره میکند؟
الف – کسانی که به پدر و مادر نیکی میکنند 

ب  -کسانی که خطاهای دیگران را میبخشند 

ج  -کسانی که خشم خود را فرو میبرند 

د  -کسانی که به دیگران گمان بد دارند

 -6کدام یک از سوره های زیر به نام یکی از جانواران نامگذاری شده است.
الف – سورهی حمد 

ب  -سورهی شمس 

ج  -سورهی رعد 

د  -سورهی نمل

 -7آیهی «وَ قولوا لِلنّاسِ حُسنًا» به کدام مورد زیر اشاره دارد؟
ب  -گفتار نیک 

الف – رفتار نیک 

د  -اندیشهی نیک

ج  -مهر و محبت 

 -8سرپرستی مسلمان را در حبشه چه کسی بر عهده داشت؟
الف – نجاشی 
ج  -حضرت علی(ع) 

ب  -جعفر برادر امام علی(ع) 
د  -حضرت ذکریا

 -9سه مورد از سوره هایی که به نام پدیده هایی در طبیعت میباشد نام ببرید.

 -11در کدام بخش از نماز یکتایی خداوند را بر زبان میآوریم دو مورد بنویسید.

 -11دو نمونه از هماهنگی هایی که در بدن ما وجود دارد نام ببرید.

 -12سه مورد از ویژهگی های مشترک چهار بانوی بهشتی را نام ببرید.

 -13مادر حضرت مریم چه نذری کرده بود؟
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 -1سوره سجده
 -2به هم میریخت
 -3دریا
 -4زکریا
 -5گزینه ج درست است
 -6گزینه د درست است
 -7گزینه ب درست است
 -8گزینه ب درست است
 -9رعد – شمس – زلزال .
 -11سوره توحید-قل هو اهلل احد -بگو او خدایی است یکتا -تشهد -اشهد ان ال اله اال اهلل ،شهادت میدهم که خدایی جز اهلل نیست.
 -11هماهنگی بین بلع غذا و غدد بزاقی دهان -هماهنگی بین حس چشایی و بویایی .
 -12هر چهار زن راستگو -با ایمان -فداکار و مهربان بودند.
 -13او نذر کرده بود که اگر صاحب فرزندی شود فرزندش را خدمتگزار بیت المقدس کند.
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