
      9تا  1درس  هدیه های آسمان از نام و نام خانوادگی: ......................  آزمون  

 صورت سوال  شماره  

1 

 ✘    ✓  درست نادرست را مشخص کن: 
 سالگی به سن تکلیف می رسند.   9الف( دختران در سن 

 نامیده اند.ب( روز والدت حضرت فاطمه را روز پرستار 
 ج( حضرت ابراهیم به نمرود سجده کرد.

 وقتی بدن ما به چیز نجس آلوده باشد، برای پاک شدن، استفاده از دستمال کافی است. د( 

2 

 خوانیم.ما در طول شبانه روز ......... نوبت نماز می 

 نماز مغرب ........... رکعت و نماز صبح ........... رکعت دارد. 

 گوییم مانند ...................... کارهایی که حتما باید انجام دهیم کارهای ..................... میبه 

 امام حسین و یارانش در ماه ................... شهید شدند. 

 یکی از بهترین راه های تشکر از خدا، ......................................... است.

3 

 وقت چه کارهایی نمی توانستی انجام دهی؟نداشتی، آن فکر کن دست 

 

4 

حضرت ابراهیم در پاسخ به این حرف نمرود که من خدای این سرزمین هستم گفت: اگر تو خدای  

 این سرزمینی از تو درخواستی دارم: ........................................................................... 

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

5 

 ؟چرا؟ و برای برگشتن پیامبر صبر کرد آیا اویس توانست پیامبر را ببیند

6 

 چرا حضرت محمد )ص( گردنبندی را که حلیمه به او داده بود را پس داد؟
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

 در روزهای شهادت امام حسین )ع( چه کارهایی انجام می دهیم ؟
 
 
 
 
 

مدرسھ : دخترانھ شھید پورجندقی
آموزگار: سعیده جمالی


Typewriter
دی ماه۱۴۰۰



   کردم. باید بیشتر تالش می                              . خودسنجی: از آزمونم راضی بودم 

 اصال  نسبتا  تقریبا   کامال اهداف 

     چند تا از فواید داشتن نعمت دست را بیان میکند. 

     می داند چرا پیامبر گردنبند را به حلیمه پس داد. 

     نمرود را به درستی بیان می کند. سخن حضرت ابراهیم به 

     . گویدو کارهایی که در این باید انجام دهیم می  می داند امام حسین در چه ماهی شهید شد

     خصوصیات حضرت زینب را به خوبی بیان می کند. 

     دلیل دیدن یا ندیدن پیامبر توسط اویس را ذکر می کند. 

     دسته بندی می کند. کارهای حرام و واجب را درست  

     تعداد رکعت ها و نوبت های نماز را درست بیان می کند. 

     گذاری می کند. کارهایی که قبل نماز باید انجام دهد را به تریتب شماره

 بازخورد معلم: 

 
 
 
 
 
 
8 

ها را به  حمید می خواهد کارهای زیر را قبل از خواندن نماز انجام دهد. به او کمک کن و آن 
 گذاری کن: ترتیب شماره

 
 
 
 
 
 
 

9 

 کارهای واجب و حرام را مشخص کن. 
 

               روزه گرفتن )                           (                              تهمت زدن )                           (                 

                              مسخره کردن )                           (                         احترام به پدر و مادر )                           (  

             برداشتن وسایل دیگران )                           (      کمک کردن به نیازمندان)                           (                   

10 

بنویسی چه می نویسی؟ او که بود و چطور زنی  )س( اگر بخواهی چند جمله در مورد حضرت زینب 
 ؟ بود

 
 
 
 
 
 



 

 صورت سوال  شماره  

1 

 ✘    ✓  درست نادرست را مشخص کن: 
     ✓سالگی به سن تکلیف می رسند.  9الف( دختران در سن 

 ✘نامیده اند.ب( روز والدت حضرت فاطمه را روز پرستار 
 ✘ ج( حضرت ابراهیم به نمرود سجده کرد.

