


  14تا4 آزمون هدیه ازدروس                               /        /                بنام خدا                  تاریخ          

............          شماره دفتر  .......................                            نام ونام خانوادگی 

 گیم................ قٌَت را در رکعت -1  

  چْارم       سَّم          دٍّم     اٍّل              

 است یعیاىها ش.... اهام  (ع) یاهام حسي هجتة-2  

    پٌجن      سَم          یاردّن            دٍم    

. (ص)حضرت هحوّد - 3   تَد  (ع) یيٍ اهام حس (ع)اهام حسي  ..............

  دٍست     عوَ             پدرتسرگ             پدر   

 

   کَفِ                         کعثِ                 یٌِ هد         کدام است؟ (ع) یهحل تَلّد حضرت عل- 4  

        

. یین گَی آب میدى ّا پس از ًَشیراًیها ا- 5   .......... 

   سپاس گسارم      هتشکرم          ید شِیي    سالم تر حس                دست شوا درد ًکٌد   

 

. ًواز صثح - 6   است .............

ی   ّشت رکعت       ی   چْار رکعت       ی  سِ رکعت       ی       دٍ رکعت

 

. در ّر رکعت از ًواز - 7   . ین کيیسجدُ م...............

   چْار تار         سِ تار           دٍ تار     تار    یک       

 

. (ع) یياهام حس- 8    کرد یتا ستوکاراى هثارزُ م ...

ی     گاُ   اٍقات   ی     تعض    ٍقت  یچ     ُ   یشِ       ّن
 

. ی در خاًِ یریي افطار شیهاجرا- 10   . اتّفاق افتادُ تَد .................

 (ع) ی    حضرت عل   (ع) یي    اهام حس     (ع)    اهام حسي      (ص) یاهثر       ج

 

یدًد ٌّگام ًواز صثح در هسجد تِ شْادت رس.......... اهام - 11  

(ع)اهام حسي           (ع) ی  عل        (ع)   سجاد       (ع) یي       حس

یرین 



یست ٍاجة ى............. در ًواز - 12  

    سالم دادى                   خَاًدى تشْد         گرفتي قٌَت     حود  ی      خَاًدى سَرُ 

 
 

 چگًَِ هی تَاى دشوٌاى ًاداى را هتَجِّ اشتثاّشاى کرد؟-13  

        تا هثارزُ ٍ جٌگ                     تا دعا کردى ترای آى ّا                     تا رفتار خَب ٍ خَش رٍیی 

 

 تِ یاد هحرم ٍ کرتال هی افتین................. تا شٌیدى ًام - 14  

       حسیي                             حسي                                   علی                              رضا 

 

 کدام اهام هسلواًاى در هاُ هثارک رهضاى تِ دًیا آهدًد؟- 15  

 (ع)اهام حسیي                                        (ع)اهام حسي                                         (ع)       اهام علی 

 

 چِ ًام داشت؟ (ع)ٍ حضرت علی  (س)اٍّلیي فرزًد حضرت زّرا - 16  

 (ع)اهام حسیي                     (ع)اهام حسي                          (ع)حضرت اتَالفضل                  (س)       حضرت زیٌة 

 

را تِ شْادت رساًدًد؟  (ع)تِ چِ دلیل اهام حسي - 17  

     چَى هرد هْرتاًی تَد                چَى هؤهي تَد                 چَى تا ستوگراى هثارزُ هی کرد            چَى اهام تَد

 

 تاشن...... دٍست دارم هي ّن هاًٌد اهاهاى تا کَدکاى یتین - 18  

       هْرتاى                       دٍست                                  ّن تازی                                  ّوِ ی هَارد 

 

 چِ کسی تَد؟          یسید                            اتي هلجن                                  هعاٍیِ (ع)دشوي اهام حسي - 19   

         

 تِ ًواز هی ایستٌد................. هسلواًاى ّر رٍز -  20  

       یک تار                               سِ تار                                    پٌج تار                                       ّفدُ تار 
 

 

 ًظرخَدرادرهَرد درختکاری دردٍسطرتٌَیس .
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