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خاطره چه کسی را برای بچه ها تعریف کردخاله نرگس 
 الف(فرزند شهیدش       ب(همسر مرحومش        ج(پدرش          د(مادرش

 کدام یک از فواید صله ی رحم نمی باشد؟
 الف( طوالنی شدن عمر           ب(شادابی و سالمتی         ج(پاداش الهی             د(برکت مال

.نام داشت ----------امام رضا )ع( حاکم ظالم هم عصر 
به پیامبری مبعوث شد. ---------واقع در شهر  -----------پیامبر اسالم در 

 چه وقت خواندن نماز آیات بر مسلمانان واجب می شود؟

؟یه ای از امام هفتم در مورد خشم را با معنی بنویسیدآ

.آیه ای از قرآن در مورد نیکی بنویسید

؟نماز جماعت چه خوبی هایی دارد

؟ به چه کارهایی واجب و چه کارهایی حرام می گویند

؟ابوذر چرا از آب ننوشیده بود

؟قتداکردن یعنی چها  
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 ادامه سواالت

؟حاکمان عباسی چه کسانی بودند

سیه به همه ی زنان و مردان چه درسی آموخت؟آ  

 آیه ای در مورد توانایی خداوند بنویسید.

 مهم ترین مساجد مسلمانان کدام اند؟

 امام جماعت نسبت به نمازگزاران در کجا می ایستد

در مورد آداب به مسجد رفتن بنویسید. آیه ای  

است؟ یمبعث چه روز  

 اولین آیه ای که بر پیامبر نازل شد چه بود؟

 سوال پیشرفته :
نام دارد.                                   ------------و آخرین کتاب آسمانی  --------آخرین دین خدا 

 بازخورد آموزگارت در مورد آزمون:

کارهای خوب،کارهای بد را ازبین می برد.)سوره ی هود(     
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