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 سؤال
 ؟پيش از شروع به هركاري گفتن چه چيزي مستحب است -1
 شان همزه باشد، ذكر كنيد!. دو كلمه را كه اول -2
 ؟اسالم چيست يها اولين پايه از پايه -3
 گان تشكيل شده است.ده 4ان و گي 6 ؛ي است كه از دو عددرقم -4
 ؟اي دارند رخيزي چه فايدهحزودخوابيدن و س -5
 

 جواب
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -1

 أحمد. –أدب  -2

هَ  الَ  -3 دٌ  ،اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ َمَّ ولُ  حمُ سُ  .اهللاَّ رَ

4- 46. 
 شود. باعث سالمتي بدن و شادابي روح مي -5
 

 سؤال
 ؟هنگام قرائت قرآن چه چيزي بر مسلمان واجب است -1
 ؟چيست» شجاع«عكس و ضد كلمه  -2
 ؟دهند اي از حيوانات كه با پستان نوزاد خود را شير مي نام دسته -3
را به فقيري داد، چند تومـان از آن بـرايش بـاقي مانـده     تومان  2 ،تومان داشت 7احمد  -4
 ؟است
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 ؟چي كارش چيست پست -5
 

 جواب
 ساكت باشد و به آن گوش فرا دهد. -1
 ترسو. -2
 پستانداران. -3
 تومان. 5 -4
 هاي پستي بدست گيرنده. رسانيدن نامه و بسته -5
 

 سؤال
 ؟ام داردگيريم چه ن ماهي كه ما مسلمانان همه آن را روزه مي -1
 ؟كدام يك غلط است» ابي را خريد خالدتو ك ،خالد كتابي را خريد«از دو جمله  -2
 ؟شان را پر پوشانيده است چه نام دارند حيواناتي كه بدن -3
 ؟شود چند مي 3+  5سريع بگوئيد  -4
 ؟روند موجوداتي هستند غيبي و بيشتر همراه كلمه انسان به كار مي -5

 
 جواب

 ماه رمضان. -1
 .كتابي را خريد خالد -2
 پرندگان. -3
4- 8. 
 جن. -5
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 سؤال
 ؟روند چرا بعضي از مسلمانان به مكه مي -1
 ؟سياه و كوچك چي هستند –مخالف كلمات: كوتاه  -2
 ؟نام دارند كنند چي ز گياه تر و خشك تغذيه ميحيواناتي كه بيشتر ا -3
 ؟لع يا گوشه داردمثلث چند ض -4
 ؟گويند كند چه مي نشيند و از مردم درخواست كمك مي به كسي كه جايي مي -5
 

 جواب
 براي عبادت حج. -1
 بزرگ. –سفيد  –بلند  -2
 خواران. گياه -3
 ضلع. 3 -4
 گدا يا سائل. -5
 

 سؤال
 ؟به كدام شهر مهاجرت فرمود رسول خدا -1
 ؟.......... احمد به مسجد رفت اين جمله را تكميل كنيد: براي خواندن -2
هـا   آن تايسنگي بيندازيم و دو اند، ي نشستهگنجشكي كه روي درخت 10ر به طرف اگ -3

 ؟مانند را بكشيم، چند گنجشك بر روي درخت باقي مي
 باشد. رقمي كه عدد اولي دوبرابر دومي ميعددي است دو -4
 ؟مار چند پا دارد -5
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 جواب
 مدينه منوره. -1
 نماز. -2
 كنند. م فرار ميرا بقيه هيز ؛ماند هيچي باقي نمي -3
4- 21 – 42 – 63 – 84. 
 مار خزنده است و پا ندارد. -5
 

 سؤال
 ؟اصحاب فيل چرا به شهر مكه حمله بردند -1
 ؟......... در مجلس نشست.ه چيست؟ احمد لكلمه مناسب براي تكميل اين جم -2
 ؟را بگوييد 16+  9+  7سريع حاصل جمع  -3
 ؟كند زنبور عسل چي توليد مي -4
 ؟خورد ه چيزي است كه دندان دارد ولي چيزي نميچ -5
 

 جواب
 كردن كعبه. براي ويران -1
 مؤدبانه. -2
3- 32. 
 عسل. -4
 شانه. -5
 

 سؤال
 خداوند اصحاب فيل را چگونه نابود نمود. -1
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 ؟حرف همزه در كلمه استاد چه حركتي دارد -2
 ؟شود چند مي 3+  7 - 6 -3
 ؟رسانند يچرا برخي حشرات به انسان ضرر م -4
 ؟بخيل و بخشنده باهم چه فرقي دارند -5
 

 جواب
 را نابود كردند.ها  آن گل پختههاي  دانهبه وسيله پرستو كه با  -1
 حركت ضمه دارد. -2
3- 4. 
 نمايند. زنند، و بيماري را منتقل مي زيرا نيش مي -4
 كند. كند، بخشنده به ديگران كمك مي بخيل به كسي كمك نمي -5
 

 سؤال
 ؟كلمه محمد چند حرف دارد -1
 باشد.» ن«اي بگوييد كه حرف اول و آخرش  كلمه -2
خريـد، چنـد    تومان يك قلـم  15يك دفتر و با  تومان آن 35تومان دارد، با  150خالد  -3

 ؟تومان براي او باقي مانده است
 ؟هايي تشكيل شده است فرنگي از چه قسمت بوته گوجه -4
 ؟شود كند چي گفته مي درست مي دلي و...به كسي كه از چوب ميز و صن -5
 

 جواب
 تاست.آن در اصل دو» م«حرف چون  5از  -1
 نان. -2
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 تومان. 100 -3
 برگ. –ساقه  –ريشه  -4
 نجار. -5
 

 سؤال
 ؟هاي اسالم چيست دومين پايه از پايه -1
 ؟چه حركتي دارد» و» «توپ«در كلمه  -2
او اكنون چنـد مـداد    ،ر براي او خريدتاي ديگ 12پدرش  ،مداد رنگي داشت 24خالد  -3

 ؟رنگي دارد
 ؟همه جانداران به .......... احتياج دارند -4
 ؟آب و تاريكي چه رنگي دارند -5
 

 جواب
 نماز. -1
 ساكن است. -2
3- 36. 
 هوا و غذا نياز دارند. به آب،  -4
 آب رنگ ندارد، تاريكي سياه است. -5
 

 سؤال
 ؟م چيستهاي اسال سومين پايه از پايه -1
 ؟روند دست و پا براي چه چيزهايي بكار مي –چشم  –هريك از گوش  -2
 ؟هفته چند روز است و اولين روز آن كدام است -3
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 ؟كدام روز هفته تعطيل است و چه عبادتي در آن واجب است -4
 ؟تندروترين حيوانات درنده كدام است -5
 

 جواب
 ».دهند به مستمندان ميمقداري مال مشخص است كه ثروتمندان «زكات  -1
 رفتن. راه –كاركردن  –ديدن  –شنيدن  -2
 روز است و اولين روز آن شنبه است. 7هفته  -3
 جمعه و در آن نماز جمعه واجب است. -4
 پلنگ. -5
 

 سؤال
 ؟هاي اسالم چيست چهارمين پايه از پايه -1
 ؟كرد چرا ديگر كسي حرف چوپان دروغگو را باور نمي -2
 ؟هفته چه روزي است سومين روز -3
 ؟ريزند شوند و مي در چه فصلي برگ درختان زرد مي -4
 ؟گربه دوست دارد چه چيزي را شكار كند -5
 

 جواب
 روزة ماه مبارك رمضان. -1
 چون دروغ گفته بود. -2
 دوشنبه. -3
 .(خزان) پاييز -4
 موش. -5
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 سؤال

 ؟پنجمين ركن از اركان اسالم كدام است -1
روز  .......... و هـر  كلمه مناسب بگذاريد: احمد هر شب قبـل از خـواب  در جاي خالي  -2

 شويد. صبح .......... مي
 ؟گويند هايي مي به مثلث و مربع و مستطيل و لوزي چه شكل -3
 ؟پوشند هايي را مي مردم زمستان چه نوع لباس -4
 ؟به بزرگترها بايد .......... بگذاريم -5
 

 جواب
 ست.رفتن به حج خانه خدا -1
 شويد. زند و دست و صورتش را مي مسواك مي -2
 گويند. هاي هندسي مي شكل -3
 لباس گرم. -4
 احترام. -5
 

 سؤال
 شود. اي آغاز مي اذان با چه جمله -1
 ؟چيست» خشم«ضد و مخالف كلمه  -2
 بيرون رفتند، چند نفر باقي ماندند.ها  آن اي بودند، سه نفر از نفر در خانه 9 -3
 ؟بارد صلي باران زياد ميدر چه ف -4
 ؟خرگوش چه عذايي را بيشتر دوست دارد -5
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 جواب
 اهللا اكبر. -1
 مهرباني. -2
 نفر. 6 -3
 بهار. -4
 .(زردك) هويج -5
 

 سؤال
 ؟شود اي نماز تمام مي با چه كلمه -1
 ؟براي مسلمانان آموختن چه زباني بسيار ضروري است -2
نفر غايب بودنـد، چنـد نفـر در كـالس حاضـر       3آموزان  نفري از دانش 25در كالسي  -3
 ؟بودند
 ؟شود گرما و نور كرة زمين از كجا تأمين مي -4
 ؟كجاي كره زمين هميشه سرد و يخبندان است -5
 

 جواب
 .رمحة اهللا السالم عليكم و -1

 زبان عربي. -2
 نفر. 22 -3
 از خورشيد. -4
 قطب جنوب و قطب شمال. -5

 سؤال
 ؟گويد ع چي مينمازخوان در حال ركو -1
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 ؟هاي عقب را پهن ساخته است هاي جلو را تيز و دندان چرا خداوند دندان -2
 ؟چرا اشك چشم شور است -3
 ؟ها خوب نيست چرا اسباب بازي برقي براي بچه -4
 ؟ها به چه چيزهايي نبايد دست بزنند در منزل بچه -5
 

 جواب
انَ  -1 بْحَ يبِّ  سُ ظِيمِ  رَ عَ  .الْ

 هاي پهن براي خوردكردن آن است. غذا و دندان بريدن جلو براي هاي زيرا دندان -2
كند و آن را  زيرا چشم از مواد چربي ساخته شده و نمك اشك دوام چشم را بيشتر مي -3

 دهد. شستشو مي
 گرفتگي بشوند. زيرا خطرناك است، و ممكن است باعث برق -4
 ...چيزهاي تيز و. –مواد سمي  –بخاري  –برق  –اجاق گاز  -5
 

