
 

 

 

 

 

 

  تسواال   ردیف

 گزینه درست را انتخاب کنید. 1

 در کجا به پیامبری مبعوث شد؟ )ص(حضرت محمد-

 غار حراء-4                       منزل خودش-3                               مدینه-2                                      مسجد الحرام-1

 ؟مبعث به چه معناست-

 فرشته وحیق-4                      برگزیده شدن-3                           شادمانی-2                                      روشن و پرنور-1

 ؟چه نام داشتپیام می آورد از طرف خداوند  )ص(فرشته ای که برای حضرت محمد-

 اسرافیل-4                               میکاییل-3                             جبرییل-2                                              عزراییل-1

 ؟نام همسر فرعون چه نام داشت-

   سمانه-4                                    مریم-3                                 آسیه-2                                                    هاجر-1

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 حکومت .............................. به دنیا آمدحضرت موسی در زمان -

 ر دارد.بزرگترین مسجد اسالمی ............................................... نام دارد و در شهر .................................. قرا-

 عبادات اسالمی است. ...................................یکی از مهمترین-

 بهترین مکان برای نماز خواندن ............................. است.

 

 ص          غ                                                                       بودن عبارات زیر را مشخص کنید. تدرست یا نادرس 3

 .هنگام وقوع خشکسالی نماز آیات می خوانیم-

 چیز صحیح است.تیمم بر هر -

 در قرآن حضرت آسیه به الگوی مومنان معروف شده است.-

 قبل از برگزیده شدن پیامبر به مقام پیامبری به محمد امین مشهور بود.-

 

 را عالمت بزنید.هر کدام از تصاویر زیر که تیمم بر آن ها صحیح است  4

  

 

 

 

 

  معنای صحیح  آیه                                                                       چیست؟ 5
 

 در مسجد منظم و پاکیزه باشید-2زیبا و پاکیزه به مسجد بروید                          -1

 

  ادامه سواالت در صفحه بعد                      (1صفحه)                                                                                        

 به نام خالق هستی

هدیه های آسمانیامتحان        ورش استان کردستان             اداره کل آموزش و پر         نام و نام خانوادگی:                    

 13/11/44تاریخ امتحان:                      پایه چهارم             دبستان شهید مدرس نجف آباد                                نام پدر:            

دقیقه 41مدت امتحان:     13تعداد سوال:           2تعداد صفحه:       ( 44اول)دیماه نوبت      آموزگار: شجاع حیاتی       
 

 



  

 ردیف سواالت 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 ...................................مسجد االقصی در کدام کشور قرار دارد؟ -

 قسمتی از دست که در موقع تیمم روی سنگ یا خاک زده می شود چه نام دارد؟ ............................-
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مورد از برنامه های که در مسجد برگزار می شود را نام ببرید. 3   

1-..........................................................................                   2- ..................................................................................  

                                        3- ...................................................................................                                              
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 هر کدام از عبارت قسمت )الف( را به کلمات مناسب در قسمت )ب( وصل نمایید.  

 ب الف

 علق خرین پیامبر خداآ

 حضرت محمد اولین سوره ای که نازل شد

 موسی تحضر کودکی بر آب

 بعثت نمازی که فرد به تنهایی می خواند

 فرادا روشن ترین شب
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 تفاوت نماز آیات با نماز صبح چیست؟  

 .......................................................جواب:........................................................................................................................ 

4 

 

 11 ...............................................................................در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است حتی اکر: ...........................

 

 نعمت بزرگی که خدا در شب بعثت به مردم هدیه داد چه بود؟ 

 جواب: ..........................................................................................

11 

 

 

 معجزات حضرت موسی را نام ببرید؟مورد از  2

1-   ...............................................................................2-........................................................................................ 
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 داخل کمانک انتخاب کنید.در هر مورد جواب درست را از بین گزینه های  

 مسجد النبی( قرار دارد. –قبله مسلمانان در داخل )مسجدالحرام -

 حمد و سوره( را می خوانند. –در نماز جماعت نمازگزاران )رکوع -
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 شجاع حیاتی طراح: 

 نیاز به تالش بیشر           قابل قبول              خوب                         نظر آموزگار از امتحان دانش آموز:   خیلی خوب          

 (                                                                                 2)صفحه                                                             


