َنام ونام خانوادگي............................................:

كالس ...................................:

 -1كدام مورد زير جزء اصول دين ومذهب مي باشد ؟
ج  :حج
ب  :روزه
الف  :نماز
تولي يعني ؟
الف :دستور به انجام خوبي ها
ج :انجام ترتيب كار هاي نماز
 -0گرفتن روزه در روز عاشورا چه حكمي دارد ؟
ب  :مكروه است
الف :بسيار خوب است

زمان برگزاري03دقيقه

د  :عدل

ب :دوستي با دوستان خدا
د :پيروي كردن از مرجع تقليد
ج :حرام است

د :مباح است

 -4مراحل صحيح تيمم به ترتيب كدام است ؟
-1كف دست چپ را به پشت دست راستمان از مچ مي كشيم
-2پس از نيت كف دو دست را بر خاك پاك مي زنيم
 -2كف دست راست را به تمام پشت دست چپ مي كشيم
 -0دستهايمان را به باالي پيشاني واز جايي كه مو روييده تا ابروها وپشت بيني مي كشيم
د4-1-0-2 :
ج0-4-1-2 :
ب0-1-4-2 :
الف1-2-0-4:
-5يكي از بزرگترين شعار هاي دين اسالم كدام است ؟
د:نماز
ج:صلوات
ب :ال اله اال اهلل
الف :اذان
 -6مستحب است بعد از سجده اول بين دوتا ذكر اهلل اكبر ،چه ذكري خوانده شود ؟
د :استغفراهلل ربي و....
ج  :سبحان اهلل ......
ب :ال اله اال اهلل.......
الف :سمع اهلل.......
 -7كدام مورد نماز را باطل نمي كند ؟
الف  :سخن گفتن
ج :به هم زدن شكل نماز

ب :گريه كردن به خاطر ترس از خدا
د :خنديدن

 -8چه ذكري در نماز مي توان در حال حركت خواند ؟
ج :قرائت سوره حمد
ب :ذكر ركوع
الف :تشهد

د به حول اهلل و....

 -9كدام دعا مخصوص آسان شدن كار هاست ؟
ب :رب اغفر لي ولوالدي
الف :ويسر لي امري
د :واجعلنا للمتقين اماما
ج :رب زدني علما
 -13كدام مورد در رابطه با تسبيحات حضرت زهرا (س) صحيح است ؟
ب00 :اهلل اكبر00-سبحان اهلل –  00الحمد اهلل
الف00 :اهلل اكبر04-سبحان اهلل –  00الحمد اهلل
د04 :اهلل اكبر00-سبحان اهلل –  00الحمد اهلل
ج04 :اهلل اكبر–  00الحمد اهلل 00 -سبحان اهلل
 -11كدام مورد زير صحيح نمي باشد؟
الف :خواندن دو خطبه توسط امام جمعه واجب است
ب :نماز جمعه به جاي نماز ظهر وعصر خوانده مي شود
ج:نماز جمعه دو ركعت است ودو قنوت دارد
د :نماز جمعه به تنهايي نمي توان خواند

 -12نافله نماز عصر چند ركعت است وچه زماني خوانده مي شود ؟
ب 8 :ركعت بعد از نماز عصر
الف  4 :ركعت پيش از نماز عصر
د 8 :ركعت وپيش از نماز عصر
ج 2 :ركعت بعد از نماز ظهر وعصر
-10كدام گزينه روزه را باطل نمي كند ؟
الف  :خوردن وآشاميدن
ج :حمام كردن

ب -نسبت دادن دروغ به خدا وپيامبر
د :رساندن غبار غليظ به گلو

 -14سجده بر تربت امام حسين(ع) چه حكمي دارد ؟.
ب :مستحب
الف :واجب
 -15كدام مورد از شرايط وضو نمي باشد ؟
الف :آب وضو بايد مباح باشد
ج :آب وضو نبايد مطلق باشد

ج :مباح

د :مكروه

ب :كارهاي وضو بايد بدون فاصله انجام شود
د:آب براي بدن ضرر نداشته باشد

 -16امام صادق فرمودند :خداوند از هر كس...................و......................را قبول كند  ،عذابش نمي كند ؟
ب  :عبادت وزيارتش
الف  :نماز هايش وكارهاي نيكش
د  :يك نماز ويك كار نيك
ج  :يك نماز ويك روزه
 -17اين جمله مربوط به كدام مورد است ؟
( تمام قسمتها را مي شوييم وآن قسمتي كه آب بر ايش ضرر دارد وباند بسته شده رويش دست تر مي كشيم)
د :وضوي جبيره
ج :غسل جبيره
ب: :غسل ارتماسي
الف :غسل ترتيبي
 -18كدام مورد اعالم كننده ي بزرگي پروردگار ودور كردن از تمام قدرتهاي غير الهي است؟
د  :بسم اهلل الرحمن الرحيم
ج :آهلل اكبر
ب :ال اله اال اهلل
الف:قد قامت الصلوه
-19زيباترين گردهمايي هفتگي مسلمانان چيست ؟
ب:نماز جمعه
الف:نماز جماعت
 -23كداميك از كارهاي زير حرام مي باشد ؟
ب :خوابيدن در مسج
الف:خوردن غذاي داغ

ج :نماز عيد فطر

ج  :ناسزا گفتن

د :نمازهاي پنج گانه

د  :روز عاشورا روزه گرفتن

(سواالت تشريحي )
 -1نماز آيات چه وقت خوانده وچند ركعت است وسبب چه چيزي در دل انسان مي شود ؟
 -2تعقيب نماز يعني چه توضيح دهيد ؟