 سؤال
 ؟گويد نمازخوان در حال سجده چه مي -1
 ؟اگر كسي آقا نباشد، پس چيست -2
 ؟سال نباشد، چيست اگر كسي بزرگ -3
چند صفحه از كتاب بـاقي   ،صفحة آن را خوانده است 35اي خالد  صفحه 45از كتابي  -4

 ؟مانده است
 ؟كنند رگيري مير شود، كجا آن را پنچهايش پنچ در آسمان الستيكاگر هواپيما  -5

 
 جواب

انَ « -1 بْحَ ّ  سُ ىلَ  ريبِّ  .»األعْ
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 خانم است. -2
 خردسال است. -3
 صفحه. 10 -4
 كند. شود و در هوا از آن استفاده نمي الستيك هواپيما توپر است و پنچر نمي -5
 

 سؤال
 ؟داد چي بود را در كودكي شير مي نام زني كه رسول خدا -1
 ؟چه كار بايد بكنيم هفهنگام عبور از خيابان دوطر -2
 ؟كند و پرنده هم نيست پرواز مي -3
 ؟شود ه در چه روزي از ماه كامل ميما -4
 ؟گويند پزد چي مي به كسي كه براي مردم نان مي -5
 

 جواب
 حليمه سعديه. -1
كشـي محـل افـراد پيـاده عبـور       هـا از خـط   پس از قرمزشدن چـراغ و ايسـتادن اتومبيـل    -2

 كنيم. مي
 بالن. –گاليدر  –هواپيما  -3
 چهاردهم ماه. -4
 نانوا. -5
 

 سؤال
 ؟كند چه چيزي است كه انسان را به كار بد تشويق مي -1
 ؟چرا بدگويي و غيبت حرام است -2
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 ؟گويد اسالم در مورد دانش و علم چي مي -3
 ؟چه كساني را پيش از همه بايد دوست داشته باشيم -4
 ؟هداشتن خداوند و پيامبر يعني چ دوست -5
 

 جواب
 هاي بد. شيطان و آدم -1
 شوند. چون باعث كينه و دشمني مي -2
 گويد: از گهواره تا گور دانش بياموزيد. مي -3
 ، پدر و مادر و همه مسلمانان خوب.محمداهللا،  -4
 پيروي نماييم.ها  آن ني از دستوراتعي -5
 

 سؤال
 ؟ترين كار مسلمان در روز جمعه چيست مهم -1
 ؟آيند روز به وجود مي چگونه شب و -2
 ؟نمايند ها چگونه تغيير مي فصل -3
 شب زمان .......... و روز وقت .......... است. -4
 ؟ها چه كساني هستند بدترين آدم -5
 

 جواب
 رفتن به نماز جمعه. -1
 شدن خورشيد. به خاطر چرخيدن زمين به دور خود و آشكار و پنهان -2
 ن از خورشيد.شدن زمي به خاطر دور و نزديك -3
 استراحت .......... كار و زندگي .......... -4
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 كنند. هايي كه دين ندارند و به ديگران ستم مي آدم -5
 

 سؤال
 ؟نماز جمعه چند ركعت است -1
 ؟چند كلمه است» من كيف و كفش و كتاب خريدم«جملة  -2
 ؟تايي وجود دارد چند ده 600در عدد  -3
 ؟ها چندتا هستند سمت و جهت -4
 .دهند خود را نشان مي چه چيز آفتاب نباشدوقتي  -5
 

 جواب
 دو ركعت. -1
 كلمه. 7 -2
3- 60. 
 شمال. –جنوب  –غرب  –چهارتا: شرق  -4
 ها. ستاره -5
 

 سؤال
 ؟چرا خداوند به انسان عقل داده است -1
 در مزرعه ما گرگي .......... كشيد و خروسي .......... و اسب .......... كشيد. -2
متـري   وانستيد جلو گاوي كه در فاصله دهت اي علف را نمي اگر جايي تنها بوديد و بسته -3

 ؟كنيد قرار داشت ببريد، چكار مي
 ؟گويند دميدن آفتاب به هنگام صبح را چه مي -4
 ؟گويند هاي پردرخت چه مي ها و كوه به دره -5
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 جواب

اسـد و راه خـوب و بـد را از هـم     تا به وسيله آن فكر كنـد و خداونـد و ديـن او را بشن    -1
 تشخيص دهد.

 .......... زوزه .......... آواز خواند .......... شيهه .......... -2
 آوريد. علف مي ي را به كنار بسته كاري ندارد، گاو -3
 طلوع. -4
 جنگل. -5
 

 سؤال
 ؟چرا خداوند به انسان نعمت زبان را بخشيده است -1
 است، بهترين يار، من. ،ازيد: مهربان، كتاباز اين كلمات يك جمله بس -2
 ؟شود چند مي 8×  4 - 5+  6=  -3
 ؟گويند شود چي مي هنگامي را كه آفتاب ناپديد مي -4

 ؟كند هيچ جانداري زندگي نمي »تبحر امليّ «چرا در برخي درياها مانند  -5

 
 جواب

 تا به وسيله آن صحبت كند و هميشه سخن خوب و زيبا بگويد. -1
 تاب بهترين يار مهربان من است.ك -2
3- 33. 
 غروب. -4
 چون نمك زياد دارند. -5
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 سؤال
 ؟»كنند چرا به آفرينش شتر نگاه نمي«چرا خداوند در قرآن فرموده است:  -1
 ؟ها به خصوص زمستان و بهار چه معنايي دارند تغيير فصل -2
 ؟شود چند مي 7×  5=  -3
 ؟ايستند ا ميمسلمانان به هنگام نماز رو به كج -4
 ؟كشد خورد و نفس نمي ذا نميد، غشنو گويد، اما نمي ست سخن ميچي -5
 

 جواب
روز را همراه  10زيرا شتر آفرينش عجيبي دارد. قبالً: ذخيره چربي و آب براي بيش از  -1

عينك دارد، پايش پهن و نرم  مانند دارد. چشمش براي جلوگيري از شن و ماسه پلكي روشن
 رود. شن فرو مي است و كمتر در

 دهند. زمستان مرگ و بهار زندگي دوباره را تذكر مي -2
3- 35. 
 رو به كعبه كه در شهر مكه عربستان قرار دارد. -4
 راديو. -5
 

 سؤال
 ؟هاي درخت را نام ببريد سه فايده از فايده -1
 ؟در شبانه روز چند نوبت نماز واجب است -2
 ؟نماز مغرب چند ركعت است -3
 ؟كنند زهايي روزه را باطل ميچه چي -4
 ؟نامند خانة پرندگان را چي مي -5
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 جواب
 چوب. –سايه  –ميوه  -1
 نوبت. 5 -2
 ركعت. 3 -3
 ، جماع كردن.كردن عمدي خوردن، آشاميدن، قي -4
 النه. -5
 

 سؤال
 ؟شود قبل يا بعد از نماز وضو گرفته مي -1
 ؟در وضو چه چيزهايي واجب هستند -2
 –اسـت   –است  –نزد  –هركس  –عزيز  –ر يك جمله بسازيد: ديگران از كلمات زي -3
 تميز.
 ؟شود چند مي 77 - 7+  7.... =  -4
 ؟رود راي چي بكار ميب نما دستگاه قبله -5
 

 جواب
 از نماز. قبل -1
شسـتن پـاي راسـت و     –مسح سر  –دو دست تا آرنج چيز: نيت، شستن صورت، هر 6 -2

 ترتيب. –چپ تا قوزك 
 س تميز است نزد ديگران عزيز است.هرك -3
4- 77. 
 براي آگاهي از جهت قبله. -5
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 سؤال
 ؟توان وضو گرفت با چه چيزهايي مي -1
 ؟شود اگر كسي نماز نخواند و روزه نگيرد چه مي -2
 ؟چه مقدار كل دائره است اي را به چهار قسمت تقسيم كنيم، هرقسمت آن اگر دايره -3
 ؟شد ه زمين بيشتر يا كمتر بود چي مياگر فاصله خورشيد از كر -4
 ؟چه مقدار از كره زمين خشكي و چه مقدار درياست -5
 

 جواب
 توان با خاك تيمم كرد. و اگر آب در دسترس نبود مي ،با آب -1
تواند انسان مفيد و سالمي براي خود و خانواده و  شود. نمي ارتباطش با خداوند قطع مي -2

 ي انسان همچون آب براي درخت است.زيرا نماز برا ؛اجتماع بشود
 همه دائره است. 4بر  1 هر قسمت آن -3
بـود همـه چيـز از گرمـا      تـر مـي   و اگـر نزديـك   ،بسـت  اگر بيشتر بود همه چيز يـخ مـي   -4

 سوخت. مي
 آب است. 4بر  3خشكي و  3بر  1 -5
 

 سؤال
 ؟آيد آب از چه جاهايي به دست مي -1
 ؟وز تنبل چيستآم آموز زرنگ و دانش عاقبت دانش -2
 ؟پس از پدر و مادر احترام چه كساني بسيار الزم است -3
 ؟شود چرا ماه پس از آن كه نمايان شد كم كم بزرگ و كوچك مي -4
 ؟هايي هستند كه يكي با انسان دوست و ديگري دشمن است كدام ماهي -5
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 جواب
 دريا. –باران  –چشمه  -1
آمـوز   شـود، و دانـش   مهنـدس و... مـي   حمتكش معلم و پزشكآموز زرنگ و ز دانش -2

 تنبل عاقبت بايد دنبال كارگري و حمالي و .... برود.
 معلم و استاد. -3
 شود. زيرا سايه زمين از روي آن كم يا زياد مي -4
 دلفين دوست و كوسه دشمن انسان است. -5
 

 سؤال
 ؟نماز صبح چند ركعت است -1
 ؟استثواب نماز جماعت چند برابر نماز تنهايي  -2
 ؟در مورد نماز چي فرموده است رسول خدا -3
 ؟گيرد ماه روشنايي خود را از كجا مي -4
 ؟آيد از نفت خام چه چيزهايي به دست مي -5
 

 جواب
 ركعت. 2 -1
 برابر. 27و  25 -2
 ».نماز نردبان اهل ايمان است« -3
 از خورشيد. -4
 . ... وخيلي چيزها مانند: نفت سفيد، بنزين، نفت گاز، قير  -5
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 سؤال
 ؟عصر و عشاء هريك چند ركعت هستند –نمازهاي ظهر  -1
 ؟آيا تنها نماز و روزه و حج و زكات عبادت هستند -2
 ؟آيند باران و برف از كجا مي -3
 ؟هايي هستند ستارگان چگونه كره -4
 ؟وسيله و ابزار كار نجاري را نام ببريد 3 -5
 

