


 

 باسمه تعالي
 کتاب هدیه های آسمان 9تا  1دروس  آموزشگاه   

  چهارم پایه: هدیه های آسمان درس:  سواالت ارزشيابي  

 مدت امتحان:  تاریخ آزمون: صفحه 2سوال در 4 شامل

 آموزگار: : خانوادگي نام : نام مقطع :

    ابتدایی
  

 سؤاالت ردیف

1 

 .مشخص کن           گزینه غلط را با عالمت  و            را با عالمت ردستگزینه 
 فرعون گفت : از امروز هر پسری که به دنيا آمد،فورا او را از بين ببرید.     -1

 اند.     مصطفي و خالد از طریق نامه نگاری با هم دوست شده -2

 مسجد الحرام اولين مسجد مسلمانان است.      -3

 .     نمونه و الگوی عمر )رحمه اهلل عليه(حاکمان و خویشاوندان درباری بودند -4

2 

 .ردست را انتخاب کنگزینه 
 مادر موسي)ع( با اميد به ....................... کودکش را درون آب انداخت.-1

 د(همراهي دخترش      ج( لطف خدا      ب(قوم بني اسرائيل     اخالف(رفتن صندوق به ک
 

 سخن پيامبراکرم)ص( درباره همسایه ، توسط چه کساني سه مرتبه تکرار شد؟-2

 ج(هر سه مورد      حضرت علي)ع(      ب(ابوذر      الف(سلمان
 

 بالل از خليفه خواست تا اجازه دهد به کجا برود؟ -3

 د(هيچکدام      ج(مکه      ب(مدینه      (شاملفا
 

 در انجام تيمم با مسح سر و ................... کاری نداریم.-4

 د(الف و ب       صورتج(      اپب(      گردنالف(
 

 پاداش نمازجماعت از نماز........................... بيشتر است.-5

 د(ظهروعصر      فرادیج(      ب(صبح      الف(آیات
 

 به فردی که پشت سر امام جماعت نماز مي خواند،................................... گفته مي شود.-6

 د(هيچکدام      ج(الف وب      امام جماعتب(      مامومالف(

3 

 هب سواالت زری پاسخ کواته بده.

 در قرآن درباره صبر چه گفته شده است؟-1

 صبر چيست؟-2

 اولين عملي که در قيامت از آن سوال مي شود ، چيست؟-3

 جمله ی زیر را کامل کنيد.-4

 ............ .«....نماز واجب است و باید آن را در هر وضعيتي انجام داد. حتي اگر...................................................................»



 

ادامه سوال
3 

 استاد عمر)رحمه اهلل عليه( چه کسي بود؟-5

 از دیدگاه عمربن عبدالعزیز،پارساترین مردم در دنيا کيست؟-6

 ؟در زمان خالفت عمرفاروق)رضي اهلل عنه(، خليفه به چه منظوری به شام سفر کرد-7

 ؟بالل به کدام جمله ی اذان که مي رسيد بغض گلویش را مي گرفت-8

 ته ی پيامبر)ص(بهترین مکان هر سرزمين نزد خدا کجاست؟طبق گف-9

 بهترین مکان برای نماز خواندن کجاست؟-10

4 

 هب سواالت زری پاسخ کامل بده.
 مورد(2بعد از وقوع چه حوادثي خواندن نماز آیات واجب مي شود؟)-1

 

 چهار مورد از مساجد مهم مسلمانان را نام ببرید.-2

 

 مورد(3ته پيامبراسالم)ص( وقت دیدن خسوف وکسوف چه کارهایي باید انجام دهيم؟)طبق گف -3

 

 مورد(3تيم بر چه چيزهایي صحيح است؟)-4

 

 مورد(3در چه مواردی مي توانيم تيمّم کنيم؟)-5

 

 را توضيح دهيد. صبحخواندن نماز ی نحوه -6

 

 

 

 انجام تيممّ را بنویسيد. ی نحوه-7

 

 

 

 را بنویسيد. کسوف نحوه ی خواندن نماز-8

 

 

 

 «موفق باشيد » 

  در انجام تيمم به توانایی کامل رسيده است.  با مساجد مهم مسلمانان آشنا شده است.

  با  اهميت مسجد و مساجد مهم مسلمانان آشنایی دارد.  آشناست. کسوفبا نحوه خواندن نماز 

  چه مواردی خواندن نماز آیات واجب می شود. می داند در  با نحوه خواندن نماز های یوميه آشنایی دارد.

می داند تيمم بر چه چيزهایی صحيح می 

 باشد.

   

 
 


