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 های خداوند چیست؟ی ما در برابر نعمتوظیفه -1

 درست مصرف کنیم ب(  الف( زیاد مصرف نکنیم

 د( هیچ کدام ج( خیلی کم مصرف کنیم

 دارد...............  اشاره به« هَـذَا بَیَانٌ ل ِّلنَِّاسِ»پیام قرآنی  -2

 های آسمانی ب( کتاب الف( قرآن 

  د( سخن پیامبران های دعا ج( کتاب

 ............ قبل از وضو باید -3

 ب( دعا بخوانیم  الف( قرآن بخوانیم 

 د( آماده شویم ج( نیت کنیم 

 شوییم.می..............  برای وضو دست را از -4

 ب( آرنج تا سر انگشتان  الف( مچ

 د( مچ تا سر انگشتان  ج( کتف تا آرنج

 است.............  ی واجبی که در نمازها باید بخوانیمسوره -5

 د( حمد و توحید که بخوانیم ج( هر سوره توحید  ب( حمد  الف(

 شوییم. . را می…...……هنگام وضو گرفتن، بعد از نیت اوّل  -6

 کندفرقی نمی د( ج( پاها  صورت  ب( ها الف( دست

 شوییم.را می ............در وضو پس از شستن صورت،  -7

 کف دست د( ج( دست چپ ست دست را ب( الف( پاها

 . است.……ی نماز نشانه -8

 د( دین داری ج( درستکاری ایمان  ب( پاکیزگی الف(

 ............. گذاریم چونما به پدر و مادر خود احترام می -9

 ی مواردهمه د( ی ماستج( وظیفه خدا دستور داده است ب( الف( خدا دوست دارد 

 کدام است؟«  نِ إِحْساناًبِالْوال دَیْ وَ »معنی -11

 ب( به پدر و مادر خود نیکی کنید الف( با پدر خود مهربان باشید

 د( پدر و مادر خود را دوست داشته باشید ج( پدر و مادر خود را ناراحت نکنید
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 توانیم با خدا حرف بزنیم؟ما چه وقت و چگونه می -11

 ها هنگام دعا  ب( شب ها هنگام نماز الف( صبح

 د( هیچ کدام  ج( همه وقت و همه جا 

 خوانیم؟در هر نماز چند بار حمد و سوره را می -12

 ب( یک بار الف( دو بار

 د( هر چند مرتبه که بخواهیم  ج( چهار بار 

 هنگام نماز کدام کارها را نباید انجام دهیم؟ -13

 ب( چرت زدن  الف( خندیدن و حرف زدن 

 وارد ی مد( همه ج( چیزی خوردن

 برای انجام چه کارهایی باید وضو گرفت؟ -14

 ب( نماز خواندن  الف( قرآن خواندن 

 د( گزینه الف و ب صحیح است ج( زیارت کردن 

 پیامبران بزرگ خداوند چند نفر هستند؟ -15

 نفر  5ب(  نفر  111الف( 

 هزار نفر  124د(  نفر   3ج( 

 ران هستند؟چرا بعضی از پیامبران، برتر از دیگ -16

 اندی مردم جهان آمدهها برای راهنمایی همهچون آن ب(  .ها را بیشتر دوست داردچون خدا آن الف(

 د( گزینه ب و ج صحیح است ج( چون آنها کتاب دارند

 آخرین پیامبر خدا چه نام دارد؟ -17

 د( حضرت نوح)ع( ج( حضرت آدم)ع( حضرت ابراهیم )ع( ب( حضرت محّمد )ص(  الف(

 ............. ما مسلمانان با شنیدن نام پیامبرمان -18

 ب( صلوات می فرستیم خوانیمدعا می الف(

 کنیم د( کاری نمی خوانیم ج( نماز می

 است...........  نام پیامبر ما مسلمانان -19

 ب( حضرت عیسی)ع( الف(  حضرت موسی )ع( 

 د( حضرت ابراهیم)ع( ج( حضرت محمّد )ص( 
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 .......... دهد یعنی اووقتی کسی به ما هدیه می -21

