
 بسمه تعالی

:نام ونام خانوادگی  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  

 اداره آموزش و پرورش شهرستان     
 دبیر مربوطه: 

 ردیف سواالت

.جاهای خالی راپرکنید  

. است ودر روز ...............الف ( امام اول مسلمانان ...   . به دنیا آمد .................... ........

. ازدواج کرد........ب( حضرت علی علیه الساّلم با ..........   ...........

. داناترین مردم است...........ج( پیامبر صّلی اهلل علیه وآله می فرماید...   .........

. سجده دارد.......رکعتی... دود( یک نماز    .......

. می دهیم........ه( در پایان نماز ........   ...

.است........و( بهترین راه حرف زدن با خدای مهربان خواندن......   ....

. بگیریم .........ح(برای خواندن نماز اوّل باید ......   .......

. رکعت است.........ج( نماز صبح ........   ......

1 

درست  نادرست                                                        درستی ونادرستی رامشخص کنید.  

الف( ذکر رکوع و سجده سبحان اهلل است.    

بخوانیم بایدروبه قبله باشیم.ب( وقتی می خواهیم نماز   

بار سجده می کنیم.چهار ج( در یک نماز دو رکعتی  

د( سوره حمد را می خوانیم و پس از آن سوره توحید را می خوانیم.    

ه( اولین کسی که دین اسالم را پذیرفت حضرت علی بود.    

و( امام دوم ماامام حسین )ع( است.    

2 

. رکعت است........هم ...نماز ظهر و عصر با    ........

هشت   (د                  هفت  (ج            ب(چهار                     الف(دو             
3 

. به نماز می   ایستند. مسلمانان هر روز ............

الف( سه بار                        ب( دوبار                 ج(پنج بار                   د(چهاربار    4 

. رکعت است.  نماز عصر ...........  

سه رکعت               ب( دورکعت              ج( چهاررکعت                 د( پنج رکعتالف(     
5 



. است.......نماز صبح    .... 

رکعت پنج( د                 چهاررکعت( ج              دورکعت( ب               رکعت سه( الف  
6 

. رکعت نماز می خوانیم.   هر روز ..........  

رکعت پنج( د                چهاررکعت( ج              دورکعت( ب              رکعت هفده( الف   7 

. را می  خوانیم در نمازهای دو رکعتی یک بار .........

موارد ی همه (د                سالم (ج                     تشهد (ب                    اذان (الف  8 

. است.  آخرین بخش در هر نماز ........  

                                                 خواندن دعا (ب                                               تشهد گفتن (الف   

فرستادن صلوات (د                                                   دادن سالم (ج    
9 

..برای نماز خواندن ……… 

میستیا یم قبله به رو وضو با (ب                                       به مسجد میرویم. (الف 

    .میریگ یم وضو (د                                      ایستیم رو به قبله می (ج 
10 

چیست؟ (ع)نام همسر امام علی  
11 

امام علی (ع) چه نسبتی با پیامبر داشت؟   
12 

خوانیم؟ نماز دو رکعتی چندبار تشهد می در 

  

13 

..دباشی پیروزوموفق
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