بسمه تعالی
آزمون احکام

دبستان :

نام و نام خانوادگی :

ردیف
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سواالت
کدام گزینه،صحیح است؟
پیروی ازعالم دینی  .....است وکسی که از او پیروی می کنیم  ......نام دارد.
الف) واجب،پزشک ب) تقلید،مرجع تقلید
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ج) تقلید،عالم

طبق فرموده پیامبر (ص) نماز خواندن مومن باعث چه می شود ؟
الف) انسان رابه خدا نزدیک می کند.

ب) شیطان را ناراحت می کند.

ج)مثل اینکه هرروز پنج بارخودت رادرچشمه آب بشویی.
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د) واجب،رهبر

د) باعث سالمتی می شود.

کدام گزینه صحیح است:
الف) آب وضو پاک باشد یعنی با چیزی مخلوط نشده باشد.
ب) آب وضوخالص باشدیعنی نجس نباشد.
ج) وضوی جبیرهای یعنی وضوی روی زخمِ بسته شده.
د) وضوی ارتماسی یعنی صورت ودسته ارا ازپایین به باال درآب فرو ببرید.
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مراحل وضوعبارت است از:
الف) شستن،مسح،نیت.

-5

-6

-7

محدوده شستن صورت دروضوچقدراست؟
الف) محل روییدن موی سرتا پایین چانه

ب) انگشت کوچک تا انگشت شَست

ج) انگشت وسط تاا نگشت شَست

د) الف و ج

کدام گزینه نادرست است؟
الف) دست ر اازآرنج تانوک انگشتان می شوییم.

ب) با تری دست روی سرمی کشیم.

ج) جای دست کشیدن روی سرنبایدخشک باشد.

د) محدوده ی مسح پا از نوک انگشتان تا برآمدگی پا

اگر آب به اندازه کافی نباشد یا آب برای بدن ضرر داشته باشد و یا زمان کافی برای غسل نباشد باید..............انجام دهیم ؟
الف ) وضـو
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ج) نیت،شستن،مسح .ب) صورت،دست چپ،دست راست،مسح

ب) وضـو جبیره

ج) غسل

ب) واجب ومستحب

ج) روزانه ومقطعی

د) همه موارد

نمازآیات درچه موردی واجب نیست؟
الف) زلزله
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د) تیمـم

اقسام نمازکدام است؟
الف) صبح،ظهر،عصر،مغرب،عشاء
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د) هیچکدام

ب) ماه گرفتگی

ج) جنگ با دشمن

د) خورشیدگرفتگی

بعد از پایان یافتن حمد و سوره یا قنوت و تسبیحات اربعه باید لحظه ای صبر نموده و سپس به رکوع برویم  ،به این کار چه می
گویند ؟
الف ) سبحان اهلل

ب ) قیام متصل به رکوع

ج ) ایستادن

د ) راه رفتن
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کدام گزینه صحیح است؟
الف) اذان «قدقامت الصلوة»داردولی اقامه ندارد.
ب) اذان واقامه فرقی ندارند.
ج) درابتدای اذان  4مرتبه؛ولی درابتدای اقامه  2مرتبه «اهلل اکبر»میگوییم.
د) درآخراقامه  2مرتبه؛ولی درآخراذان  1مرتبه «الاله االاهلل»میگوییم.
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کدام نمازهارا می توان بلند خواند؟
الف) صبح،ظهر،عصر

ب) همه نمازهارامی توان بلندخواند.

ج) صبح،مغرب،عشاء

د) هیچکدام ازنمازها را نمی توان بلند خواند.

هنگام سجده کدام عضوها باید برزمین قرار بگیرد؟( کدام گزینه کامل تر است؟)
الف) پیشانی،سرزانوها،سرانگشت های بزرگ پا ب) کف دودست،سرزانوها،سرانگشت های بزرگ پا
ج) پیشانی،کف دودست،سرانگشتهای بزرگ پا د) پیشانی،کفدودست،سرزانوها،سرانگشتهای بزرگ پا
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کدام یک ازکارهای زیر باعث باطل شدن نماز می شود؟
الف) روبرگرداندن ازقبله

ب) خوردن وآشامیدن

ج) کم وزیادکردن ذکرهای نماز

د) همه موارد

درکدام یک از گزینه های زیر نامحرم وجود ندارد؟
الف) دایی،شوهرخاله،عمو.

ب) پدر،پسرخاله،پسردایی.

ج) پدربزرگ،دایی،برادر،عمو.

د) پسرعمه،پسرعمو،شوهرخواهر

توحید یعنی .................
الف ) خدا یکی است و همتایی ندارد

ب ) خدا بلند مرتبه و ستمگر نمی باشد

ج )خدا پیامبرانی را برای ارشاد مردم فرستاده

د ) خدا بلند مرتبه و بی نیاز است

این حدیث از چه کسی است ؟ ( غسل روز جمعه سنت است )
الف ) امام رضا ( ع )
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ب ) پیامبر اکرم ( ص )

چ ) امام صادق ( ع )

کسی که غیرعمدا یا از روی فراموشی قنوت را ترک کند  ،نماز او چه حکمی دارد ؟
الف ) باطل نبوده و درست است

ب ) باطل است

ج) درست نیست

د ) نماز را باید دوباره بخواند

تولی به چه معناست ؟
الف) ولی و سرپرست خدا
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د ) هیچ کدام

ب) دوستی با خدا

ج) دشمنی با دشمنان خدا

د) دوستی با دوستان خدا

کدام یک از کارهای زیر حرام است ؟
الف)خوابیدن در مسج

ب) ناسزا گفتن

ج) غذا و نوشیدنی داغ خوردن

د) روز عاشورا روزه گرفتن

دانش آموز عزیز به سواالت تشریحی زیر پاسخ دهید
1

طریقه خواندن نماز آیات را بنویسید ؟

2

لباس نمازگزار باید شرایطی داشته باشد،چهارمورد ازآن را بنویسید؟

موفق و پیروز باشید