 جواب
 چهار ركعت. -1
 رهاي خوب و مورد پسند نيز عبادت هستند.و همه كاها  آن -2
 ها. از بخار آب درياها و اقيانوس -3
 بينيم. را كوچك ميها  آن ي هستند كه به خاطر دوريخورشيدهاها  آن برخي از -4
 متر. –چكش  –اره  -5
 

 سؤال
 ؟نماز مغرب چند ركعت است -1
 ؟هاي فقير و مستمند چند برابر ثواب دارد كمك به انسان -2
 ؟هاي قبل و بعد از ماه رمضان چي نام دارند ماه -3
 ؟كند چرا خداوند براي نوزادان در پستان مادر شير درست مي -4
 ؟بيند گويد، اما نمي شنود و سخن مي چه چيزي است كه مي -5
 

 جواب
 ركعت. 3 -1
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 برابر. 10 -2
 شعبان و شوال. -3
 چون شير غذاي كاملي است. -4
 .دستگاه ضبط و پخش صدا -5

 
 سؤال

 ؟چرا مادر را بيش از ديگران بايد مورد احترام قرار داد -1
 پاي بهشت. –زير  –مادر  –اي بسازيد: است  از كلمات زير جمله -2
 ؟باشد، ساعت چند است 12شمار روي  و عقربه دقيقه 3شمار روي  اگر عقرب ساعت -3
 ؟هاي انسان چندتاست ندانتعداد د -4
 ؟كنند ن براي صحبت باهم همكاري ميچه تعداد از اعضاي بد -5
 

 جواب
ي و شيردهي و كودكي براي فرزند خود ر بيشترين زحمت را به هنگام حاملگزيرا ماد -1

 شود. متحمل مي
 بهشت زير پاي مادر است. -2
 .3ساعت  -3
4- 32. 
 ها، حافظه. لب –بيني  –زبان  –حنجره  –ريه  -5
 

 سؤال
 ؟ند چند سال داشتندمبعوث شد هنگامي كه رسول خدا -1
 ؟وند آگاه و شنوا است چه ربطي به انسان دارداين كه خدا -2
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 هفته .......... روز و ماه .......... روز و سال .......... است. -3
 ؟يا جانوران هم داراي درك و شعور هستندآ -4
 ؟تواند راه برود چيست كه چهار پا دارد، اما نمي -5
 

 جواب
 سال. 40 -1
و از  ،اين كه او را نـاظر و آگـاه و بيننـده كارهـا و اخـالق و رفتـار خـود بـدانيم         براي -2

 هرچيزي كه مورد نارضايتي اوست پرهيز كنيم.
 روز است. 365روز و يكسال  30روز و ماه  7هفته  -3
جانوران هم داراي زندگي اجتماعي و روابط مخصوص هسـتند و تـا حـدودي داراي     -4

 باشند. درك و شعور مي
 صندلي. -5
 

 سؤال
 ؟كدام شهر است» امن«شهر  -1
 ؟بدترين دشمنان اهل ايمان چه كساني هستند -2
 ؟بيت المقدس كجاست و در اشغال چه رژيمي قرار دارد -3
 ؟اولين و دومين قبله مسلمانان كدامند -4
 ؟چرا زكات بر مسلمانان ثروتمند واجب است -5
 

 جواب
 مكه مكرمه. -1
 يهود و مشركين. -2
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 هاي صهيونيست است. رد و در اشغال يهوديادر فلسطين قرار د -3
 بيت المقدس و مكه. -4
 اران و...ي كمك به فقراء و مستمندان و قرضدابر -5

 
 سؤال

 ؟خداوند انسان را چگونه آفريده است -1
 ؟... بايد استفاده كرد هاي جسمي و مالي و چگونه از نعمت -2
 ؟فريده استزندگي و مرگ را چرا خداوند آ -3
 ؟شب و روز و باد و باران و گل و درخت و ميوه و زمستان و تابستان نشانة چيست -4
 ؟چرا خداوند چشم انسان را در جاي محكمي قرار داده است -5
 

 جواب
 از آب و مواد خاكي و با بهترين و زيباترين شكل. -1
 اي درست مورد استفاده قرار دهيم. را به شيوهها  آن -2
 آن كه خوب و بد از هم مشخص شوند. براي -3
 نشانه علم و تدبير و قدرت خداوند هستند. -4
 براي آن كه چشم كمتر آسيب ببيند. -5
 

 سؤال
 ؟آداب واردشدن به منزل ديگران چيست -1
 ؟كردن از نظر شرعي چه حكمي دارد مسواك -2
 ؟شود چند مي 17+  7 - 2+  4=  -3

ةُ « -4 نَ  النّظَافَ  ؟يعني چي ».اإليْامن مِ
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 ؟چه كسي بيش از همه مسلمانان پرهيزكار را دوست دارد -5
 

 جواب
 نمودن. گرفتن، سالم اجازه -1
 مستحب و مورد تأكيد است. -2
3- 26. 
 ».بخشي از ايمان است و پاكيزگي نظافت« -4
 خداوند مهربان. -5
 

 سؤال
 ؟گفتن به ديگران يعني چي سالم -1
 و، است. –اسالم  –تاريكي  –نور  –د: كفر اي بسازي از كلمات زير جمله -2
 ؟در كجا و توسط چه كساني ساخته شد / شفاخانهاولين بيمارستان -3
 ؟را چه كساني ساختند / پوهنتونگاه اولين دانش -4
 ؟اولين مركز تحقيقات فضايي را چه كساني و در كجا ساختند -5
 

 جواب
 ي نخواهي دهيد.يعني تو از طرف من در امنيت قرار داري و ضرر -1
 اسالم نور و كفر تاريكي است. -2
 در بغداد و توسط مسلمانان. -3
 ندي شاپور و توسط خواجه نظام الملك طوسي.در ج -4
 توسط مسلمانان در شهر مراغه. -5
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 سؤال
 ؟بينيد كسي كه كار خير و پسنديده انجام دهد چي مي -1
 ؟حسادت يعني چه -2
 ؟ضرب يا جمع شوند نتيجه آن يكي است كدام دو عددند كه اگر باهم -3
 ؟بيند هركس ستم و ظلم كند چه مي -4
 ؟هرگاه خشمگين شديد چه كار بايد بكنيد -5
 

 جواب
 بيند. خير و نيكي مي -1
 يعني از سالمت و جواني و ثروت ديگران كسي بدش بيايد. -2
3- 4  =2  ×2 - 4  =2  +2. 
 بيند. ستم مي -4
ركعـت نمـاز    2كاري انجام بدهيـد بهتـر اسـت وضـو بگيريـد و       نبايد چيزي بگوييد و -5

 بخوانيد، تا جسم و روح شما آرامش پيدا كنند.
 

 سؤال
 ؟بهترين كارها چيست -1
 ؟يكي از اندرزهاي حضرت لقمان به پسرش چي بود -2
 ؟مستطيل چند زاويه دارد -3
 ؟شود چه عضوي باعث گردش خون در بدن مي -4
 ؟كند از صداي انسان تقليد ميكدام پرنده است كه  -5
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 جواب
 نماز به موقع. -1
 در فرمانروايي و فريادرسي كسي را با خدا شريك مكن. -2
 چهار زاويه قائمه. -3
 قلب. -4
 طوطي. -5
 

 سؤال
 ؟لقمان چه نصيحتي دارد ،در مورد پدر و مادر -1
لقمان  –از  –كه از  –ادبان  بي –ادب را  –از كلمات زير يك جمله بسازيد: آموختي  -2

 گفت. –را  –گفتند  –
 ؟واحد وزن و واحد طول چيست -3
 ؟بلندترين قله جهان در كجاست -4
 ؟شوند ماست و دوغ و كره و پنير و سرشير و دوغ و كشك از چي درست مي -5
 

 جواب
 به نيكي رفتار كن.ها  آن هاي آنان را بدان و با قدر زحمت -1
 ادبان. كه آموختي؟ گفت: از بيلقمان را گفتند: ادب را از  -2
 متر است. واحد وزن گرم و واحد طول سانتي -3
 هاي هيماليا. قله اورست در رشته كوه -4
 از شير. -5
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 سؤال
 ؟لقمان در مورد علم خداوند به فرزندش چي گفت  -1
 ؟مش چي بوداآورد ن وحي مي اي كه براي رسول خدا فرشته -2
 ؟بر چه اساسي قرار داده استرابطه مسلمانان را خداوند  -3
 ؟آب از چه چيزي به وجود آمده -4
 ؟تنها راه رهايي از گناهان چيست -5

 
 جواب

 فرزندم هيچ چيزي از محدودة علم و دانش خداوند خارج نيست. -1
 .جبرئيل  -2
 اخوت و برادري. -3
 اكسيژن و ئيدروژن. -4
را از كسي ضايع نموده يا سـتمي   و اصالح وضع خود، و اگر حقيها  آن توبه و جبران -5

 نمايد. اننموده باشد آن را جبر
 

 سؤال
 ؟سخن گفت چي بود با رسول خدا جبرئيل اي كه اولين كلمه -1
 ؟لقمان به پسرش چي گفت در مورد نماز، -2
 ؟زنان در چه چيزهايي داراي افتخارات تاريخي هستند -3
 ؟ها براي انسان چيست يكي از بدترين صفت -4
 ؟افتخار و ارزش هر ملتي به چه چيزهايي است -5
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 جواب
 ».بخوان«يعني  »اقرأ« -1

 نماز را اقامه كن و انجام بده!. -2
ين كسي بود كه بـه رسـالت پيـامبر    اول لخديجه ؛ زيراآوردن و شهيدشدن در ايمان -3

 اولين كسي بود كه در راه اسالم به شهادت رسيد. لسميه و د،رمان آويا
 ودپسندي است.تكبر و خ -4
 دين و فرهنگ و تاريخ و تالش و اهداف آنهاست.به  -5
 

 سؤال
 ؟چي بود نام اولين همسر رسول خدا -1
 ».و –امنيت  –ايمان  –است  –مايه  –سعادت «اي بسازيد:  از كلمات زير جمله -2
فرمود: من پس از خود چه چيزهايي را براي هدايت شما از خود بـه جـا    رسول خدا -3

 ؟ده امنها
 ؟لقمان چه مسئوليتي را بر فرزندش الزم دانست -4
 ؟بودند ينه كساخلفاي راشدين چ -5
 