   .دهدب( به ما اهمیّت می .به فکر ماست الف(

 .د( ثروتمند است  .ج( ما را دوست دارد

 ............ها را پیامبر ما مسلمانان بچّه -21

 می شناخت  ب( دوست داشتالف( 

 گرفت د( به بازی می کرد ج( به اسالم دعوت می

 ........... دید،)ص( وقتی بچّه ها را میضرت محّمدح -22

  .کردزودتر سالم می ب( کرد.الف( با آنها بازی می

 .گرفتها را به دوش مید( آن .زدج( با آنها حرف می

 بود..............  پیامبر ما با کودکان -23

 مهربان  ب( خوش قلب  الف(

 د( صبور ج( دوست 

 را دوست داشت. .............. )ص(حضرت محمّد -24

 کار کردن  ب( نماز اوّل وقت الف( 

 د( تمیزی  ج( بازی

 )ص( پیامبر برتر خدا هستند؟چرا حضرت نوح)ع(، ابراهیم)ع(، موسی)ع(، عیسی)ع( و حضرت محمّد -25

 .چون برای راهنمایی مردم، کتاب داشتندب(  الف( چون آنها مهربان بودند.

 .د( چون خدا را بیشتر دوست داشتند رای همه بود.ج( چون دین آنها ب

 کدام یک از پیامبران زیز جزء برترین پیامبران هستند؟ -26

 )ع(  ب( حضرت سلمیان حضرت داوود)ع(  الف(

 )ص(د( حضرت محمّد )ع( ج( حضرت اسماعیل

 گویند.میبه طرفداران حضرت محّمد )ص( .................  -27

 د( شیعه  ج( مسلمان  هودی  ب( ی مسیحی  الف(

 است...............  امام اوّل ما شیعیان -28

 )ص( ب( حضرت محمّد )ع( الف( حضرت علی

 )ع( د( امام حسین )ع( ج( امام حسن
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 بود.نام دختر حضرت محّمد)ص( .........  -29

 )س(د( خدیجه ج( مریم)س( )ع(ب( فاطمه )س(الف( زینت

 کسانی هستند؟اهل بیت پیامبر چه  -31

 )ص(و حضرت زهرا)س( و پیامبر)ع( ب( حضرت علی الف( حضرت زهرا)س( و حضرت خدیجه)س( 

 د( گزینه ب و ج صحیح است. )ع(  ج( امام حسن)ع( و امام حسین

 است..............  قرآن کتاب دینی -31

 )ع(ب( طرفداران حضرت موسی الف( طرفداران حضرت عیسی)ع( 

 )ع(د( طرفداران حضرت ابراهیم ت محمّد)ص( ج( طرفداران حضر

 است. ...........ها تر از مادر برای بچّهمهربان -32

 مادر بزرگ  د( ج( خدا  ب( پیامبر  الف( پدر

 اوست. ....……ی هایی که خدا برای ما آفریده، نشانهتمام نعمت -33

 مهربانی  د( ج( هنر  ب( ثروت  الف( قدرت 

 .......... کند، باید از اوما مهربانی میوقتی کسی به  -34

 ب( بیشتر بخواهیم. .الف( تشکِّر کنیم

 .د( طرفداری کنیم ج( دفاع کنیم 

 داده است................ بیشترین هدیه را به ما  -35

 خداوند د( ج( پیامبر  ب( دوستان  الف( پدر و مادر 

 است. ........... خدای دانا این همه نعمت به ما داده چون -36

 د( قوی  ج( دانا  ب( مهربان  الف( ثروتمند 

 توانم با خدا حرف بزنم.من می..........  وقتی -37

 خوانمب( درس می خوانمالف( قرآن می

 خوانمد( دعا می ج( کتاب می خوانم

 را بیشتر دوست دارد............  هایخدا آدم -38

 ب( خوش زبان الف( زیبا

 د( خوش لباس    ج( پاکیزه
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 باشیم.تا ............ گیریم وضو می -39

