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11
تعداد سئواالت.... :

نام:
نام خانوادگی:
کالس:

 –......صفحه اوّل
تعداد صفحات2 :

نام دبیر:

ردیف
1

45دقیقه
وقت ....... :

بارم

سئواالت
فهم و درک آیه و روایات:
ن النَّعيم صوموا تَصِحّوا منظور از نعيم چيست؟
الف) براساس آیه ثُمَّ لَ ُتسْئَلُنَّ َیوْمَئِذٍ عَ ِ

1

ب) ترجمه حدیث صوموا تَصِحّوا را بنویسيد:
1
2

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید:

3
صغ

الف) خداوند به همهی گناهان وعده آمرزش داده است.
ب) انتخاب حضرت علی

3

به عنوان امام توسط پيامبر

صغ

اتفاق افتاد.

ج) در صورت چسبيدن موی گربه به لباس نمازگزار نمازش باطل است.

صغ

د) استفاده از چرم گاوی که ذبح اسالمی نشده در کمربند نمازگزار باطل کننده نماز نيست.

صغ

هـ) خوردن ناخن در حال روزه بصورت سهوی باطل کننده روزه نمی باشد.

صغ

و) روزه سپری است در برابر عذاب آخرت

صغ

گزینه صحیح را انتخاب کنید:

1

الف) کدام یک از موارد زیر جزء آداب نماز نيست؟
خواندن نماز در مسجد 

خواندن اذان و اقامه قبل نماز 

اول وقت خواندن نماز 

نماز را با قرائت صحيح خواندن 

ب) یکی از نامهای خدا که به معنای بسيار آمرزنده است؟
غافر 
4

غفار 

رحيم 

رحمان 

جای خالی را با جواب مناسب تکمیل کنید.
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الف) در حقيقت نعمت های بهشت نتيجه  .................................انسان در دنيا و  ..........................فراوان خداوند به آنها در
آخرت است.
ب) نماز چنان عبادت بزرگی است که در سخنان معصومين از آن به عنوان  ............... ...................و ...................................
یاد شده است.
را با نام  ...............................خواندند.
ج) مسلمانان بعد از واقعه غدیر حضرت علی
بارم صفحه

8/5

5

پاسخ کوتاه دهید:

1/5

براساس فرمایشات پیامبر

در ماه رمضان:

 -1نفس کشیدن روزهدار =
 -2خواب روزهدار =
 -3عبادت روزهدار =
 -4اخالق نیکو روزهدار=
 -5تالوت یک آیه قرآن روزهدار=
 -6پاداش کار نیک روزهدار=
6

7

8

9

علت جدی گرفتن حضور در مسجد را بنویسید؟ حداقل  4مورد
-1

-2

-3

-4

مبطالت روزه را بنویسید.

1

-1

-2

-3

-4

بعضی از شرائط لباس و مکان نمازگزار را بنویسید

2

-1

-2

-3

-4

حدیث ثقلین را بنویسید؟

10

حدیث پیامبر

11

پیامبر اسالم

2

2

در ارتباط با ارزش عفو و گذشت را بنویسید؟

نماز را به چه چیزی تشبیه کردند؟

1/5
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بارم صفحه 11/5
موفق باشید