 جواب
 .لخديجه -1
 ايمان ماية امنيت و سعادت است. -2
 قرآن و سنت. -3
 امر به معروف و نهي از منكر. -4
 .طالب علي بن ابي عثمان بن عفان و –عمر فاروق   –ابوبكر صديق  -5
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 سؤال
 ؟ها چه كسي بود لين پيامبر براي هدايت انساناو -1
 ؟در مورد معلم چي فرموده است علي -2
 ؟رت مسلمانان به ضعف تبديل شوددچه چيزي باعث شد ق -3
 ؟با مشكالت چگونه نصيحت نمود درلقمان پسرش را در مورد برخو -4
 ؟هايي قرآن معجزه است در چه زمينه -5
 

 جواب
 .نوح  -1
اگر كسي يك حـرف بـه مـن بيـاموزد حـق دارد مـرا خـدمتكار خـود         « فرموده است: -2

 ».بگرداند
 اهميت. دستگي و پرداختن به امور كمتفرقه و چند -3
 به او گفت كه در مقابل مشكالت صابر و شكيبا باشد. -4
 –موضـوعات علمـي    –بالغـت و رسـايي    –هاي گذشته  اخبار امت –در بيان و معني  -5

 هدايت و... قانونگذاري، تربيت و
 

 سؤال
 ؟در ماه رمضان از چه چيزهايي بايد دوري نمود -1
 ؟اگر به هنگام روزه كسي به شما ناسزا گفت، جواب شما چگونه بايد باشد -2
 ؟زاويه منفرجه يا باز بزرگتر است يا زاويه قائمه -3
 ؟برق و الكتريسته توسط چه كسي كشف شد -4
 ؟الكل را چه كسي كشف كرد -5
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 جواب
 . ... واز دروغ و غيبت و فحش و كينه  -1
 دهم. بايد گفت: من روزه ام و جواب شما را نمي -2
 زاويه منفرجه بزرگتر است. -3
 اديسون. -4
 محمد زكرياي رازي. -5
 

 سؤال
 ؟لقمان چه سفارشي به فرزندش نمود ر مورد چگونگي روابط با مردم،د -1
 .در –نجات   -است – از كلمات زير يك جمله بسازيد: راستگويي -2
 ؟مستطيل چند زاويه دارد -3
 ؟كداميك از پيامبران پادشاه هم بودند -4
 

 جواب
 راه مرو. روي مگردان، و تكبر مكن، و با غروراز مردم  -1
 نجات در راستگويي است. -2
 چهار زاويه قائمه. -3
 .سليمان و داود -4
 

 سؤال
 ؟كردند مي در چه سرزميني زندگياش  فرعون و طائفه -1
 ؟بزرگترين درياچه جهان كدام است -2
 ؟يك كيلومتر چند متر است -3
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 ؟صداهاي سخت و بلند براي انسان چه ضرري دارند -4
 ؟گفتن نقره باشد سكوت چيست اگر سخن -5
 

 جواب
 مصر. -1
 درياچه خزر. -2
 متر است. 1000 -3
 رسانند. به گوش و اعصاب انسان ضرر مي -4
 طالست. -5
 

 سؤال
 ؟نماز جمعه چه فرقي با نماز ظهر دارد -1
 ؟رفتن لقمان به پسرش چي گفت  در مورد شيوه راه -2
 ؟شود چند مي 20=  3و 17=  2و  15=  3×  5 -3
 ؟شود گيري مي اي اندازه دماي بدن با چه وسيله -4
 ؟زا ت يا بچهر اسگذا تمساح تخم -5
 

 جواب
 خطبه دارد. 2ركعت است و  2نماز جمعه  -1
 نه سريع راه برو و نه كند و آرام. -2
 .20شود  مي -3
 سنج. با دما -4
 گذار. تخم -5
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 سؤال

 ؟سرانجام فرعون چه سرنوشتي پيدا كرد -1
 ؟فعل و فاعل و مفعول كدامند» خالد خليل را زد«در جملة  -2
 ؟لقمان به پسرش چي گفت گفتن، در مورد روش سخن -3
 ؟م استبراي آتش و سوختن چه چيزي الز -4
 ؟ترين خانه، خانة چه موجود است ضعيف -5
 

 جواب
 در رود نيل غرق شدند. -1
 زد = فعل. –خليل = مفعول  –خالد = فاعل  -2
 آهسته و با تأمل صحبت كن و صدايت را بلند مكن. -3
 اكسيژن. -4
 عنكبوت. ي خانه -5
 

 سؤال
 ؟گويند كند چه مي اي كه روغن نباتي را با روغن حيواني قاطي مي به فروشنده -1
 ؟نمايد قرآن چه كساني را راهنمايي مي -2
 ؟ها كدامند ترين ملت بدترين و ضعيف -3
 ؟شوند اگر آنان اصالح شوند همه مردم اصالح مي -4
ز نشـود آن را بـه دو   برد براي آن كه سب كدام حشره است كه وقتي گندم را به النه مي -5

 ؟كند نيم مي
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 جواب
 روغگو.پيشه و د خيانت -1
 كساني كه بخواهند پرهيزكاري را پيشه كنند. -2
نگ بيگانه تقليد كنند و دين و لباس و آداب خود را به دست هكساني كه از فكر و فر -3

 فراموشي بسپارند.
 علماء و رهبران سياسي. -4
 مورچه. -5
 

 سؤال
 ؟تقليد از بيگانگان در چه مواردي الزم است -1
 ؟زاد گرديدبه دست چه كساني آ قدس -2
 ؟دنياي كنوني چگونه دنياي خواهد بود -3
 ؟شود كسي را مسلمان و ديندار كرد آيا با زور مي -4
 ؟درجه حرارت طبيعي بدن انسان چند است -5
 

 جواب
 در كار و تالش و دانش و پيشرفت. -1
 .رحمه اهللا و صالح الدين ايوبي  عمر بن خطاب -2
 و علم و پيشرفت و احترام به آزادي و عدالت.دنياي بازگشت به ايمان و دانش  -3
 نه به هيچ وجه. -4
 درجه. 37 -5
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 سؤال
 ؟اصول ايمان كدامند -1
 ؟كنند چه چيزهايي وضو را باطل مي -2
 ؟است 1000داراي چند عدد  1000,000عدد  -3
 ؟با توجه و الهام از گوش و چشم انسان چه چيزهايي را اختراع كرده است -4
 ؟شد بود چي مي ها شور نمي ياها و اقيانوساگر آب در -5
 

 جواب
 –جهان پـس از مـرگ    –پيامبران  –هاي آسماني  كتاب –مالئك  –ايمان به خداوند  -1

 قدر و قضا.
شـي و تمـاس بـدن زن و مـرد     بيهو –خوابيـدن   –شدن هرچيزي از جلو و عقب  خارج -2

 .مام ابوحنيفه)جاري شدن خون از بدن (مذهب ا -)مذهب امام شافعي( نامحرم
 يك هزاري دارد. 1000 -3
با توجه به ساختمان گوش ميكروفون و ضـبط صـوت و بـا توجـه بـه سـاختمان چشـم         -4

 دوربين عكس و فيلمبرداري.
شدند و بـه جـاي آب    ران فاسد مير عفونت الشه جانوها به خاط همه درياها و اقيانوس -5

 باريد. پاك باران ميكرب و عفونت بر زمين مي
 

 ؤالس
 ؟هاي اسالم را نام ببريد پايه -1
 ؟انسان هليكوپتر يا چرخبال را از روي ساختمان كدام حشره ساخته است -2
پا ساختن حمام و سنگ فرش خيابـان توسـط چـه كسـاني آغـاز      وربراي اولين بار در ا -3

 ؟گرديد
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 ؟نمودن چيزهاي تيز به درون گوش چه ضرري را به دنبال دارد داخل -4
 ؟يعني چهتاريخ  -5
 

 جواب
 حج. –زكات  –روزه  –نماز  – حممد رسول اهللا –ال إله إال اهللا  -1

 سنجاقك. -2
 توسط مسلماناني كه اسپانيا را فتح نموده بودند. -3
 شود. شدن پردة گوش و كري مي باعث پاره -4
گذشـته   فكري و فرهنگـي كـه در   ،علمي اجتماعي، سياسي، حوادث و جرياناتيعني  -5

 ده است.روي دا
 

 سؤال
 ؟نماز واجب داراي چه شرايطي است -1
 ؟هاي اصلي كدامند رنگ -2
 ؟شود به آن اضافه شود يك ميليون مي 1كدام عدد است كه اگر رقم  -3
 ؟چشيم اي مي طعم غذا را با چه وسيله -4
 ؟ها چي گفت ل خطاب به ديگر مورچهمورچه عاق -5
 

 جواب
رونمـودن بـه قبلـه،     ، داشـتن وضـو،  رارسـيدن وقـت  ف پاكي لباس و بدن و محل نمـاز،   -1

 بودن. مسلمان
 آبي. –سبز  –قرمز  -2
3- 999999. 
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 با سطح حساس و عصبي بر روي زبان. -4
 گفت: حود را كنار بكشيد تا لشكريان حضرت سليمان ندانسته شما را لگد نكنند. -5

 سؤال
 ؟كنند چه چيزهايي نماز را باطل مي -1
 ؟چند ركعت هستندنمازهاي پنجگانه  -2
 ؟هاي اخالقي زبان را نام ببريد تا از بيماريچند -3
 برد. نمي –حسود  –اي بسازيد: سود  از چند كلمه زير جمله -4
 ؟نوشتن تاريخ از كي آغاز گرديد -5
 

 جواب
خــوردن و  ،نمــودن عمــدي كــاري غيــر از آنچــه در نمــاز هســت  اضــافه، زدن حــرف -1

 قصد خروج و قطع نماز. ، نقض وضو،قبله ازانحراف  ،عورت كشف ،آشاميدن
 ركعت. 17 -2
 چيني و... سخن –فحش و ناسزا  –تهمت  –غيبت  –دروغ  -3
 برد. حسود سود نمي -4
 از وقتي كه انسان نوشتن را كشف نمود. -5

 
 سؤال

 ؟چرا به نماز نياز هست و بايد آن را بجا آورد -1
 ؟چه كسي بودافغاني سيد جمال الدين  -2
 ؟تعمار يعني چياس -3
 ؟بزرگترين كشورهاي استعمارگر را نام ببريد -4
 ؟يابند ها از استعمار رهايي مي چگونه ملت -5
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 جواب

 يرا نماز غذاي روح و انديشه و وسيله ارتباط با خداوند است.ز -1
هـاي   يكي از بزرگان علم و مبارز با اسـتعمار كـه بـراي بيـداري مـردم مسـلمان تـالش        -2