 د( شاد ج( مؤمن  ب( زیبا   الف( پاکیزه 

 است........... اوّلین پیامبر بزرگ خدا  -41

 حضرت موسی)ع(ب(  الف( حضرت ابراهیم)ع(

 حضرت محمّد)ص(د(  حضرت نوح)ع(ج( 

 است. ............. آخرین پیامبر بزرگ خدا -41

 ب( حضرت موسی)ع( الف( حضرت ابراهیم)ع(

 د( حضرت محمّد)ص( ج( حضرت عیسی)ع(

 کنیم.هایش عمل میگذاریم و به سفارشبه او احترام می .را دوست داریم..........  ما مسلمانان -42

 ب( پدر و مادرمان الف( امامان

 د( معلِّم   ج( پیامبر

 بود....... .... حضرت محّمد )ص( باکودکان یتیم -43

 د( هم صبحت  ج( شاد ب( هم بازی الف( مهربان  

 ........... برای نماز خواندن حتماً -44

 کنیم   ب( تالش می کنیم. الف( نیت می

 د( باید بزرگ شویم گیریم ج( وضو می

 ..………برای نماز خواندن  -45

 ایستیم   ب(  با وضو رو به قبله می رویم. الف( به مسجد می

 گیریم.  د( وضو می ایستیم ج( رو به قبله می

 گویند.نماز می.............  کنم برای رضای خدا یک نماز دو رکعتی بخوانم،به این که قصد می -46

 د( نیت ج( سالم ب( تشهد الف( تکبیر

 گویند.می ............را  ها تا نزدیک گوشدر نماز باال بردن دست -47

 د( سالم  ج( تکبیر یتب( ن الف( وضو

 رویم.بار به سجده می..........  در یک نماز دو رکعتی -48

 د( سه  ج( یک  ب(چهار  الف( دو
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 شود.می گفتهموقع ............. « بِحَمْد ه  وَ سُبْحانَ رَبِِّی الْعَظ یمِ» در نماز ذکر -49

 د( تشهد ج( قنوت  ب( رکوع  الف( سجده 

 شود.گفته می..............  موقع«  بِحَمْد ه  وَ سُبْحانَ رَبِِّی االعْلى »در نماز ذکر -51

 د( تشهد ج( قنوت  ب( رکوع  الف( سجده 

 .......... بعد از رکوع در نماز -51

   تیم.می ایس ب( گیریم. الف( قنوت می

 د( می نشینیم.   رویم. ج( به سجده می

 رویم.به رکوع می .......... بار درهر رکعت نماز -52

 د( چهار بار  ج( سه بار  ب( دو بار الف( یک بار

 ........... ی اوّلدر نماز بعد از سجده -53

 دهیم.سالم مید(  نشینیم.ج( می .رویمبه سجده می ب( .الف( می ایستیم

 کنیم........... سجده می درهر رکعت از نماز -54

 د( چهار بار  ر ج( سه با ب( دو بار الف( یک بار   

 گیریم.می......... قنوت را در رکعت  -55

 د( چهارم  ج( سوم   ب( دوم  الف( اوّل    

 ........... توانیمدر قنوت می -56

 ب( دعا بخوانیم     الف( صلوات بفرستیم 

 ی موارد   همه د( ج( به زبان خودمان با خدا صحبت کنیم  

 است.......... .. آخرین بخش در هر نماز -57

 دعا خواندن     ب( تشهد گفتن   الف(

 د( صلوات فرستادن    ج( سالم دادن  

 خوانیم.را می...........  های دو رکعتی یک باردر نماز -58

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

 خوانیم.را می. ............. در نمازهای چهار رکعتی یک بار -59

 ی توحید     سورهب(  ی حمد   سوره لف(ا

 د( ذکر سالم     ج( ذکر تشهد   
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 گیریم.می..............  در هر نماز فقط یک بار -61

