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آزمون هدیههای آسمان ششم ابتدایی
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نام و نام خانوادگی:

تاریخ:
مدت آزمون:

 -2اگر نماز مسافر در شهری کامل باشد ،روزهاش در آنجا  .................................است
 -1اگر شخصی در ماه رمضان قبل از ظهر از محل زندگیاش خارج شود روزهاش  .....................................است..
 -1سرانجام حضرت محمد(ص) که از نسل  .....................................بود در شهر .......................به دنیا آمد.
 -4کدامیک از نمازهای زیر همیشه کامل است و شکسته خوانده نمیشود؟
الف – نماز ظهر 

ب – نماز عصر

د – نماز عشاء

ج – نماز مغرب 

 -5در کدامیک از موارد زیر ،نماز مسافر شکسته است؟
ب – اگر قبل از ظهر به شهر خود برسد.

الف – اگر بعد از ظهر مسافرت خود را آغاز کند 

د – اگر قبل از ظهر از شهر خود خارج شود

ج – اگر کمتر از  22/5کیلومتر مسافرت کند 

 -6اسماعیل پاشنهی پایش را بر زمین زد و ناگهان زمین جوشید و چشمهی  .................جاری شد.
الف – مروه 

ب – زمزم 

ج – صفا 

د – طواف

 -7اعمال زیارت خانهی خدا را به صورت خالصه بنویسید.

 -8چرا مراسم قربانی را از یادگاریهای حضرت ابراهیم میدانند؟

 -9برای دیدن پدر بزرگتون به شهر دوری میروید و یک هفته در آنجا میمانید .وضعیت نماز و روزهی شما چیست؟

 -21چه شرایط الزم است تا مسافر نمازش شکسته شود؟

 -22حکم نمار مسافر چیست؟
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 -1کامل
 -2باطل
 -3حضرت ابراهیم – مکّه
 -4گزینهی ج صحیح است.
 -5گزینهی د صحیح است.
 -6گزینهی ب صحیح است.
 -7پوشیدن لباس احرام قبل از ورود به مکه  -هفت بار خانهی خدا را طواف میکنند - .خواندن دورکعت نماز – هفت بار بین دو کوه صفا و مروه
حرکت میکنند – .قربانی کردن گوسفند در روز عید قربان
 -8زیرا حضرت ابراهیم اولین کسی است که در این سرزمین گوسفندی را به فرمان خدا قربانی کرد.
 -9نماز هایمان شکسته است و نمیتوانیم روزه بگیریم.
 -11بیش از  22/5کیلومتر از وطن دور شود و کمتر از  11روز در آنجا بماند.
 -11نمازهای چهار رکعتی (ظهر – عصر و عشاء) شکسته میشود و باید دو رکعت بخوانیم.

