
 بانوی قهرمان لقب کدام بانوی مسلمان است؟  :1سوال

 د( حلیمه              ج( حضرت خدیجه               ب( حضرت فاطمه          الف( حضرت زینب  

 .  ی مناسب بنویسدرجاهای خالی کلمه: 2سوال

 .................. با خدا مشغول بود . حضرت زینب سالم اهلل علیه در گوشه ای به دعا و .................. و الف( 

  یستدو نماز جماعت را شروع می کند .اامام جماعت در ................. میب(  

 اویس با اولین کاروان به ................ رفت .ج(   

 .  شودباید انجام دهیم ................. نامیده می به دستور خدا کارهایی که حتماًد(   

 عالمت بزن        را با  نادرست ورا با  درست: 3سوال

                            امام حسین برادر حضرت زینب است . الف( 

  ب( اویس به پیامبر خدا عشق می ورزید . 

  سالگی به سنّ تكلیف می رسند . 10ج( دختر ها در سن  

             . 23یه آ ( با پدر و مادر خود به نیكی سخن بگو سوره اسراد 

 عبادت به چه معناست؟: 4سوال

 

 پدرو مادر حضرت زینب چه کسانی بودند؟  : 5سوال

 

 .  ازکارهایی که برای مامسلمانان حرام است دومورد بیان کنید :6سوال

 

ابتداییهای آسمان سوم هدیهآزمون   

(8و7و6درس)  

))  

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

 تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

www.barttar.ir 

 



 «ی لَهُم اَلَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ طوب »              را بنویسید. ی مقابلمعنی آیه: 7سوال

 

 پیامبراز کجا آمدن اویس رامتوجه شد؟: 8سوال

 د( هیچ کدام            ج( اهل خانه به اوگفتند             ب( بوی بهشت            الف( بوی پیراهن              

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتداییهای آسمان سوم هدیهآزمون   

(8و7و6درس)  

)) 

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

 تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

عالیبسمه ت  

 

www.barttar.ir 

 



 سالم اهلل علیه . حضرت زینب: 1سوال

 واجب .د(  مدینه ، ج(  جماعت ، ب( جلوی  راز و نیاز ، الف(   :2سوال

 . درست د( ،نادرست  ج( ،درست ب(   ،درست   الف( :3سوال

 ای که خدا به ما دستور داده است.کارهای خوب وشایستهانجام یعنی  :4سوال

 سالم اهلل علیه . و حضرت فاطمه علیه اسّالم  امام علی: 5سوال

 دروغ .،غیبت  ،دزدی  :6سوال

 . دهندبه حال کسانی که ایمان دارند و کارهای خوب و شایسته انجام می خوشا: 7سوال

 . بوی بهشت: 8سوال

 

ابتداییهای آسمان سوم هدیهآزمون   

(8و7و6های درس)  

 

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه 

 

www.barttar.ir 