 د( توحید   ج( حمد   ب( تشهد  الف( قنوت  

 واجب نیست...............  در نماز -61

 گرفتن قنوت      ب(  ی حمد    خواندن سوره الف(

 د( سالم دادن      اندن تشهد    ج( خو

 درنماز واجب است...............  یخواندن سوره -62

 د( قدر ج( یاسین   ب( توحید  الف( حمد   

 .............. در هر رکعت از نماز یک بار -63

 .رویمبه سجده می ب( .رویمبه رکوع می الف(

 دهیم.د( سالم می گیریم.ج( قنوت می

 خوانیم.رکعت نماز می..............  وزهر ر -64

 د( هفده ج( هشت ( هفتب الف( دو 

 است...............  نماز صبح -65

 د( هفده رکعتی  ج( چهار رکعتی ب( سه رکعتی الف( دو رکعتی

 رکعت است...............  نماز ظهر -66

 هفده  د( چهار  ج( ب( سه   الف( دو 

 رکعت است....... ........ نماز مغرب -67

 هفده  د( چهار ج(  ب( سه  الف( دو 

 رکعت است...............  نماز عشا -68

 هفده  (د ج( چهار  ب( سه   الف( دو 

 رکعت است...............  نماز عصر-69

 هفده  د( چهار ج(  ب( سه   الف( دو 

 ایستند.به نماز می..............  مسلمانان هر روز -71

 هفده بار  د( پنج بار  ج( ب( سه بار    ( یک بار الف
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 رکعت است...............  نماز ظهر و عصر با هم -71

 هشت د( هفت  ج( ب( چهار الف( دو 

 رکعت است...............  نماز مغرب و عشا با هم -72

 هشت د( هفت  ج( ب( چهار الف( دو 

 بودند....... ........ هاییاهل بیت پیامبر، انسان -73
 ی موارد همه د( دلسوز  ج(  ب( مهربان  الف( خدا پرست 

 ها را دوست داشتند.آن..............  هایی بودند کهاهل بیت پیامبر، انسان -74
 خدا و پیامبرش  د( ج( یتیمان   ب( مسلمانان  الف( مردم 

 .............. اهل بیت پیامبر یعنی -75
 یاران پیامبر         ب( ر     دوستان پیامب الف(

 ی پیامبر   د( خانواده ج( مادر و پدر پیامبر     

 فرستند.می..............  شنوند،گترها نام پیامبر را میوقتی بزر -76
 دعا   د( ج( سالم ب( درود   الف( صلوات 

 .............. فرستم، چونرود میها سالم و دآورم. بر آننام اهل بیت پیامبر را وقتی به زبان می -77
 دستور خداست.          ب( ها احترام قایلم.     برای آن الف(

 دستور پیامبر خداست.    د( ها را دوست دارم.      ج( آن

 بودند...............  اهل بیت پیامبر -78
 س(        )ی حضرت زهراب( پیامبر و خانواده ی یارانش      پیامبر و همه الف(

 ی امام حسین)ع(    د( پیامبر و خانواده )ع(      ی امام حسنج( پیامبر و خانواده

 .............. ی پیامبران خداما مسلمانان به همه -79
         .گذاریماحترام می ب( عالقه داریم.       الف(

 د( محبّت داریم.          .ایمان داریم ج(

 اتِّفاق افتاده بود...............  یر شیرین در خانهماجرای افطا -81
 امام حسن )ع(          ب( پیامبر )ص(      الف( 

 د( حضرت علی )ع(     امام حسین )ع(       ج(

 ما شیعیان است...............  حضرت علی )ع( -81
 دوست د( ج( امام اوّل ی  ب( فرمانده الف( رهبر 
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 رضایت داشتند...............  آن مرد فقیربرای کمک به  -82
 حضرت علی )ع( و حضرت زهرا)س(          ب( ی حضرت علی)ع(       ی خانوادههمه الف(

 ی مسلمانان و خدا پرستان     د( همه پیامبر و اهل بیتش        ج(

 مهربان باشیم...... ......... در درس افطار شیرین اهل بیت پیامبر به ما یاد دادند که با -83
 ها          غریبه ب( فقرا        الف(

 د( یتمیان     ثروتمندان        ج(

 است...............  امام دوم، شیعیان -84
 رضا)ع(  (د ج( سجاد)ع(  )ع( ب( حسن )ع( الف( حسین

 .............. )ع( دعوت مردان فقیر را پذیرفت چونامام حسن -85
 ها دوست شود.          می خواست با آن ب( را دوست داشت.         هاالف( آن

