
می خوانیم؟نهنگام وقوع کدام مورد نماز آیات  -1  

 الف( خورشید گرفتگی                   ب( خشکسالی                       ج( زلزله                       د( ماه گرفتگی

آخرین پیامبر خدا چه نام دارد؟ -2  

ج( عیسی)ع(                   د( ابراهیم)ع(          الف( موسی) ع(                        ب( محمد)ص(                 

وقتی به دیدار ...................... می رویم دلهای ما به هم نزدیک می شود و قهرها به آشتی تبدیل می شود. -3  

د( غریبه ها      الف( خویشان                        ب( کوچکترها                           ج( دشمنان                 

چهره ی کدام گروه از افراد زیر در قیامت خندان و شاداب است؟ -4  

نمازخوانان                –کم فروشان                                                      ب( ناسزاگویان  –الف( متقین   

قرآن خوانان –بدرفتاران  د(          عمل کنندگان به قرآن                       –ج( نماز خوانان    

سینا در زمان نگاه کردن به خورشیدگرفتگی به چه چیزی فکر می کرد؟ -5  

 الف( چگونه نماز بخواند       ب( قدرت خداوند       ج( ماه گرفتگی      د( به اینکه خورشید گرفتگی چه پدیده ای است

و اول بگو با کیان زیستی                  پس آنگه بگویم که تو کیستی(بیت روبه رو به کدام موضوع اشاره دارد؟ ) ت-6  

 الف( زندگی کردن                ب( دوستی                   ج( آداب معاشرت                     د( خوش اخالقی

کدام رفتار اشتباه است؟ -7  

ب( نماز را با صدای کمتر از امام جماعت خواندن            الف( با امام جماعت هماهنگ نماز خواندن                    

 ج( از صف نماز جماعت فاصله گرفتن                                      د( ذکرهای نماز را درست ادا کردن

آولین آیه ای که بر پیامبر)ص( نازل شد از کدام سوره ی قرآن بود؟ -8  

ب( بقره                         ج( توحید                          د( علق الف( حمد                           

کدام گزینه درباره ی نماز آیات صحیح نیست؟ -9  

 الف( هنگام خواندن نماز آیات، سوره ی توحید به پنج قسمت تقسیم می شود .

 ب( نمی توان سوره ی توحید را کامل خواند و به رکوع رفت.



که باید در زمان وقوع برخی از پدیده های طبیعی خوانده شودج(  نمازی است   

 د( نمازی است که هنگام وحشت و در صبح خوانده می شود . 

در مساجد، کدامیک از موارد زیر انجام نمی شود؟ -10  

خواندن نماز جماعتالف( بحث درباره ی مباحث علمی         ب( تعلیم قرآن             ج( انجام بازیهای گروهی         د(   

کدام سوره در نماز آیات خوانده می شود؟ -11  

 الف( توحید                       ب( کوثر                       ج( جمعه                      د( علق

این جمله از کیست؟       ) هر کس همسایه اش از شر او در امان نباشد ، مومن نیست( -12  

ب( حضرت علی)ع(                    ج( ابوذر                    د( سلمان                پیامبر)ص(الف(    

حضرت .......................... برادر امام رضا)ع( است. -13  

م جواد)ع(الف( حضرت ابوالفضل)ع(                ب( شاه چراغ)ع(                    ج( امام قاسم)ع(                  د( اما  

نام دو مسجد مهم مسلمانان کدام است؟ -14  

مسجد قبا                –مسجد النبی                                       ب( مسجد الحرام  –الف( مسجد قبا   

مسجد النبی –مسجد پیامبر                                      د( مسجد الحرام  -ج( مسجد النبی   

پیامبر پس از تولد ، سفر بر روی آب را آغاز کرد؟ کدام -15  

 الف( حضرت عیسی)ع(              ب( حضرت موسی )ع(                 ج( حضرت ابراهیم)ع(              د( حضرت زکریا)ع(

اولین مردی که به پیامبر)ص( ایمان آورد که بود؟ -16  

ج( حضرت علی)ع(                      د( مقداد                         الف( سلمان                           ب( ابوذر  

در کدام یک از شرایط زیر خواندن نماز، واجب نیست؟ -17  

 الف( زخمی شدن دست و صورت                                        ب( مسافرت رفتن به شهر دور               

د( در هر شرایطی نماز خواندن واجب است.                                          ج( پیدا نکردن آب برای وضو      

 



«دوست خوب نعمت است» این سخن از کیست؟   -18  

 الف ( پیامبر)ص(                   ب( حضرت علی)ع(                   ج( امام رضا)ع(                 د( حضرت فاطمه)س(

بر آب ، چه کسی سرپرستی کودک را به عهده گرفت و او را شیر داد؟در درس کودکی  -19  

آسیه                      ب( مادرش                         ج( دایه اش              ( گزینه های ب و جالف(   

طبق متن درس یک ماجرای زیبا از نظر حضرت علی)ع( برترین نیکی چیست؟ -20  

                        ب( نیکی به پدر و مادر                    ج( صله ی رحم                   د( کمک به دیگران      الف( انفاق           

  

 

  