 د.فراواني نمو
يعني سلطه فكري و سياسي يا اقتصـادي و اجتمـاعي كشـورهاي قـوي بـر كشـورهاي        -3

 ضعيف.
 انگليس، امريكا، فرانسه، ايتاليا و... -4
 گيري از امكانات الزم، و بازگشت به اسالم. بهره با آگاهي، وحدت، -5

 
 سؤال

 ؟هايي تشكيل شده است دستگاه عصبي از چه بخش -1
 ؟زمان پادشاهان قديم مصر رواج داشتكدام علم پزشكي در  -2
 ؟بزرگترين نعمت خداوند پس از اسالم و ايمان به مسلمانان چيست -3
 ؟اي بود و آغاز تاريخ هجري چه حاثه مبدأ -4

يَّ « -5 ىلَ  حَ الَةِ  عَ  ؟. يعني چي»الصَّ

 
 جواب

 اعصاب. –نخاع شوكي  –مغز  -1
 موميايي اجساد مردگان. -2
 معادن زيرزميني از جمله نفت. -3
 به مدينه. هجرت رسول خدا  -4
 ».ماز بياييدنبشتابيد و براي «يعني  -5
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 سؤال

 ؟كنند در داخل مسجد الحرام هنگام نماز به كجا رو مي -1
 –داري  مي –را  –براي  –ديگران  –هرچه  –اي بسازيد: دوست  از كلمات زير جمله -2
 نيز. –اي بر –دوست  –بدار  –خود 
 ؟پرستي چي بوده و هست علت بت -3
 ؟رسول خدا چي فرموده است ،در مورد آموزش قرآن -4
 ؟اي دارند حيوانات اهلي براي انسان چه فائده -5
 

 جواب
 خوانند. زنند و نماز مي بر گرد كعبه حلقه مي -1
 داري، براي ديگران نيز دوست بدار. هرچه را براي خود دوست مي -2
 و دوري از هدايت پيامبران. ناداني -3
 ».بهترين شما كساني هستند كه قرآن را بياموزند و به ديگران بياموزانند« -4
 كنند. استفاده ميها  آن از شير و گوشت و پشم -5
 

 سؤال
 ؟ثواب نماز جمعه چگونه است -1
 ؟دارد 10تا عدد چند 440عدد  -2
 ؟جهاد در اسالم معنايش چيست -3
 ب هفتگانه دنيا را نام ببريد.تا از عجايچند -4
 ؟چي بود» عام الفيل«ترين واقعه  مهم -5
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 جواب
 توانند حج بروند به اندازه يك حج ثواب دارد. براي كساني كه نمي -1
 دارد. 10عدد  44 -2
اساس حكمت و  يعني تالش فكري، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي بر -3

 مشورت براي گسترش اسالم.
 هاي معلق بابل. باغ –برج دريايي اسكندريه  –اهرام مصر  –ديوار چين  -4
 . تولد حضرت محمد -5
 

 سؤال
 ؟يد انجام بدهداكسي كه پير و ناتوان باشد، در ماه رمضان چكاري ب -1
 ؟شود ماه رمضان چگونه ثابت مي آمدن -2
 ؟گرفتن حرام است در چه روزهايي روزه -3
 ؟هايي است و براي چيستشن و عيد چه روزروز ج -4
 ؟چيست راه براي پيشرفت كشاورزي و صنعت بهترين -5
 

 جواب
 دهد. روز ماه رمضان مقداري فديه مي گيرد، اما به جاي هر روزه نمي -1
 شدن سي روزه ماه شعبان. شدن هالل ماه، يا كامل ديده -2
 روز عيد رمضان و روز عيد قربان. -3
ي و تشـ روزه و عبادت و تجديد ديـدار و آ  شدن به ي موفقعيد رمضان و عيد قربان برا -4

 محبت.
ريــزي و بازاريــابي و  گــذاري و برنامــه اســتفاده از امكانــات صــنعتي پيشــرفته، ســرمايه -5

 نگهداري خوب.
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 سؤال

 ؟براي جوانان امروزي آگاهي از چه چيزهايي ضروري است -1
 ؟بخشد چه چيزي به انسان آرامش روحي و ايماني مي -2
 ؟قرآن داراي چند سوره است -3
 ؟ترين محصول كشاورزي دنيا چيست مهم -4
 ؟را نام ببريد هاي زمان حضرت محمد بزرگترين حكومت -5
 

 جواب
كنند و تالش بـراي   آگاهي و ايمان و اخالق و آشنايي با دنيايي كه در آن زندگي مي  -1

 ... آشنايي با حداقل يك زبان خارجي و كامپيوتر و اينترنيت و
 عبادت و ذكر خداوند. -2
 سوره. 114 -3
 گندم. -4
 ايران. –روم  -5
 

 سؤال
 ؟چي بود نام پدر رسول خدا -1
 ؟را نام ببريد دو نفر از دشمنان اسالم در زمان حضرت محمد -2
 ».دانش –و  –است  –علم  –ماية  –سربلندي «اي بسازيد:  از كلمات زير جمله -3
 ؟ندت اقتصادي و اجتماعي هر ملتي كدام ايشرفهاي اساسي براي پ پايه -4
 ؟ندارها چه پيامدهاي را به دنبال د فقر و ثروتمندي براي ملت -5
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 جواب
 عبداهللا. -1
 ابولهب. –ابوجهل  -2
 علم و دانش مايه سربلندي است. -3
 –توليـد خـوب و فـراوان     –گـذاري   سـرمايه  –تربيت افـراد متخصـص    –ريزي  برنامه -4

 جويي. صرفه –بازاريابي 
 هاست. فقر باعث ذلت و وابستگي و ثروت باعث افتخار و استقالل ملت -5
 

 سؤال
 ؟چي نام داشت مادر رسول خدا -1
 ؟هدف اصلي از آمدن پيامبران چه چيزي بوده است -2
 ؟ي مثل هم استدرامودعوت پيامبران در چه  -3
 ؟كساني هستند ها نزد خداوند چه ترين و محترمين انسان داشتني دوست -4
 ؟كدام پيامبر را برادرانش در چاه انداختند -5
 

 جواب
 آمنه دختر وهب. -1
 ها را از بردگي يكديگر و ناداني نجات داده و بـرادري و مسـاوات را در ميـان    تا انسان -2

 گسترش بدهند.ها  آن
ات و در بسـياري از احكـام و دسـتور   انـد   در اصول انديشه و اخالق و اهداف مثل هـم  -3

 عملي ديني باهم فرق دارند.
 ها. پرهيزكارترين انسان -4
 .حضرت يوسف -5
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 سؤال

در كـودكي وارد خانـه حليمـه سـعديه گرديـد چـه        پس از آن كه حضـرت محمـد   -1
 ؟به وجود آمدها  آن تغييري در وضع

 ؟8بر  3بزرگتر است يا  4بر  3رقم  -2
 –احتـرام   –مـادر   –و  –ماننـد   –پدر  –است  –اي بسازيد: معلم  از كلمات زير جمله -3
 به. –احترام  –الزم 
 ؟عدادي هستندنقطه انجماد و نقطه جوش چه ا -4
 ؟هاي سفيد در خون چيست كار گلبول -5
 

 جواب
 شان فراوان شد. خير و بركت فراوان نصيب آنان گرديد و روزي -1
 .4بر  3 -2
 م است.احترام به معلم مانند احترام به پدر و مادر الز -3
 ) درجه است.100آمدن آب ( ) و نقطه جوش0نقطه انجماد ( -4
 هاي مهاجم. دفاع از بدن در مقابل هجوم ميكرب -5

 سؤال
 ؟چند سال داشت وت آمنه رسول اهللابه هنگام ف -1
 ؟اي يكديگر را قطع نكنند چي نام دارند ه در هيچ نقطهكدو خط مستقيم  -2
 ؟يت چه كساني هستندزيانباران و بيچارگان در نها -3
 ؟سعادتمندان و پيروزان چه كساني هستند -4
 ؟در كدام كشور قرار دارد» األزهر«دانشگاه  -5
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 جواب
 سال. 6 -1
 موازي. -2
كساني كه در زمان زندگي خويش را در مسير باران رحمت ايمان و توحيـد و كـردار    -3

 دهند. نيك قرار نمي
هـا بـه وسـيله ايمـان و كارهـاي نيـك و        و زشـتي كساني كه نفس خود را از انحـراف   -4

 عبادات پاك كنند.
 رد.در مصر قرار دا -5
 

 سؤال
 ؟اولين ماه سال قمري كدام است -1
 ؟گيري محيط متوازي االضالع چيست ده اندازهعقا -2
 ؟رابطة دين و دانش چگونه است -3
 ؟نور چه نقشي در رشد گياهان دارد -4
 ؟روزه چي فرموده است در مورد قرآن و رسول خدا -5
 

 جواب
 محرم. -1
 .2× مجموع طول و عرض  -2

پيـامش را آغـاز نمـوده و آن را از عبـادات و      »قلـم«و  »علـم«و  »أاقـر«دين اسالم بـا   -3

 آورد. ضروريات زندگي مادي و معنوي به شمار مي
 گيرند. شود و رنگ سبز به خود مي ميها  آن باعث رشد -4
 نمايند. شفاعت مياند  مت براي كساني كه اهل قرآن و روزه بودهقرآن و روزه در قيا -5
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 سؤال

 ؟نظر اسالم در مورد ستم و خيانت چيست -1
 ؟كنيد اگر محيط مربعي معلوم باشد يك ضلع آن را چگونه حساب مي -2
 ؟ماضي و مضارع و حال يعني چه -3
 ؟جسم انسان براي رشد و سالمت به چه چيزهايي نياز دارد -4
 ؟هاي قدرت و عظمت خداوند را نام ببريد رخي از نشانهب -5
 

 جواب
 را بر اهل ايمان حرام نموده است.ها  آن -1
 اندازه يك ضلع آن است. 4مجموع محيط تقسيم بر  -2
 اكنون. –آينده  –گذشته  -3
 ورزش. –بهداشت  –هوا  –به غذا  -4
ها و شب و روز و تغيير  انتفاوت صداي انس –تفاوت چهره  –هاي مردم  اختالف زبان -5
 ها. فصل
 

 سؤال
 ؟كدام غزوه به شهادت رسيد طالب در جعفر بن ابي -1
 ؟ستم و خيانت به مردم چه سرانجامي دارد -2
 ؟آيد مساحت مستطيل چگونه به دست مي -3
 ؟در مورد حق همسايه چي فرموده است رسول خدا -4
 ؟دوستي و همكاري با دشمنان دين چگونه است -5
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 وابج
 در غزوه مؤته. -1
 شود. گرفتاري و عذاب آخرت مي –باعث بيماري  -2
 عرض.× طول  -3
 ».هركس كه همسايه از دست و زبان او در امنيت نباشد، ايمان ندارد« -4
 مانند بازي با آتش است. -5
 