 ها هم دعوت او را قبول کنند.    د( می خواست آن ها احترام می گذاشتج(  به آن

 .............. اش دعوت کرد تا)ع( مردان فقیر را به خانهامام حسن -86
 ب( از آنها خوب پذیرایی کند.        کنند.به آنها یاد بدهد چگونه از میهمان پذیرایی  الف(

 خواست آنها هم دعوت او را قبول کنند.   د( می خواست آنها را شاد کند. می ج(

 پیامبر بودند...............  )ع(امام حسن)ع( و امام حسین -87
 های نوه د( ج( یاران   ب( دوستان   های  الف( بچّه

 است. ..............  نام سومین امام شیعیان -88
 سجاد  د( ج( حسین  ب( حسن  الف( علی  

 اما حسن)ع( و امام حسین)ع( بود. ..............  )ص(حضرت محمّد -89
 دوست  د( ج( عمو  ب( پدربزرگ  الف( پدر  

 افتیم.به یاد محرم و کربال می..............  با شنیدن نام -91
 رضا  (د ج( علی   ب( حسن  الف( حسین 

 .............. چه قدر خوب است، حتی در مزرعه موقع غذا خوردن-91
 ها را بشوییم.           ب( دست الف( دور یک سفره جمع شویم.        

 د( خوش اخالق باشیم     مؤدب باشیم.  ج(

 .............. قبل از شروع هر کاری بهتر است -92
 های خود را بشوییم.           دست ب(   الف( به نام خدا بگوییم.       

 د( خوش اخالق باشیم.     با دیگران مشورت کنیم.  ج(
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 .............. هنگام غذا خوردن بهتر است که -93
 ی کوچک برداریم          لقمه ب( الف( با نام خدا شروع کنیم.         

    ی موارد د( همه با دهان بسته و بی صدا بجویم. ج(

 .............. کنیم چونهر کاری را با نام خدا شروع می -94
 باید از او سپاسگذاری کنیم.           ب(  ها از اوست        ی نعمتالف( یادمان بیاید که همه

     ها را آفریده و ما باید شکر گزار او باشیم.د( او این نعمت او را دوست داریم و او هم ما را دوست داردج( 

 کنیم.تشکِّر می..............  پس از خوردن غذا از -95
 صاحب خانه            ب( الف( پدر و مادر         

 اند.    د( خداوند و کسانی که زحمت کشیده خداوند  ج(

 .............. گوییمها پس از نوشیدن آب میما ایرانی -96
 م بر حسین شهیدسال ب( الف( دست شما درد نکند         

 د( سپاس گزارم متشکرم  ج(

 .............. گوییم: سالم بر حسین شهید، چونپس از نوشیدن آب می -97
 امام حسین را دوست داریم.  ب( الف( باید یاد امام حسین )ع( بیفتیم.          

 د( دستور خداست امام حسین تشنه شهید شدند.ج( 

 شود.می..............  قبل از خوردن باعثها رعایت پاکیزگی دست -98
 ها نابودی میکروب ب( ها          الف( رشد میکروب

 حالی خودمان د( خوش حالی پدر و مادر خوش ج(

 .............. توانیمهر وقت کار نادرستی انجام دادیم، می -99
 جبران کنیم. ب( الف( عذر خواهی کنیم.          

 د( عذر خواهی کرده و جبران کنیم.  نیمفراموش ک ج(

 .............. رویم، بهتر است کهوقتی برای بازی به پارک یا بوستان می -111
 ب( به فکر راحتی دیگران هم باشیم. الف( به فکر راحتی خودمان باشیم.          

 ها بازی کنیم.روی چمن د( هر کجا خواستیم بازی کنیم. ج(

 .............. توانیمها میها و پارکندر بوستا -111
 ها به باغبان کمک کنیم. در آبیاری گل ب( الف( باعث کثیفی در آنجا نشویم         

 دوست داشتیم، بکنیمد( هر کاری  از وسایل خوب و درست استفاده کنیم.  ج(

 را دوست دارند. .............. ها و شهرهایها و پارکهمه، بچّه -112
 د( قشنگ و جدید ج(  شاد وجالب   ب(  زیبا و بزرگ  الف( پاکیزه و تمیز         
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 .............. ها باقی بماند، خوب استهای پارکبرای این که زیبایی -113
 جا تالش کنیم.  همه برای حفظ پاکیزگی آن ب( جا آب داده شود.          های آنالف( هر روز به گل

