


)پیامبر اکرم( طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است.

  تاریخ:                                           نام و نام خانوادگی: 

                                زمان:                  هدیه های آسمانی      نام درس: 

                              آموزگار:                                             پایه: سوم

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.الف( 

 

 قدرتمند سرزمین بابل بود.                            درست                        نادرست   نمرود نام پادشاه .1

 شهادت رسیدند.         درست                        نادرست. امام حسین )ع( در روز دهم ماه محرم به 2 

 ( زیر گزینه ی درست خط بکشید.ب

 

. است.1  .بهترین راه تشکر از خدا ...........................

 الف( درس خواندن         ب( صرفه جویی در آب      ج( کمک به دوستان      د( استفاده ی صحیح از نعمت های خدا

. است.2  .نام دایه ی پیامبر )ص( ..........

 الف( خدیجه                ب( آمنه                         ج( حلیمه                   د( آسیه

 .معنی عبارت )) هیهات منا الذله (( چیست؟3

 د( ما مبارزان را دوست داریم    کنید   ج( برای توبه عجله    ب( ما ذلت و خواری را نمی پذیریم       الف( وای بر گنهکاران 

. به سن تکلیف می رسند.5  .دختران در سن ........ و پسران در سن ......

–الف(  –ب(                14  8  15 -9د(                    15 -8ج(                     14  9

 ج( به سواالت جواب کوتاه بدهید.

 

 های خدا باشیم؟ . چرا باید شکر گذار نعمت1

 . چرا پیامبر فرمود خداوند اویس را خیلی دوست داشت؟2

 . شیوه ی درست انجام دستورات خداوند را چه کسانی به شما می آموزند؟3

 . امام جماعت برای خواندن نماز جماعت در کجا می ایستد؟5

 د( به سواالت جواب کامل بدهید.

 

 او با برادرانش به صحرا برود؟ . چرا دایه ی حضرت محمد نمی ذاشت1

 

 . چرا خدای یگانه را می پرستید؟2

 

 واقعه ی کربال چه درسی می گیریم؟. از ماه محرم و 3

 

 اتفاقی در کاخ یزید افتاد؟.بعد از سخنرانی حضرت زینب )س( چه 5

 

 به پدر و مادر خود نیکی می کنید؟. چگونه 4

 

 نام ببرید.  . چند نماز چهار رکعتی داریم؟ .........6

 

 

موفق و سربلند باشید   



        

 سوال
 سطوح یاد گیری                                  

 مالک و شواهد یاد گیری
 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

     درست یا نادرست بودن جمالت 1

     سواالت چهار گزینه ای 2

     سواالت جواب کوتاه 3

     سواالت جواب کامل 5

 

 باز خورد کتبی و توصیفی معلم:

 

خود سنجی دانش آموز:

. چرا؟-1  از نوشته های خود راضی هستم .......

 از این درس ها چه چیز هایی یاد گرفتم؟-2

 برای اینکه بیشتر یاد بگیرم باید چه کار هایی انجام بدهم؟-3