 سؤال
 ؟بيت اهللا الحرام و مسجد االقصي در چه شهرهايي قرار دارند -1
 ؟ر زندگي انسان چيستترين آزادي د مهم -2
 ؟در جهان چند قاره وجود دارد -3
 ؟يهود و نصاري چه موقع از ما راضي خواهند شد -4
 ؟رژيم اسراييل چگونه حكومتي است -5
 

 جواب
 بيت اهللا الحرام در مكه، و مسجد االقصي در بيت المقدس قرار دارند. -1
زنجيـر جهـل و نـاداني و     و آزادي از –هـاي نـارواي نفسـاني     آزادي از اسارت كشش -2

 سپس آزادي براي اظهار عقيده و ديدگاه.
 مريكا.آ –آفريقا  –استراليا  –آسيا  –اروپا   :قاره 5 -3
 را بپذيريم.ها  آن شدة وقتي كه دين تحريف -4
 حكومتي ستمكار و نماينده استعمار قديم و جديد است. -5
 

 سؤال
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 ؟فرموده است مسلمانان را به چه چيزي تشبيه رسول خدا -1
 ؟هاي امام محمد غزالي را نام ببريد چند كتاب از كتاب -2
 ؟چگونه ديگران را به اسالم بايد دعوت نمود -3
 ؟مكعب چند وجه دارد -4
 ؟فائده مو و اليه مخاطي بيني چيست -5
 

 جواب
 را به يك بدن تشبيه نموده است.ها  آن -1
 .احياء العلوم ، كيمياي سعادت،ايها الولد -2
 تر. با حكمت و اندرز پسنديده و مجادله و مناقشه پسنديده -3
 دارد. وجه مربع 6 -4
 كند. شود از غبار و ميكرب تصفيه مي هوايي را كه وارد ريه مي -5
 

 سؤال
 ؟هنگام شنيدن اذان چي بايد گفت -1
 ؟هاي قائمه چند درجه است مجموعة زاويه -2
 ؟ستهاي قرمز در بدن انسان چي كار گلبول -3
 –عقل  –دين  –به  –همنشيني  –بايد  –از  –تو  –اي بسازيد: تو  از كلمات زير جمله -4

 بيفزايد. –تا  –تو را  –و 
 ؟نويسندة كتاب كيمياي سعادت كيست -5
 

 جواب
 گويد به آرامي تكرار كنيم. هرچه را كه مؤذن مي -1
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 درجه. 180 -2
 ها. از كربنيك از همه نقاط بدن به ريهانتقال اكسيژن از ريه به تمام بدن و نقل گ -3
 ن بيفزايد.يدايد تا تو را عقل و همنشين تو از تو به ب -4
 امام محمد غزالي. -5
 

 سؤال
 ؟چه فرقي دارد هااذان صبح با اذان اوقات ديگر نماز -1
كيلـومتر در   75اي بـا سـرعت    راننـده  ،كيلومتر اسـت  150از يك شهر تا شهري ديگر  -2

 ؟كند مدت آن را طي ميساعت در چه 
 ؟توسط چه كساني ساخته شد ساعت براي اولين بار -3
وقتي ساعتي را كه مسلمانان ساخته بودند به عنوان هديه براي امپراطـور فرانسـه بردنـد     -4

 ؟آن را چكار كرد
 ؟ها در بدن انسان چيست كار كليه -5
 

 جواب
الةُ «أذان صبح جمله:  -1 ٌ  الصَّ ريْ نَ  خَ مِ  مِ  را اضافه دارد. »النَّوْ

 ساعت. 2در  -2
 توسط مسلمانان و در زمان هارون الرشيد. -3
 و دستور داد آن را نابود كنند.اند  از ديدن آن ترسيد و گفت درون آن جن قرار داده -4
 بدن. تصفيه خون -5
 

 سؤال
 ؟كدام جمله است كه در اقامه هست ولي در اذان نيست -1
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 ؟دنبال چه هدفي بودسيد جمال الدين افغاني به  -2
 ؟نام چهار امام اهل سنت در فقه را ذكر كنيد -3
 ؟براي مقابله با تبليغات فكري و فرهنگي ديگران چكار بايد كرد -4
 ؟اصحاب كهف چه كساني بودند -5
 

 جواب
دْ « -1 تِ  قَ امَ الَة قَ  .»الصَّ

 به دنبال بيداري مسلمانان و قيام براي رهايي از سلطه بيگانگان. -2
امـام   –امـام ابـو ادريـس شـافعي      -امام مالك بـن انـس   -امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت  -3

 ./احمد بن حنبل
دهنـد بـراي تبليـغ اسـالم      از وسايل و امكاناتي مانند آنچه آنان مورد استفاده قـرار مـي   -4

 استفاده نماييم.
هـا در   د و سـال ي پنـاه بردنـ  كه از ستم پادشاه زمان خود به غـار مسيحيان مؤمني بودند  -5

 آنجا به خواب رفتند.
 

 سؤال
 ؟زكات فطر در چه سالي واجب شده -1
 ؟در مورد ادب و احترام چي فرموده اند رسول خدا -2
 ؟چيست كه ابتدا دارد ولي انتها ندارد -3
 ؟چيست لفايده درخت و جنگ -4
 چاه. –است  –در  –كن  چاه –اي بسازيد: ته  از كلمات زير جمله -5
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 جواب
 سال دوم هجري. -1
گتران احترام نگذارد و نسبت به كودكان مهربان نباشـد از  رفرموده است: هركس به بز -2

 ما مسلمانان نيست.
 اعداد هستند. -3
 جنگل و درخت ثروتي مهم و باعث تصفيه هوا، و زيبايي محيط زندگي هستند. -4
 كن در ته چاه است. چاه -5
 

 سؤال
 ؟اراحت كردي چكار بايد بكنياگر بهر علت دوستت را ن -1
 ؟دو نفر كه بدون پدر و مادر به دنيا آمدند -2
 ؟كنيد خواست با شما دوست شود چكار مي اگر انساني نادان و گناهكار مي -3
 ؟فرق دين و مليت چيست -4
 ؟چرا بايد از غيبت و بدگويي پرهيز كنيم -5
 

 جواب
 خواهي كني. بايد از او معذرت -1
 آدم و حوا. -2
 .مبهتر است براي نصيحت و اندرز با او دوست شوي -3
شود و قوميت و مليـت جبـري اسـت و     دين پس از آگاهي از احتياج به آن انتخاب مي -4

 عادات است. ارد، دين راهنماست و مليت جزءنيازي به گزينش ند
 شود. زيرا گناه است و باعث كينه و دشمني مي -5
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 سؤال
مه پيـامبران بـراي هـدايت طائفـه خـويش فرسـتاده شـده        ه به غير از حضرت محمد -1

 ؟چه كساني را بر عهده دارد هدايت مأموريت بودند، حضرت محمد
 ؟درياها براي انسان چه فوائدي دارند -2
 ؟كدام پيامبر مدتي در شكم نهنگ قرار داشت -3
 ؟كدام پيامبر بود كه قبل از پيغمبري ناخواسته با مشت آدمي را كشت -4
 ؟براي چيست» ژئولوژي«نش دا -5
 

 جواب
 هاست. ها و مكان براي هدايت همه مردم در همه زمان محمد رسالت -1
 ... است. دريا ثروتي سرشار از انواع ماهي و ميگو و خاويار و نفت و -2
 .حضرت يونس -3
 .حضرت موسي -4
 خيز. هاي زمين و مناطق زلزله براي شناختن اليه -5
 

 سؤال
 ؟جمعه گفته شد چكار بايد كرد وقتي اذان -1
 ؟نام چهار تن از بزرگان صحابه را ذكر كنيد -2
 ؟درجه است، زاوية ديگر آن چند درجه است 60يك زاوية مثلث قائم  -3
 ؟دو هديه بزرگ خداوند به نوزادان چيست -4
 ؟چه كسي مسجد اموي دمشق را ساخت -5
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 جواب
 بايد رفت. كار را تعطيل و براي نماز جمعه به مسجد -1
 .مرتضيعلي  – ذي النورين عثمان – فاروق عمر –صديقابوبكر  -2
 درجه. 30 -3
 شير و محبت مادر. -4
 وليد بن عبدالملك. -5
 

 سؤال
 ؟مقدار زكات پول چقدر است -1
 ؟شوند برف و تگرگ چگونه درست مي -2
 نيست. –خدمت  –بجز  –خلق  –عبادت «اي بسازيد:  از كلمات زير جمله -3
 ؟شود اگر باران چند سال نبارد چي مي -4
 ؟اسراف و تبذير يعني چه و چه حكمي دارند -5
 

 جواب
 درصد. 5/2 -1
 شوند. قطرات باران وقتي سرد و سردتر شوند به تگرگ و برف تبديل مي -2
 عبادت به جز خدمت خلق نيست. -3
 ميرند. ران ميشوند و همه جاندا ها خشك مي ها و چاه ها و رودخانه همه چشمه -4
 كردن كه در اسالم حرام هستند. يعني ريخت و پاش و بيش از نياز مصرف -5
 

 سؤال
 ؟معراج يعني چه -1
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 ؟گويد خبر معراج گفت: او دروغ نميچه كسي پس از شنيدن  -2
 ؟شود مساحت مثلث چگونه حساب مي -3
 ؟بزرگترين ستاره مجموعه شمسي كدام است -4
 ؟ساخت در كجا و چي نام داشت خدااولين مسجدي كه رسول  -5
 

 جواب
هـا را معـراج    از مكـه بـه بيـت المقـدس و از آنجـا بـه آسـمان        رفتن شبانه رسول اهللا -1

 گويند. مي
 .ابوبكر صديق -2
 .2تفاع  :  ار× قاعده  -3
 مشتري. -4
 مسجد قبا در مدينه. -5
 

 سؤال
 ؟از مكه به مدينه مهاجرت نمود چرا رسول خدا -1
بـه   –كه ديگران  –كسي  –محبت  –كند  نمي –اي بسازيد: خدا  ز كلمات زير جملها -2

 هم. –رحم  –كند  نمي –او  –به  –رحم  –
 ؟آيد مساحت متوازي االضالع چگونه بدست مي -3
 ؟گازي اوزون صدمه ديده است  چرا اليه -4
 ؟كار ريه چيست -5
 

 جواب
 .افزوده بودندها  آن زيرا مشركين بر آزار -1
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 كند. كسي كه به ديگران رحم نكند خداوند هم به او رحم نمي -2
 ارتفاع.× قاعده  -3
 ها. به خاطر گازهاي مصنوعي كارخانه -4
 رسانيدن اكسيژن به قلب و خون و گرفتن گاز كربنيك. -5
 

 سؤال
 ؟در مورد برادري و همكاري چي فرموده است رسول خدا -1
 ؟ناميده است» فتح المبين«در صدر اسالم اي را  خداوند متعال چه واقعه -2
 ؟شود مساحت مكعب چگونه حساب مي -3
 ؟كدامند دو چيز را شفادهنده ناميده است، آن دوقرآن  -4
 ؟است يعني چه» ضار و نافع«خداوند  -5
 

 جواب
 ».دارند هاي آجرند كه يكديگر را نگاه مي مؤمن براي مؤمنان ديگر مانند دانه« -1
 يه.مصالحه حديب -2
 .2× مساحت قاعده × ارتفاع × محيط قاعده  -3
و عســل  ،هــاي فكــري و اخالقــي و اجتمــاعي اســت آيــات قــرآن شــفادهنده انحــراف -4

 شفادهندة بيماري جسمي.
يعني ضرر انسان تنها در نافرماني و نفع انسان در فرمانبرداري اوست، و هرچيز ديگري  -5

 كه پيش بيايد خير است.
 

