بسواالت احکام پایه چهارم ابتدایی
نام ونام خانوادگی :

نام آموزشگاه :

نام پدر :

-1این حدیث از کدام بزرگوار بیان شده است ؟
الف:پیامبر اکرم (ص)

غسل روز جمعه سنت است

ب:امام علی (ع)

دا:مام صادق (ع)

ج:امام رضا (ع)

-2سوره ای که به اصل توحید پرداخته است چه سوره ای می باشد ؟
ب:ناس

الف  :حمد

د:کوثر

ج:اخالص

 -3خداوند مهریان است وبه کسی ظلم نمی کند تعریف کدام یک از اصول دین است ؟
ب :عدل

الف :امامت

د :توحید

ج :معاد

 -4تبری در فروع دین به چه معنا می باشد ؟
ب :دوست داشتن پیامبر (ص) وامامان معصوم

الف  :باز داشتن مردم از کارهای زشت

د :دشمني با دشمنان خدا

ج :مبارزه با دشمنان دین
-5اولین اصل اصول دین چیست ؟
الف  :معاد

ب:توحید

د :امامت

ج :نبوت

-6نام کتاب مرجع تقلید چه می باشد ؟
الف  :رساله احكام

ج :صحیفه

ب :نهج البالغه

د :قرآن

 -7تنها ذکری که در نماز می توانیم در حال حرکت یخوانیم چه ذکری است ؟
الف قنوت

ب:بحول هللا وقوته اقوم واقعد

د :تکبیره االحرام

ج:تشهد

 -8کارهایی که یک مسلمان باید انجام دهد واگر انجام ندهد گناه کرده است چه حکمی دارد ؟
الف  :مستحب

ب :مکروه

د :واجب

ج :حرام

 -9پسران و دختران در چه سنی به تکلیف می رسند ؟
الف  55 :سالگی و 9سالگی

ب :پایان  55سالگی وآغاز  9سالگی

ج :پایان  55سالگی وپایان  9سالگی

د 56 :سالگی وآخر 51سالگی

 -51پوشاندن کدام قسمت از بدن در نماز برای دختران وزنان ضروری نیست ؟
الف :دستها وپاهایشان تا مچ
ج :پوشاندن صورت به طور کامل ودستها وپاها تا مچ

ب :دستها وصورت
د:ب و ج

 -55گفتن اذان در ابتدای نماز چه حکمی دارد ؟
ب :مکروه

الف  :واجب

د :ضروری است

ج :مستحب

 -52بزرگترین شعار دینی مسلمانان چیست ؟
ب :اذان

الف  :نماز

د :حج

ج :روزه

 53کدام قسمت نماز به معنی جدایی از غیر خدا وپیوستن به خداوند است ؟
ب :تکبیره االحرام

الف  :سجده

د :سالم

ج :تشهد

 -54حمد وسوره جه نمازی را مردها باید بلند بخوانند ؟
ب :نماز ظهر

الف  :نماز صبح

د :گزینه الف وج

ج :نماز مغرب وعشاء

 -55باال بردن دستها تا کنار گوش در نماز چه حکمی دارد ؟
ب :واجب

الف:مستحب

د :حرام

ج :مکروه

 -56به فرموده پیامبر بزرگوار در هنگام خشم بهتر است چه کاری انجام دهیم ؟
ب :وضو بگیرم

الف  :نماز بخوانیم

د :ساکت باشیم

ج :قرآن بخوانیم

 -57اگر رطوبت دست از رطوبت جای مسح بیشتر باشد وضو چه حکمی دارد ؟
ب :اشکالی ندارد

الف  :باطل است

ج :صحیح است

د :بهتر است از نو وضو بگیرد

 -58درنماز جماعت کدام قسمت های نماز الزم نیست که خوانده شود؟
الف :رکوع

ب :سالم

ج :حمدوسوره

د:تسبیحات اربعه

 -59نام دیگر نماز های مستحبی چیست ؟
الف :غفیله

ب :نافله

ج :نمازهای روزانه

د:شفع

-21کدامیک از کارهای زیر حرام می باشد؟
الف :خوابیدن در مسجد ب :روز عاشورا روزه گرفتن ج :ناسزا گفتن

د :غذا داغ خوردن

دانش آموزان عزیز به سواالت تشریحی زیر پاسخ دهید:
 -5سه مورد از کارهایی که روزه را باطل می کند را بنویسید ؟

 -2مراحل تیمم را بنویسید ؟
موفق باشید