 های مهربان داشته باشد.د( باغبان ارنگ داشته باشد.  های رنگگل ج(

 .............. توانیمها ما میها و جنگلبرای زیباتر ماندن پارک -114
 زباله نریزیم.  ب( ها را خراب نکنیم.          الف( گل

 ی موارد.د( همه ها را جمع کنیم.  زباله ج(

 مسئول هستند........ ....... برای زیباتر شدن شهرمان -115
 ها  بچّه ب( الف( پدر ومادر          

 ی مواردد( همه ها  ج( شهرداری

 است. ..............  امام دوازدهم ما شیعیان، -116
 حضرت مهدی)عج(  ب( )ع(          حضرت علی الف(

 )ع(د( امام رضا امام حسن عسگری)ع(  ج(

 است. اه ..............میالد امام زمان )عج( در م -117
 شعباند(  ج( رمضان   ب( محرم  الف( رجب

 های مذهبی ماست.ترین جشنمهم از .............. جشن -118
 والدت امام علی)ع(   ب( الف( والدت پیامبر           

 د( والدت امام رضا )ع( ج(  میالد امام زمان )عج( 

 است. ...... ........ )عج(روز تولد امام زمان -119
 سیزدهم رجب د( ی شعبان ج( نیمه ب( سوم شعبان الف( اوّل شعبان

 کنیم. .............. خوب است هنگام حرف زدن، -111
 عجله د( ج( دقت ب( صبر الف( فکر 

 .............. ی چیزی اطالع نداریم، خوب است کهوقتی درباره -111
 د( گوش کنیم یگران تهمت نزنیم به دج(  اطالعات بگیریم   ب( الف( حرف نزنیم            

 را دوست دارد. .............. هایخداوند انسان  -112
 قوی د( ج( شجاع ب( راست گو الف( نماز خوان 

 .............. چه خوب است، هنگام حرف زدن -113
 به کسی تهمت نزنیم.    ب( الف( به درستی حرف خود اطمینان داشته باشیم.             

 ی موارد.همهد(  راست بگوییم.   ج(
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 گفته بود، خوشحال بود. .............. خانم معلِّم از این که شاگردش -114
 نظرش را ب( الف( حرف راست            

 د( حدس و گمانش را هایش را شنیده ج(

 .............. اش خوشحال نشد، چوننرگس از انتخاب شدن کاردستی -115
 مال خودش نبود.  ب( الف( زیبا نبود            

 د( آماده خریده بود دش درست نکرده بودخو ج(

 .............. اش، بلکه به خاطر این کهتشویق شد، اما نه به خاطر کاردستی آن روز نرگس -116
 ها او را دوست داشتند.  همه بچّه ب( الف( شاگرد زرنگ کالس بود            

 د( دختر منظِّمی بود.  حقیقت را گفته بود.  ج(

 است. .............. ارهایکی از بدترین ک -117
 غیبت د( ج( بی نظمی  گویی ب( دروغ الف( اسراف  

 است. .............. وقت خواندن نماز صبح -118
 قبل از طلوع آفتاب   ب( الف( صبح            

 د( قبل از سحر  نیمه شب  ج(

 گویند.اذان می .............. مسلمانان -119
 ظهر  ب( الف( صبح             

 ر و غروب د( صبح و ظه غروب ج(

 است. .............. وقت خواندن نماز ظهر -121
 از ظهر تا عصر   ب( الف( در طول روز             

 د( از صبح تا شب  از صبح تا عصر  ج(

 کنیم.تشکِّر می .............. ما در نماز از خدا به خاطر -121
 سالمتی خودمان    ب( الف( پدر و مادر خوب              

 هایش  د( تمام نعمت شعور  داشتن عقل و  ج(

 کنند.می .............. ی موجودات به شکلی از خداهمه -122
 خواهش    ب( الف( تشکر             

   3و  1د( گزینه  سپاس گزاری  ج(

 واجب نیست. .............. نماز خواندن برای -123
 پسرهای کوچک    ب( الف( نوزادان              

  اندبه سن تکلیف نرسیده کسانی کهد(  ج( دخترهای کوچک  
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 .............. ام، چونمن دیگر بزرگ شده -124
 توانم خوب صحبت کنم.   می ب( ام             الف( به سن تکلیف رسیده