 ✘ وقتی بدن ما به چیز نجس آلوده باشد، برای پاک شدن، استفاده از دستمال کافی است.د( 

2 

 خوانیم.نوبت نماز می   5ما در طول شبانه روز 

 رکعت دارد.  2رکعت و نماز صبح   3نماز مغرب 

 ندن و.. نمازخواراستگویی و گوییم مانند  می واجبکارهایی که حتما باید انجام دهیم کارهای  به 

 شهید شدند.  محرم امام حسین و یارانش در ماه 

 است.  اهای خدتاستفاده درست از نعمیکی از بهترین راه های تشکر از خدا،  

3 

 وقت چه کارهایی نمی توانستی انجام دهی؟نداشتی، آن فکر کن دست 

 بنویسیم غذا بخوریم و... نمی توانستیم مشق 

4 

حضرت ابراهیم در پاسخ به این حرف نمرود که من خدای این سرزمین هستم گفت: اگر تو خدای  

را از سمت مشرق می آورد اگر تو خدای    خدای من خورشیداین سرزمینی از تو درخواستی دارم:  

 . ینی خورشید را از مغرب بیاوراین سرزم

5 

 ؟چرا؟ و برای برگشتن پیامبر صبر کرد آیا اویس توانست پیامبر را ببیند
 . نه نتوانست . چون مادرش به او گفته بود بیشتر از نصف روز  نماند و زود برگردد

6 

 چرا حضرت محمد )ص( گردنبندی را که حلیمه به او داده بود را پس داد؟
 

 ا مراقب من است. همه جند کاری نمی کرد و گفت من خدایی دارم که زیرا آن گردنب

7 
 
 
 
 
 
 

 در روزهای شهادت امام حسین )ع( چه کارهایی انجام می دهیم ؟
 و....  لباس سیاه بپوشیم و عزاداری کنیم. روضه می گیریم و نذری می دهیم

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی آزمون درس 1 تا 9 نام آموزگار: سعیده جمالی
نام مدرسھ: شھید پورجندقی تاریخ: 1400/10/22

ھدیه ھای آسمانی



   کردم. باید بیشتر تالش می                              . خودسنجی: از آزمونم راضی بودم 

 اصال  نسبتا  تقریبا   کامال اهداف 

     چند تا از فواید داشتن نعمت دست را بیان میکند. 

     می داند چرا پیامبر گردنبند را به حلیمه پس داد. 

     نمرود را به درستی بیان می کند. سخن حضرت ابراهیم به 

     . گویدو کارهایی که در این باید انجام دهیم می  می داند امام حسین در چه ماهی شهید شد

     خصوصیات حضرت زینب را به خوبی بیان می کند. 

     دلیل دیدن یا ندیدن پیامبر توسط اویس را ذکر می کند. 

     دسته بندی می کند. کارهای حرام و واجب را درست  

     تعداد رکعت ها و نوبت های نماز را درست بیان می کند. 

     گذاری می کند. کارهایی که قبل نماز باید انجام دهد را به تریتب شماره

 بازخورد معلم: 

 
 
 
 
 
 
8 

ها را به  حمید می خواهد کارهای زیر را قبل از خواندن نماز انجام دهد. به او کمک کن و آن 
 گذاری کن: ترتیب شماره

 دست از خون پاک کردن  -1

 وضو گرفتن  -2

 کردن مو و عطر زدن شانه  -3

 رفتن به مسجد  -4

 قرارگرفتن به سوی قبله -5

9 

 کارهای واجب و حرام را مشخص کن. 
 

 (                                      حرام (                              تهمت زدن )           واجب    روزه گرفتن ) 

                              (         واجب (                         احترام به پدر و مادر )     حرام مسخره کردن )  

 (                                         واجب(      کمک کردن به نیازمندان)   حرامبرداشتن وسایل دیگران )

10 

بنویسی چه می نویسی؟ او که بود و چطور زنی  )س( اگر بخواهی چند جمله در مورد حضرت زینب 
 ؟ بود

به زنان  دت بود و بابود. او زنی دانشمند و اهل ع او  هاو خواهر امام حسین بود. در کربال همرا
 د می داد. او به صبر و شجاعت معروف است.  کوفه قرآن یا
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