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 اولین مسجدی که پیامبر و یارانش ساختند ............... نام داشت و در نزدیکي شهر ................... بود. 5

                                                   مدینه  _مسجداالقصي د(                          مدینه _قبا ج(      ینه        مد _مسجدالحرام   ب(      مکه                _الف(  کوفه 

 

. نام دارد. 0  بزرگترین و مهم ترین مسجد مسلمانان ......................

                                                    مسجدالحرامد(                                      قباج(                      مسجداالقصيب(              مسجد جمکران       الف(  

 

. را بخوانیم.دوما نباید در رکعت اول و  3  م نماز جماعت .......................

                                                    رکوعد(                                  قنوت  ج(                       حمد و سورهب(                            سجده ذکرالف( 

 

. رکوع دارد. 0  نماز آیات نمازی ................. است و در هر رکعت .....................

                                                     دو _پنج رکعتي د(                    ده _دو رکعتي ج(          پنج         _دو رکعتي    ب(               ده _پنج رکعتي الف(  

 

  واجب نیست؟برای کدام مورد ، نماز آیات  1

                                                   زلزلهد(                                  سیلج(                          ماه گرفتگيب(                        آتش سوزیالف(   

 

 نماز آیات چگونه است؟  خواندنروش دوم  6

 سوره توحید را پنج بار مي خوانیم و بعد از هر بار به رکوع مي رویمالف(  

                                      دو بار مي خوانیم و نیازی به سوره توحید نیست.سوره حمد را  ب(  

                                    به جای سوره های قرآن پنج شش بار صلوات مي گوییم  ج(  

                                                 خواندن نماز آیات شیوه ی دومي ندارد  د( 

 

 که دو گنبد دارد متعلق به کدام امام معصوم )ع( است؟ حرمي  7

                                                   )ع( امام موسي کاظمد(                       امام زمان )ع(ج(                      )ع( امام سجادب(                 امام علي)ع(      الف(   

 

 کار باید انجام داد؟  برای وضو گرفتن ندارید ، در این صورت برای خواندن نماز چهفرض کنید که در کوهستان هستید و آب  9

منتظر باران مي د(            تیمم مي کنیمج(           با آب ریشه گیاهان وضو مي گیریم  ب(                نمي خوانیم  نمازالف(   

                                                     مانیم

 

 نام برادر و خواهر امام رضا)ع( چیست؟  8

                                                    معصومه _شاه چراغ د(                    خدیجه _موسي ج(                    فاطمه _ حسنب(               آسیه        _مد محالف(  

 

  که ایشان را به خراسان بردند و سپس به شهادت رساندند چه بود؟، نام حاکم ستمگر زمان امام رضا)ع(  54

                                                    ابن ملجمد(                                    فرعون  ج(                                ماّمونب(                                   نمرودالف(  

 

 به کدام مورد نمي توانیم تیمم کنیم؟  55

                                                    ماسه ریزد(                             خاک خیسج(                           سنگ صافب(                                      شنالف(  

 

. و لقب دیگر ایشان ........................به معنای جواد یکي از لقب های امام نهم ،  50 پاک به معنای .......................

 است. 

                                                    سمیع _ داناد(                       تقي _بخشنده ج(               عالم _سخاوتمند ب(                         کریم _ داناالف( 

 

. به امامت رسیدند.  سن  امام محمد تقي )ع( در ................... به دنیا آمدند و در 53 ..................... 

                                                    سالگي 01 _مدینه د(                سالگي 9  _مشهد ج(               يسالگ 9 _مدینه  ب(         سالگي 01 _مشهد الف(  

 

   



 مکاني که آیات الهي بر پیامبر نازل مي شد کجا بود؟  50

                                                    خانه کعبهد(                                   ایشان خانهج(                     مسجد پیامبر    ب(                            غار حراالف(  

 در کدام روز به دنیا آمدند؟ حضرت مهدی)عج( 51

 رمضان 05د(  ج( نیمه شعبان                  اول فروردینب(                         الف( دهم محرم

 

 است؟  نادرست کدام گزینه 56

                              الف(  اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شد سوره علق بود .      
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 ج(  اولین مردی که بر پیامبر ایمان آورد علي )ع( بود.                                        

 فرستاده شد حضرت محمد )ص( بودد(   اولین پیامبری که از جانب خدا بر مردم  
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 زیر توضیح دهید. در رابطه با شعر 58
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