 توانم روزه بگیرم. د( می نماز بخوانم.   توانممی ج(

 رسند.از پسران به سن تکلیف می .............. دختران -125
 زودتر   ( ب الف( دیرتر              

 د( کمی بعد بعضی دیرتر و بعضی زودتر  ج(

 .............. خواهمترها نماز بخوانم، چون میدوست دارم مانند بزرگ -126
 با خدا حرف بزنم    ب( من راضی باشند.               الف( پدر و مادرم از

 خواهم با او حرف بزنم د( خدا را دوست دارم و می خدا دوست دارد.   ج(

 رسند.از دختران به سن تکلیف می .............. پسرها -127
 خیلی زودتر     ب( الف( زودتر               

 د( خیلی دیرتر  ج( دیرتر 

 حرف بزنیم. .............. توانیم باهمیشه همه وقت و همه جا می -128
 دوستان د( ج( معلِّم   ب( پدر و مادر  الف( خدا  

 حرف بزند. .............. تواند باهر کس با هر سنی می -129
 2و  1گزینه د(   امامان ج(   خدا  ب( پیامبر الف( 

 هنگام نماز صبح در مسجد به شهادت رسیدند. .............. امام -131
 د( امام حسن)ع( ج( علی)ع( ب( سجاد )ع( الف( حسین)ع(

 به شهادت رسید. .............. حضرت علی )ع( در -131
 د( نجف ج( جنگ ب( کربال الف( مسجد

 آمده است. .............. در« کاران را دوست داردخدا نیکو»یجمله -132
 های آسمان هدیه ب( الف( فارسی               

 های کتابد( همه ج( قرآن 

 را مسح می کشیم. .............. هنگام وضو -133
 د( سرو صورت   ج( صورت و پاها  سرو پاها      ب( الف( دست ها و صورت              

 پیامبر)ص( داشت؟ حضرت علی )ع( چه نسبتی با -134
 پسر عموی ایشان بود.     ب( الف( پسر ایشان بود            

 د( نسبتی نداشت.  ج( عموی ایشان بود.  
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 کرد؟ ی پیامبر)ص( زندگی میحضرت علی )ع( از چه سنی در خانه -135
 د( هیچ کدام ج( پیری ب( جوانی  الف( کودکی 

 ذیرفت چه کسی بود؟اوّلین مردی که دین اسالم را پ -136
 )ع(     امام حسین ب( )ع(            الف( امام حسن

 )ع( د( امام رضا )ع( ج( حضرت علی

 بود. .............. اوّلین مردی که با پیامبر نماز خواند -137
 )ع(     امام حسین (ب )عج(            الف( امام زمان

 د( حضرت علی)ع(  ج( حضرت عیسی)ع(  

 بود.  .............. ین همراه و همنشین پیامبراوّل -138
 )ع(   امام حسین ب( )ع(     الف( امام حسن

 )ع( د( حضرت ابراهیم )ع(             ج( حضرت علی

 بود.  .............. اوّلین مردی که آیات قرآن را به خوبی آموخت-139
 )ع(     امام حسن ب( )ع(             علیالف( حضرت 

 )ع(  د( امام سجاد   )ع( ج( امام حسین

 بود. .............. کرداوّلین مردی که به دستورات اسالم آشنایی کامل پیدا کرد و به آن عمل می -141
 )ع(   د( حضرت موسی ج( حضرت علی)ع(     )ع(     امام حسین ب( الف( امام حسن)ع(              

 به شهادت رسید. .............. امیر مؤمنان)ع( در -141
 د( جوانی  ی خود ج( خانه ب( مسجد کوفه   الف( جنگ 

 بود.  .............. اوّلین مردی که هنگام نماز خواندن به شهادت رسید؛ -142
 )ع( د( حسین ج( محمّد )ص(  ب( علی)ع(  الف( سجاد)ع( 