 سؤال
 ؟بيشتر دشمني نمودند يم، موسي و محمد عليهم السالم ابراه ي باچه كسان -1
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 ؟ها را شكست تبر را چكار كرد س بتدر غياب قد وقتي حضرت ابراهيم -2
 ؟سحر ساحران را چكار كرد ،به ماري تبديل شد وقتي عصاي حضرت موسي -3
هـاي مـرده را    براي بيشترشدن ايمـانش از خداونـد خواسـت پرنـده     كه كدام پيامبر بود -4

 ؟زنده كند
 ؟شد بر روي چه چيزي نوشته مي قرآن در زمان رسول خدا -5
 

 جواب
بـا   و حضـرت محمـد   ،با فرعـون  با نمرود، حضرت موسي حضرت ابراهيم -1

 سران مشرك قريش.
 تبر را بر روي شانه بت بزرگ قرار داد. -2
 سحر ساحران ديگر را باطل نمود. -3
 .حضرت ابراهيم -4
 بر روي پوست آهو و تخته چوب. -5
 

 سؤال
 ؟صاحبان كدام چشمان را خداوند عذاب نخواهد داد -1
 ؟خالد چه حالتي دارد ،در دو جمله: خليل خالد را زد و خالد خليل را زد -2
 ؟افق چه فرموده استنهاي م در مورد عالمت رسول خدا -3
 70عدد سيب قرمز و  60يك هرها  آن اصله 100 ،اصله درخت سيب دارد 170باغباني  -4

 ؟عدد سيب زرد ثمر دادند، جمعاً چند عدد سيب برداشته شده است 70اصله نيز 
 ؟اي است بزرگترين دشمن مزارع كشاورزي چه حشره -5
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 جواب
 باني كند.اسي كه از خوف خداوند گريان باشد و چشماني كه در راه خدا پهائ چشم -1
 له دوم فاعل است.ول و در جمعفدر جمله اول خالد م -2
هرگـاه   -2گويـد.   هرگاه سـخن بگويـد، دروغ مـي    -1 :فرموده: عالمت منافق سه چيز -3

و هرگـاه امـانتي را بـه او بسـپارند خيانـت در امانـت        -3كنـد.   وعده دهد خـالف وعـده مـي   
 نمايد. مي

 عدد. 10900 -4
 ملخ. -5
 

 سؤال
 ؟است قو سرمش وگدر چه مواردي براي مسلمانان ال زندگي رسول خدا -1
 ؟سنت يعني چه -2
 اي با قرآن دارد. سنت چه رابطه -3
 ؟هايي هستند ها چگونه نام بهترين نام براي انسان -4
 ؟وظيفه و مسئوليت پدر در مورد فرزند چيست -5
 

 جواب
و خالصه همه   هاي رسول خدا عبادت ، اخالق، روابط اجتماعي و سياسي،ها انديشه -1

 .سرمشق است براي ما مسلمانان يشانجوانب زندگي ا
 .صو تأييد رسول خدا –رفتار  –سنت يعني: گفتار  -2
 ي و اجرايي قرآن است.ملتفسير ع سنت رسول خدا -3
نامي كه نيمي از آن كلمه عبد و نيم ديگر نام و صفتي از خداوند باشد، ماننـد: عبـداهللا    -4

 عبدالكريم. –عبدالرحمن  –
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او را با دين آشنا نمايد و در مسير كسـب علـم و ديـن او را يـاري      نام نيكي بر او بنهد، -5
 دهد، و همسري شايسته را براي او انتخاب كند.

 
 سؤال

 ؟كداميك از اصحاب همه دارائيش را بجا نهاد تا هجرت نمايد -1
 ؟با پادشاهان ايران و روم و حبشه و... نامه نوشت چرا رسول خدا -2
 ؟گناه بر چند نوع است -3
 ؟گيرد توبه چه زماني مورد قبول خداوند قرار مي -4
 ؟نماز را به چه چيزي تشبيه فرموده است رسول خدا -5
 

 جواب
 .صهيب رومي -1
 فرمود. را به دين اسالم دعوت ميها  آن -2
گناهـاني كـه هـم نافرمـاني      -2گناهي كه نافرماني خداوند است.  -1بر دو نوع است:  -3

 كند. را از مردم ضايع ميو هم حقي  ،خداوند است
 و اگر حق مردم باشد آن را جبران نمايد. ،زماني كه تصميم بر ترك گناه بگيرد -4
 بار در آن حمام كند. 5روز  نزل كسي رد شود و انسان در شبانهي كه از جلو مبه نهر -5

 سؤال
خداونـدا! عثمـان را   «دعـا نمـود و فرمـود:     براي حضرت عثمـان  چرا رسول خدا -1

 ؟»بخشب
 ؟، چه تأثيري بر خود و ديگران دارداي ديني عمل نكنده انساني كه به مسئوليت -2
 ؟چي فرموده است در مورد دوست خوب و بد رسول خدا -3
 ؟كردند هاي مسافرت مي مردم قريش در زمستان و تابستان به چه سرزمين -4
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 ؟خداوند متعال در مورد خوردن و آشاميدن چي فرموده است -5
 

 ابجو
 را او تأمين فرمود.» ةعسر«براي آن كه همه تجهيزات و مخارج لشكر  -1
 شود. شود و براي ديگران نيز اسباب درد سر مي باعث گرفتاري و بدبختي خود مي -2
 دوست خوب مانند عطرفروش و دوست بد مانند آهنگر است.«فرموده است  -3
 .رفتند به شام مي ها ها به يمن و تابستان زمستان -4
 ».ولي اسراف مكنيد ،بخوريد و بياشاميد«فرموده:  -5
 

 سؤال
هجرت فرموده آن شب را در بسـتر او   كداميك از اصحاب هنگامي كه رسول خدا -1

 ؟خوابيد
 ؟تلويزيون چه اهميتي در دنياي امروز دارد -2
 اي بسازيد: تاريكي، علم، جهل، است، نور، و. از كلمات زير جمله -3
 ؟ي گفتند و او چي جواب دادمرغ چبه شتر -4
 ؟شكيباترين حيوان اهلي كدام است -5
 

 جواب
 .علي -1
اگر به درستي  ؛وسيله بسيار مهم براي تعليم و تربيت و گسترش دانش و فرهنگ است -2

 مورد استفاده قرار گيرد.
 علم نور و جهل تاريكي است. -3
  شترم. :گفت گفت: مرغم. گفتند: خوب بپر، ،به او گفتند: بار بكش -4
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 شتر. -5
 

 سؤال
 ؟كداميك از فرماندهان سپاه اسالم در جنگ موته به شهادت رسيدند -1
 ؟ام انددكها  آن د كه بسيار باهم فرق دارند،سه نوع شير وجود دارن -2
 ؟گترين سرداران سپاه اسالمريكي از بز -3
كننـد، بـه گـردش و    زيرا اگـر تبعيـدم    ؛ستمكاران مردمي نادانند«اين سخن از كيست:  -4

پـردازم، اگـر مـرا بكشـند بـه شـهادت        روم، اگر زندانيم نمايند به ذكـر و عبـادت مـي    سفر مي
 ».رسم مي

 ؟كردند مردم عرب در زمان جاهلي به چه چيزهايي بيشتر افتخار مي -5
 

 جواب
 عبداهللا بن رواحه. –طالب  جعفر بن ابي –زيد بن حارثه  -1
 ر كه حيواني درنده است.شي –شير آب  –شير خوراكي  -2
 خالد بن وليد. -3
 احمد بن تيميه حراني. شيخ االسالم -4
 به شعر و شراب و اسب و شتر. -5
 

 سؤال
 ؟اسالم است» امين امت«در مورد كداميك از اصحاب فرمود:  رسول خدا -1
 ؟در جمله: خالد و خليل خندان آمدند، كلمه خندان چه نقشي دارد -2
 ؟و خبره چي فرموده است مورد انسان هوشياردر  ل خداوسر -3
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كه نوجـواني بـود، در مـورد اخـتالف سـران       هنگام بازسازي خانه كعبه رسول خدا -4
 ؟بر جاي خود چه كاري را انجام داد» حجر األسود«قبايل براي گذاشتن 

 ؟عالمه اقبال الهوري چه كسي بود -5
 

 جواب
 ابوعبيده عامر بن جراح. -1
 حال است. كلمه خندان -2
هاي نارواي نفساني چيره شود، و بـراي   فرموده: آدم دانا و خبره آن است كه بر كشش -3

 قيامت كار كند.
هـا   آن از را آورده و سنگ را در آن گذاشتند و دستور دادنـد كـه هـر يـك     اي پارچه -4

 اي را گرفت و سنگ را در جاي خود قرار داد. اي را بگيرند و خود نيز گوشه گوشه
 مصلح و شاعر پاكستاني است. انديشمند، -5
 

 سؤال
 ؟كرد به نزد فرعون او را همراهي مي چه كسي هنگام رفتن موسي -1
 ؟شدولد او را چكار كرد و عاقبتش چي مادر حضرت موسي پس از ت -2
 ؟نامند كداميك از پيامبران را پيامبر صبر و شكيبايي مي -3
 ؟ونداكنيم يا براي خد براي خود عبادت مي -4
 ؟چرا اسالم شراب و قمار را حرام نموده است -5
 

 جواب
 هارون.او برادر  -1
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او را در سبدي نهاد و به نيل انداخت و خانواده فرعون او را از آب گرفتند، و در منزل  -2
 آنان بزرگ شد.

