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 پاسخ صحیح را فقط باپُرکردن یکی ازمربّع ها مشخّص کنید.

   مسلمانان است.                        ص               غنماز جماعت  نشـانه ی همبستگی 

 قوم بنی اسرائیل پیروان حضرت عیسی )ع(هستند.                        ص                غ 

آسیه پس ازتهدیدفرعون ازایمان خوددست برداشت.                      ص                غ 

 نیازهرموجودی فقط یک راه قرارداده است.           ص                غخداوندبرای رفع 
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 عبارات ستون سمت راست راباموارد مناسب درستون سمت چپ جورکنید.

                       .امام رضا)ع(*                *                        مومن آینه ی مومن است                                                           

.امام جواد)ع(*     *                                      مرگِ باعزّت،بهتراززندگی باذلّت است                                                

        .سین)ع(                     ح*امام                 *     هم نشینی باخوبان، موجب خوش اخالقی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.ص(*حضرت محمّد)                *هرکس به زیارت من بیاید،دربهشت هم نشین من است 
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 پرکردن فقط یکی ازمربع هامشخّص کنید.زیرپاسخ صحیح را درهریک ازسواالت

تیمّم برکدام موردصحیح است؟ 

 ب:جواهر                       ج:سنگ                        د:پارچه     الف : گیاه                   

درکدام موردخواندن نمازآیات واجب است؟ 

 تصادف                      ج:دیدن مرده                د:خُسوفب:               الف: انفجاربمب

 قراردارد؟ حرم امام محمّدتقی درکدام شهرعراق 

 مین                     ج:نجف                          د:کربالب:کاظ                     الف: سامرا 

عرا ق قرار دارد؟رحرم حضرت ابوالفضل درکدام شه 

 مین                     ج:نجف                          د:کربالب:کاظ                   الف: سامرا   

خانه ی کعبه داخل کدام یک ازمسجدهای زیرقراردارد؟ 

 د:مسجدقباج:مسجداالقصی                        حرام ب:مسجدال       الف: مسجدالنّبی     

آرامگاه پیامبرداخل کدام یک ازمسجدهای زیرقراردارد؟ 

 الف: مسجدالنّبی            ب:مسجدالحرام             ج:مسجداالقصی            د:مسجدقبا

اوّلین مسجدساخته شده ی مسلمانان کدام یک ازمسجدهای زیراست؟ 

 د:مسجدقبا             ج:مسجداالقصی          الف: مسجدالنّبی            ب:مسجدالحرام   

مسجدی که داخل شهرمدینه توسّط پیامبرویارانش ساخته شد،چه نام دارد؟ 

 الف: مسجدالنّبی            ب:مسجدالحرام             ج:مسجداالقصی            د:مسجدقبا
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بعثت به چه معناست؟ 

 د:قیام کردن    الف: شهیدشدن                ب:انتخاب شدن          ج:ظُهورکردن         

برادرامام رضا)ع(چه نام دارد؟ 

 د:ابوالفضل)ع(   الف:امام صادق)ع(              ب:شاهچراغ)ع(        ج:امام علی)ع(        

بهترین مکان برای خواندن نمازکجاست؟ 

 خانه                          ب: مدرسه                  ج:مسجد                   د: همه جاالف : 

مسجدالحرام وکعبه درکدام شهرقراردارند؟ 

 الف:مدینه                          ب:کربال                      ج:مکّه                       د:کاظمین

رثواب بیش تری دارد؟تیمّم برخاک کدام شه 

 د:نجف      الف: مشهد                        ب:کربال                      ج:مکّه                  

است؟ )ع(کدام موردازلقب های امام محمّدتقی 

 ب:کاظم                      ج: امین                     د:قائم                            الف:جواد     

به هنگام کُسوف خواندن کدام نمازواجب است؟ 

 الف :نمازوحشت                ب:نمازآیات                 ج:نمازباران                د:نمازجماعت       

 نام دارد؟اوّلین سوره ای که برپیامبرنازل شدچه 

 الف : ناس                          ب:توحید                     ج:عَلَق                       د:فَلَق

قدمگاه امام رضا)ع(درکدام شهرایران قراردارد؟ 

  الف: نیشابور                      ب:مشهد                     ج:طوس                     د: ری

پیام آوردچه نام دارد؟)ص(فرشته ای که برای حضرت محمّد 

 الف:عزرائیل                      ب: میکائیل                 ج:اسرافیل                 د:جبرئیل

قرآن کدام زن را به عنوان الگوی مومنان معرفی کرده است؟ 

 ج:فاطمه)س(             د:زینب)س(             الف:خدیجه)س(               ب:آسیه          

*آن وقت بگویم که توکیستی((درارتباط باچیست؟ *منشعر))تواوّل بگوباکیان زیستی 

 الف: زندگی                      ب:خانواده                    ج:دشمنی                  د:دوستی
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 پرکنید.جاهای خالی راباکلمات مناسب 

.تقی به معنای ............... است 

.به مرقدامامان ................. گفته می شود 

.پادشاه زمان حضرت موسی ................ نام داشت 

 .خواندن نمازدرهنگام زخمی بودن  ................ است 

 ِنام داشت..حضرت محمّد)ع( ................پسرمرحوم . 

  .حضرت محمّد)ص(برای عبادت به  .................. می رفت 

 .حضرت محمّد)ص(فرموده اند:دوست خوب ...............است 

 .شاعری که برای امام رضا)ع(شعرخواند .................. نام داشت     

 ود.شبه رفتن برای دیدارانسان های بزرگوارمثل امامان ................... گفته می 

ی شود.مابین حرم امام حسین)ع(وحضرت ابوالفضل)ع( ......................... نامیده م                                             
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 یم؟با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به فرمایش پیامبر)ص(درموردهمسایگان عمل کن

.................................................................................................................................................... 
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 ..............................................آورد؟............مدینه به بغدادچراحاکم عباسی امام جواد)ع(رااز

.................................................................................................................................................... 
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 .....................................................است؟..........................................................مبعث چه روزی 

................................................................................................................................................... 
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 ................................دوموردازرفتارمردمان جاهل درزمان پیامبررابنویسید............................

.................................................................................................................................................... 
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 ....................................دوموردازتفاوت های نمازصبح وآیات رابنویسید..................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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 ....................................................مراحل انجام تیّمم رابنویسید................................................

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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