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رم
با

 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

11 
 
 
 
 

11 

 با شنیدن نام عید غدير خم به ياد کدام موضوع زير می افتیم
 تولد حضرت فاطمه( انتخاب جانشین پیامبر     د(میالد پیامبر     ج( تولد حضرت علی                 ب(الف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
وقتی پیامبر فرموداند کدام يک از شما مرا در راه اسالم کمک می کند تا جانشین من در بین شما باشد آن جوان 

 کسی نبود جز 
 عمرعاص(عثمان                         د(ج                حضرت علی  ( ابوبکر         ب( الف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 معنی آيه زير را بنويسید 

 الیوم اکملت لکم دينکم واتممت علیکم نعمتی
-------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 را بنويسید ( ع)چهار نمونه از ويژگی های امام هادی 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 کدام شهر بود ( ع)محل شهادت امام هادی 

 سامرا(کربال                             د( نجف                     ج( شهر ری                        ب( الف
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يکی از لقب های امام زمان که به معنی هدايت می باشد ؟
 هیچ کدام( موعد                       د( مهدی                   ج(قیام کننده            ب( الف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 تولد مخفیانه امام زمان به تولد کدام پیامبر شباهت دارد 

 حضرت زکريا(حضرت موسی             د( حضرت نوح                        ج( حضرت محمد        ب( الف
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هرگز آب را اسراف نکنید هر چند کنار نهر آب باشید :اين سخن از کیست 
 حضرت ابراهیم(حضرت محمد              د(حضرت هادی              ج(حضرت علی      ب(الف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. بهترين دوست تو کسی است که   تورا فراموش کند .................

 هاینا راحتی ( نیکی های                          د( قرض ها ی                    ج(اشتباهات               ب(الف 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 معصوم يعنی چه؟
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ف در خانه را نام ببريد سه نمونه از اسرا
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