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 -1جمالت درست را با عالمت  و جمالت نادرست را با عالمت  مشخص نمایید.
الف – نماز جمعه دو رکعت است.
ب – در موقع غسل ابتدا طرف چپ بدن را میشوییم.
ج – فرستادن صلوات در روز جمعه از محبوب ترین عبادات است.
د – میتوانیم از ظرف نذری همسایه که در خانهی ما مانده است استفاده کنیم.

 -2در کدام نماز در یکی از رکعتها بعد از قنوط بالفاصله به سجده میرویم.
الف – نماز آیات 

ب  -نماز میت 

ج  -نماز جمعه 

د  -نماز عید فطر

 -3این جمله از کیست؟ «ثواب کار نیک در روز جمعه چند برابر میشود»
الف – حضرت علی(ع) 

ب  -پیامبر (ص) 

ج  -حضرت فاطمه (س) 

د  -حضرت امام رضا(ع)

 -4امام زمان(عج) در چه روزی ظهور خواهند کرد؟
الف – پنج شنبه 

ب  -جمعه 

ج  -شنبه 

د  -سه شنبه

 -5پیامبر خدا در مورد روز نظافت و پاکیزهگی چه فرموده اند؟

 -6دو مورد از تفاوتهای نماز جمعه با نماز صبح را بیان کنید.

 -7اموال عمومی متعلق به چه کسانی است؟

 -8احساس شما از اینکه ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده میکند چیست؟

 -9آیهی « وَ وَیلٌ لِلمُطَفِّفین» چه ارتباطی با موضوع درس اموال عمومی دارد؟
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 -1الف -درست

ب – نا درست ج-درست

د -نادرست

 -2گزینهی ج درست است
 -3گزینهی ب درست است
 -4گزینهی ب درست است
 -5پیامبر فرموده اند روز جمعه به حمام بروید وغسل جمعه کنید،ناخنهایتان را کوتاه کنید،عطر بزنید و لباس تمیز بپوشید.
 -6نماز جمعه  2قنوت دارد اما نماز صبح یک قنوت دارد-نماز جمعه خطبه و سخنرانی دارد اما نماز صبح خطبه و سخنرانی ندارد.
 -7متعلق به همهی مردم
 -8ناراحت میشوم و از او میخواهم که این کار خود را تکرار نکند.
 -9نباید حق مردم را ضایع کرد و کمتر از حقشان به آنها چیزی داد.
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