
 
 

 

 

 

 

 

 ؟بردکدام مورد کینه را از دل می به فرموده پیامبر .1

 د( عبادت                              ج( گذشت                                  خوشرویی ب(                         الف( مهربانی    

 کند.()مسواک زدن قبل از نماز ثواب او را .......... برابر می فرمایند:پیامبر می .2
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 مسیح (د                                ج( جمعه                                        ب( رسول                            الف( احمد      
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 د( زلزال                           ج( سجده                                    وحید        ب( ت                                   حمد لف(ا
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 ؟بلندترین سوره قرآن کدام گزینه است .7

 بقره د(                              ج( یاسین                                ب( عمران                                    الف( لیل         

 ؟به چه موضوعی اشاره دارد ی ) لو کان فیهما اال اهلل لفسدتا(آیه .8

 د( نظم و هماهنگی                      وجود یک خدا ج(                        ب( اداره جهان                    قدرت خداوند      الف(

  ؟پادشاه حبشه چه نام داشت .9

 د( فرعون                                ج( بحیرا                                       نجاشی ب(                              خسرو   الف( 

 فرستند؟اش درود میچه کسانی بر پیامبر وخانواده .10

   ینه ب و جگز د(        ج( فرشتگان و مسلمانان                                     ب( خداوند                          الف( پیامبران     
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 آخرین سوره در کتاب قرآن چه نام دارد؟ .11

  قریشد(                                 کافرون   ج(                               ب( فلق                                           ناس الف(

 یل چه کسی بود؟پیامبر قوم بنی اسرائ .12

       د( حضرت موسی                       حضرت عیسی ج(                ب( حضرت داوود                        الف( حضرت نوح       

 کرد؟چه کسی در وقت نماز با اذان گفتن پیامبر را خوشحال می .13

 )ع(د( حضرت علی                           طالب     ج( ابو                                      بالل ب(                               الف( جعفر    

 کتاب آسمانی حضرت عیسی چه نام داشت و آخرین کتاب آسمانی ما مسلمانان چیست؟ .14

 تورات –د( انجیل                 انجیل      –ج( تورات                     قرآن     –ب( زبور                        قرآن -انجیل لف(ا

 ؟مشهورترین نام عالم است .15

 د( ابوطالب                           ج( علی)ع(                           (      )صمحمد ب(                              الف( جعفر     

 کرد؟حضرت مریم در کجا زندگی می .16

 د( مسجداالحرام                        بیت المقدس ج(                              ب( مصر                                    الف( مکه        

 ؟برترین زنان جهان نیست وجز ،کدام بانو )ص(حضرت محمد یبه فرموده .17
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 شنویم چه باید کرد؟ی)ص( را مهنگامی که نام حضرت محمد .18
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 ؟چندمین پیامبر اولواالعزم است )ع(حضرت عیسی .19
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