 بود. .............. اوّلین مرد مسلمانی که هنگام نماز صبح در مسجد به شهادت رسید؛ -143
 ابراهیم)ع( حضرت ب( الف( حضرت محمّد)ص(

 د( حضرت علی )ع(              ج( حضرت موسی)ع(

 ا شیعیان است.ر .............. امام حسن مجتبی)ع( امام -144
 د( پنجم  ج( سوم   ب( یازدهم   الف( دوم  

 اوّلین فرزند حضرت زهرا )س( و حضرت علی )ع( چه نام داشت؟ -145
 حضرت ابوالفضل)ع(  ب( حضرت زینب)س( الف( 

 )ع( د( امام حسین )ع( حسن امام ج(
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 به دنیا آمد. .............. امام حسن)ع( در شهر -146

 است. .............. تنها امامی که در ماه رمضان به دنیا آمده است؛ -147
 )عج(امام زمانب(  )ع( الف( امام حسین

 )ع(د( امام رضا )ع(ج( امام حسن

 بود. .............. از امامان بی نهایت مهربان ما؛یکی  -148
 ب( امام علی )ع(     الف( امام حسن )ع(

 د( امام محمّد باقر)ع( ج(امام حسین)ع(

 )ع( را به شهادت رساندند؟به چه دلیل امام حسن -149
 ب( چون مؤمن بود. الف( چون مرد مهربانی بود

 د( چون امام بود کرد.ج( چون با ستمگران مبارزه می

 است. .............. ؛سومین امام ما شیعیان -151
 )ع(    ب( امام حسن )عج(امام زمان الف(

 )ع( ( امام حسیند )ع( ج( امام رضا

 به دنیا آمده است. .............. )ع( درامام حسین -151
 ی شعبان نیمهب(  سوم ماه شعبان الف( 

 د( سوم ماه رجب  ج( پانزدهم رمضان 

 اند.به دنیا آمده .............. امام حسین )ع( هر دو در شهر امام حسن )ع( و -152

 از کیست؟« هر که حسین را دوست داشته باشد، خدا دوستش دارد.»این جمله  -153
 )س( ب(    حضرت زهرا )ع(الف( حضرت علی

 )ص( د( پیامبر ج( حضرت زینب)س(

 به شهادت رسید. .............. ماه امام حسین )ع( در -154

 می افتیم. .............. شنویم به یاد امامهر وقت نام محرف را می -155
 )ع( حسن ب( )ع( الف(  علی

 )ع( رضاد(  )ع( و یارانش ج(حسین

 

 د( سامرا  ج( کوفه    ب( مدینه   الف( مکه   

 کوفه د( ج( نجف   ب( مدینه   الف( مکه   

 د( رجب ج( شعبان  ب( محرم الف( رمضان 
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 بود. .............. )ع( با کودکانامام حسین -156

 کرد.کمک می .............. )ع( بهام حسینام -157

 کرد. با ستمکاران مبارزه می ……)ع( امام حسین -158

 به شهادت رسید. .............. )ع( در روزامام حسین -159
 مبعث ب( شورا الف( عا

 بیست و یکم ماه رمضان  د( عید  ج(

 ما است. .............. یجشن تکلیف نشانه -161

 بودند. .............. امام اول و دوم و سوم ما شیعیان همه از -161

 باشم. .............. ؛کان یتیمهم مانند امامانم با کودارم من دوست د -162

 .............. ، چونترها نماز می خوانمهم مثل بزرگ از این به بعد من -163
 اند.ب( پدر و مادرم خواسته .امبه سن تکلیف رسیده الف(

 شوم.د( خوش حال می .اندامامان دستور داده ج(

 

 د( دوست ج( مهربان  ب( هم بازی حالالف( خوش

 ی موارد د( همه ج( بیچارگان  ب( نیازمندان  الف( فقیران  

 د( گاهی  ج( بعضی اوقات  ب( هیچ وقت  الف( همیشه 

 د( مسلمان بودن  ج( بزرگ شدن  ب( دین داری  الف( ایمان 

 د( اهل بیت  ج( یاران  ران اب( دوست د الف( دوستان 

 ی موارد د( همه ج( هم بازی  ب( دوست  الف( مهربان 