 .ايوب -3
 براي اين كه خود به آن احتياج داريم و هم براي رضايت خداوند. -4
از مـان   شـود مـال و ثـروت    و قمار باعـث مـي   گيرد، ب نعمت عقل را از ما ميشرا زيرا -5

 برود. ما دست
 

 سؤال
 ؟خداوند اهل ايمان و عمل صالح را به چه چيزي وعده داده است -1
 ؟نمايد ها را چگونه آزمايش مي خداوند انسان -2
 ؟چرا پسر حضرت نوح در طوفان غرق شد -3
 ؟هاي بدي بودند انسان همسران كداميك از پيامبران  -4
 ؟آيد شان برمي ها كاري از دست آيا در قيامت نسب و قوم و شخصيت -5
 

 جواب
 به ماندن ماندگار در بهشت. -1
 به وسيله فقر و دارايي و خير و شر. -2
 چون حاضر نشد دين پدر خود را بپذيرد و وارد كشتي نجات شود. -3
 همسر حضرت لوط و حضرت نوح. -4

ُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ فَۡرًدا ﴿ فرمايد: خداوند مي نه، چون -5 ُُ هاي به  همه انسان« ﴾٩ََ
 . مگر آن كه خداوند خود بخواهد و اجازه بدهد.»آيند تنهايي به نزد او مي
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 سؤال
 ؟خداوند در مورد كفار و اشرار چه تهديدي فرموده است -1
 ؟كفر يعني چه -2
 ؟منافق كيست -3
 ؟شود ك به چه كساني گفته ميمشر -4
 ؟خداوند گناه چه كساني را هيچگاه نخواهد بخشيد -5
 

 جواب
 را به گرفتاري دنيا و عذاب آخرت تهديد فرموده است.ها  آن -1
 نمودن و نپذيرفتن. كردن و آن را انكاريعني حق و دين را درك  -2
هاي ظـاهري را   خي از عبادتندارد، اما از ترس براعتقاد يعني كسي كه به آئين اسالم  -3

 دهد. انجام مي
شود كه آگاهانـه چيـزي را در صـفاتي كـه خـاص خداونـد        به كسي مشرك گفته مي -4

 است شريك نمايد.
قبل از  اينكه بخشد، مگر نه چيزي را براي او شريك كنند نميهاگناه كساني را كه آگا -5

 مرگ توبه كنند و مسلمان شوند.
 

 سؤال
 ؟ز قيامت همه مردگان را زنده خواهد فرمودچرا خداوند رو -1
 ؟چيست معجزة ماندگار حضرت محمد -2
 ؟به چه چيزهايي در ميان مردم قبل از بعثت شهرت داشت حضرت محمد -3
 ؟را خريد و آزاد نمود بالل چه كسي -4
 ؟زير آن با مردم بيعت نمود، قطع كرد درختي را كه رسول خدا فاروق عمر چرا -5
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 جواب

 شان به بهشت و جهنم. در دنيا و بردنها  آن براي رسيدگي به عملكرد -1
 .كريم قرآن -2
 داري، راستگويي. امانت -3
 .ابوبكر صديق -4
 رفتند. براي اين كه برخي از مردم آن را مقدس دانسته و به زيارتش مي -5
 

 سؤال
 ؟فرق صفات خداوند با صفات انسان در چه چيزهايي است -1
 ؟كردند يامبران پيش از هرچيز مردم را به چي دعوت ميهمه پ -2
 ؟ها در چيست تفاوت پيامبران با ديگر انسان -3
 ؟شدن چه آرزويي دارند كافران پس از مردن و زنده -4
 ؟شود شدن صداي آن ديده مي چرا نور رعد و برق قبل از شنيده -5
 

 جواب
و صفات خداونـد ذاتـي و    ،تحد و مرز و صفات انسان محدود اس صفات خداوند بي -1

 ابدي و ازلي و صفات انسان كسبي و موقتي است.

هَ  الَ «به  -2  .»اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ

تـذكر  هـا   آن شـان را خداونـد بـه    آمد و تابع وحي بودنـد و اشـتباه   براي آنان وحي مي -3
 داد. مي

 مسلمان شوند. را دوباره به دنيا باز گرداند تا اين بارها  آن خواهند از خداوند مي -4
 زيرا سرعت نور از سرعت صدا بيشتر است. -5
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 سؤال

 ؟فرمايد در مورد ياري به ديگران چي مي رسول خدا -1
 ؟فرمايد خداوند متعال در مورد همكاري و تعاون چي مي -2
 ؟غزوه بدر در چه ماهي بود؟ و چه كساني پيروز شدند -3
 ؟علت شكست در غزوه احد چي بود -4
 ؟ت كه جلو منزل همه خواهد خوابيدشتري اس -5
 

 جواب
 خداوند در پي ياري كساني است كه برادران مسلمان خود را ياري دهند. -1
 در كارهاي نيك و پرهيزكاري همديگر را ياري دهيد. -2
 و پيروزي با مسلمانان بود. ،در ماه رمضان -3
نـدن در مكـان خـود    را در مـورد ما  جمعي از نگهبانان تيرانداز سفارش رسول خـدا  -4

 ناديده گرفتند.
 مرگ و رفتن به دنياي ديگر. -5
 

 سؤال
 ؟هنگام رفتن به رختخواب كدام دعا مستحب است -1
 ؟باشد هنگام بيدارگرديدن از خواب چه دعايي مستحب مي -2
 ؟دهد رفتن و بيدارشدن چه چيزي را به انسان تذكر مي به خواب -3
 ؟حجم آن چقدر است ،تر باشدم سانتي 2مكعبي كه طول ضلع آن  -4
 ؟جان چيست بهترين يار مهربان و معلم بي -5
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 جواب
مِ « -1 تُ  اهللاَِّ بِسْ عْ ضَ نْبِي، وَ مَّ  جَ رْ  اللَّهُ فِ بِي يلِ  اغْ نْ  .»ذَ

دُ « -2 ي هللاِ احلَمْ يَانَا الَّذِ ما أَحْ دَ عْ نا، بَ يْهِ  أماتَ ورُ  وإلَ  .»النُّشُ

 دهد. ا تذكر ميه مردن و زندگي دوباره را به انسان -3
 متر. سانتي 8 = 2×  2×  2 -4
 كتاب. -5
 

 سؤال
 ؟چند نفر بودند آدم خانواده -1
 ؟چرا قابيل هابيل را كشت -2
 ؟در مورد نصيحت رو در رو و دلسوزانه چي فرموده است رسول خدا -3
 ؟جان هستند گياهان و درختان جان دارند يا بي -4
 ؟تلف چه چيزهايي هستندهاي زندگي در موجودات مخ نشانه -5
 

 جواب
 ها. خواهر آن قابيل و دو –هابيل  –حوا  –آدم  -1
 به خاطر حسادت و ناداني. -2
 ».مؤمن آينة مؤمن است«فرموده  -3
 دادند. كردند و گل و ثمر نمي داشتند رشد و نمو نمي اگر جان نمي -4
در انسـان   –يـد مثـل   در حيوانات رشد و حركـت و تول  –در گياهان رشد و توليد مثل  -5

 رشد و توليد مثل و حركت و علم و اراده.
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 سؤال
 ؟اولين مؤذن در تاريخ اسالم چه كسي بود -1
 ؟پيام و رسالت اذان چه چيزي است -2
گرديدنـد، چنـد نفـر     / كاميـاب % قبـول 80 / مكتـب ابتـدائي  شاگرد يك دبستان 50از  -3

 ؟و چند نفر قبول شده اند / ناكاممردود
 ؟دهد يك ملت را چه چيزهايي تشكيل ميفرهنگ  -4
 ؟جهاد اكبر و جهاد اصغر چيستند -5
 

 جواب
 بالل بن رياح حبشي. -1
 عبادت و وحدت. توحيد، -2
 نفر مردود گرديده اند. 10نفر قبول و  40 -3
 تاريخ. –زبان  –دين  -4
فرهنگـي،  و جهاد اصغر مبارزة فكـري،   ،هاي نارواي نفس جهاد اكبر مبارزه با خواسته -5

 سياسي و اجتماعي و نظامي و اقتصادي با دشمنان دين است.
 

 سؤال
 ؟گيرد نام ببريد گروه از كساني را كه به آنان زكات تعلق مي 6 -1
 آيد. –گر  –صبر  –نوبت  –كني  –اي بسازيد: ظفر  از كلمات زير جمله -2
سـاحت آن را  م ،متـر اسـت   سـانتي  5متـر و عـرض آن    سـانتي  8مستطيلي كه طـول آن   -3

 كنيد. ابحس
 ؟بصورت جمع آمده است» ظلمات«در قرآن به صورت مفرد و » ورن«چرا كلمه  -4
 ؟لقب كدام شهر است» دارالسالم« -5
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 جواب

مسـافراني كـه    –اران قرضد –نومسلمانان  –كارمندان اداره زكات  –مساكين  –فقراء  -1
 .هبه پايان رسيدها  آن پول و توشه

 وبت ظفر آيد.گر صبر كني ن -2

3- 40  =5  ×8. 

هاي انحرافـي و   زيرا راه اسالم كه راه نور و سعادت است يك راه بيشتر نيست، اما راه -4
 تاريك بسيارند.

 بغداد. -5
 

 سؤال
 ؟ها و اخالق اسالمي را نام ببريد صفت از صفت 5 -1
 ؟اي است اگر تالش نكني به هدف خود نخواهي رسيد، چگونه جمله -2
 ؟ز صفات اهل ايمان را نام ببريدصفت اچند  -3
 ».كارند تا تو....بر و باد و مه و خورشيد و فلك درا«گويد:  سعدي مي -4
 ؟ها چه پيامي دارند آمدن بهار و سبزشدن گياهان و شكوفه درختان براي انسان -5
 

 جواب
 شجاعت عفو و گذشت. –بخشندگي  –صداقت  –داري  امانت -1
 جمله شرطيه است. -2
وفـاي بـه عهـد و     –امانتـداري   –پرهيز از كارهـاي بيهـوده    –فروتني و توجه در نماز  -3

 پرهيز از فحشا و منكر. –پيمان 
 ... تا تو ناني بدست آري و به غفلت نخوري. -4
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 شدن پس از مرگ و آمدن جهان آخرت. پيام زنده -5
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