


بسمه تعالی
.....................:تاریخروستاي قازانچايبسیجمدرسه............................................:نام

ابتداییچهارم:پایههدیه هاي آسمانیدرسآزمون ترم اول............................:نام خانوادگی

یف
ســـواالترد

.مشخص کنید» *« پاسخ صحیح را با گذاشتن عالمت 

.بعد از امام جماعت انجام داد ........................... در نماز جماعت باید تمام کارها را بدون 1

همه موارد) دشک)جعجله) بفاصله  ) الف

نمازي که هر کس به تنهایی می خواند چه نام دارد؟2

نماز جمعه) نماز جماعت           د) نماز آیات                            ج) فرادي                     بنماز) الف

.مناسب بنویسیداتدر جاي خالی کلم

.است............................ ثواب نماز جماعت از نماز فرادي 1

.است ........................... شهري که تیمم بر خاك آن ، ثواب بیشتري دارد 2

.سیدیپاسخ سواالت زیر را بنو

) .............................. .2..............................                  ) 1.اجد مسلمانان را نام ببریدمسمورد از مهمترین12

ط است؟وکدام تصویر به کدام آیه مرب2

وظیفه ما در برابر همسایه اي که بیمار شده است چیست؟3

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