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 (نمره 1)صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارتها را مشخص کنید:  -1

 □غلط       □  صحيح                               .خوانيمنماز فرادي را در مسجد ميالف( 

 □غلط       □  صحيح   ست؟ ا مسجد النبيترين مسجد اسالمي بزرگترين و مهمب( 

 □غلط       □  صحيح                                      نماز آيات مانند نماز صبح است.ج( 

                      □غلط       □  صحيح                                     .ي موسي آسيه نام داشتدايهد( 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (نمره 2) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: -2

 .كندها مراقبت ............................. تصميم گرفت از بچه خرگوشالف( 

 ي دوستان در كنار هم هستيم.در................................. همهب( 

 مسجدي كه پيامبر با يارانش ساخت ........................ نام داشت.ج( 

 .رودمي ركوع به  در نماز آيات نمازگزار در هر ركعت .........................د( 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (نمره 2) ی صحیح را انتخاب کنید:گزینه -3

 ثواب كدام يك از نمازها از ديگر نمازها بيشتر است؟الف( 

 □( يوميه4 □( جماعت 3  □( فرادي 2 □( آيات1

 كاظم )ع( چه بود؟اسم پدر امام ب( 

 □( امام حسين )ع( 4 □( امام جعفر صادق 3  □( امام علي )ع( 2 □( امام سجاد )ع(1

 دليل خورشيد گرفتگي چيست؟ ج( 

 □( نشانه جنگ 4   □ي قدرت خدا( نشانه3   □ي شادي( نشانه2  □ي غم( نشانه1

   اقتدا كردن.........................د( 

 □( نماز جمعه 4   □( نماز فرادي 3   □از كسي به طور كامل پيروي كردن(2  □( نماز جماعت 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (نمره 1) گریه ی نوازد به چه معناست؟ -3

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره( 2)  در مورد تصویر زیر هر چه می دانید بنویسید؟ )در دو سطر( )کودکی در آب( -4

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره( 5/1) با خدای خودت گفت و گو کن؟ -5
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 نمره(2) دوست دارید داستان شامگاه پائیزی را چگونه به پایان برسانید؟ -6

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره(2)  نماز جماعت را توضیح دهید؟ -7

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره( 2)بنویسید؟  هر چه می دانیدخورشیدگرفتگی در مورد  -8

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره(2) بیان کنید. کدامیک از امامان به فروبرنده خشم معروف بودند؟ با دلیل -9

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره( 2) نسبت به همسایه چه وظیفه ای داریم؟)چهار مورد( -11
 


