
 نام و نام خانوادگی : 

 ها ههدی                                                                                       

 8تا  1درس                                                                                    

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  

1
- 2  ...........................به فرمایش حضرت علی)ع(،    بنا 

   

می رود

. خود را  -5 . دیگران را می بخشفرو نیکوکاران کسانی هستند که ...................... ندمی برند و .................

. می باشد  -6 اموال عمومی متعلق به ...................

. از پایه های ............... است  -7 حضرت محمد )ص( می فرماید : تا می توانید پاکیزه باشید  .................

. می گویند به کسی که نماز جمعه را برای دیگران می خواند .... -8 ...........

. نام کتابش .. ...................حضرت عیسی )ع(مادر  -9 .... بران ........................ و از پیام......لقبش .............................

است.

. و ....................... است -10 نام دو سوره در قرآن که به نام جانوران آمده ..........................

. و بلندترین سوره ........................... نام  اولین سوره در قرآن -11 .........................، آخرین سوره .............................

دارد.

. او در امان نیستند -12 بدترین مردم نزد خداکسی است که مردم از شر ....................

. ثواب آن را بیش  -13 کند. هفتاد برابر میاز حضرت محمد)ص( فرمود: مسواک زدن پیش از ............................

 بهترین..........  و لسا شب بهترین .....،............... لسا هما بهترین ...................(ع) علی تحضری  دهفرمو به -14

ستا هفتهروز 

 ..................... ، ..................  ،  ..... ...........دیسیزنان جهان( را بنو نیبرتر جهان )بهتر ینام چهار بانو -15
...........................

. دیسیدر قرآن آمده را بنوکه در  یو خوراک وهینام چند م -16 ...................... .  ،...............................
   

....................

گردد تا جهان را پر از عدل و داد کند؟  یدوباره بازم ی)ع( به همراه چه کس یسیحضرت ع -17

..........................................

. به نام یکی از قسمت های نماز است  18- سوره ی ......

. را می شویم  . و بعد..............................بعد  19- برای غسل جمعه ابتدا .................... را  ....................................

یممی شو

؟کم فروشی به چه معناست  -20

 

 

)ع( را به عهده گرفت..-................................... سرپرستی حضرت عیسی 
دریایی است که هیچ گاه خشک نمی شود.

................... است استفاده  بدون اجازه از مال دیگران 

در رکعت دوم نماز جمعه امام جمعه ..................... و ................... . را می خواند و سپس به .................... 4
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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