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 علی اکبر زائری  شهید دبستان
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 هدیه های ا

 

 پایه: چهارم
 

 تاریخ:
 

 69خرداد ماه 

 .درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.1

 0دانست که دایه ی موسی)ع( همان مادر اوست آسیه می-

  رجااست.بیامبر و یارانش ساختند هنوز پاپاولین مسجدی که -

  تگی ایجاد شد.فپیامبر)ص( خورشیدگردر عزای مرگ فرزند -

  تیمم روی شن صحیح نیست.-

  صفات انسان به مرور زمان شبیه دوستانش می شود.-

  اگر یکی از شاگردان از معلم سوال کرد و ما جواب آن را می دانستیم، بهتر است پاسخ دهیم.-

 باشد)به گزینه مورد نظر وصل کنید.(صومان می عکدام یک از م ی . هر یک از سخنان زیر فرموده2

 امام رضا )ع(         برترین نیکی کمک به دیگران است.                                                                            -

 امام علی)ع(               بهترین کارها دیدار با خویشاوندان است.                                                    از یکی -

 حضرت محمد)ص(           همنشینی با خوبان موجب خوش اخالقی می شود.                                                       -

 امام جواد)ع(                             ن بیاید و نیکوکار باشد،در بهشت همنشین من است.   هرکس به زیارت م-

 .در هریک از سواالت زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید.3

 در چه سنی به شهادت رسید و در کجا به خاک سپرده شد؟ ((امام جواد )ع-الف

 نجف -سالگی20کاظمین               -سالگی22   داد                    بغ-سالگی 20        مدینه           -سالگی22

 

 (برای افزایش محبت دوستان، کدام یک از موارد در سخن رسول خدا)ص( نیامده است؟-ب

 با نام نیکو صدا زدن       جا باز کردن در مجلس                 هدیه دادن                         سالم کردن                  

 

 (اولین سوره ای که بر پیامبر)ص( نازل شد، چه بود؟-ج

 علق                          فلق                                              بقره                             حمد                    

 

  جمله را کامل کنید.« جاءَ الحَقَّ وَ زَهَقَ الباطِلُ،اِنَّ الباطِلُ کانَ ذَهوقاً»(با توجه به آیه -د

 بدون تردید باطل.............است.. ............ می آید و باطل...........

 نابود شدنی-حق-ابود می شودنابود شدنی                                                       ن-نابود می شود-حق

 حق                                                       هیچکدام-نابود می شود-نابود شدنی

 

 

 

 

 

 

 غ      ص  



 

 رسه را انجام می داد.د(چه کسی در کودکی مخفیانه کارهای سرایه دار م-هـ

 شهید محمد ابراهیم همت   شهید علی صیاد شیرازی           شهید عباس بابایی                   شهید عباس دوران

 

 . جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.4

 خراب کنیم باید................بدهیم.ت مردم اسکه امانت اگر وسیله ای که وسیله -

 قیامت،ما....................کارهای خود را مشاهده می کنیم.براساس آیات قرآن در روز -

 از ................ معلم بر تو این است که او را بزرگ بزرگ بشماریم.-

 به معنی ............. است.« باسِرَه»-

 ادند.هنگامی که پیامبر)ص( در کعبه نماز می خواند ................ و .............. پشت سرش می ایست-

 بچه ها با دیدن.................فهمیدند که مامون به شکارگاهش می رود.-

 به پدر و مادر و ........................ نیکی کنید. .«نبِالجُبِ بِوالصاحِ نبِوَ بِالوالِدَینِ اِحساناً و الجارِ الجُ»با توجه به آیه-

 . در چه مواقعی واجب است نماز آیات بخوانیم؟2

 حرم کدام امامان در شهر کاظمین وجود دارد؟این حرم چه ویژگی خاصی دارد؟ .6

 . امام رضا )ع( در ارتباط با مرقدی که در شهر طوس قرار دارد چه فرمود؟7

. معروف ترین کوه در عربستان چه نام دارد؟ در کنار کدام شهر است؟ غار معروف درون این کوه چه نام 8

 دارد؟

 مورد بنویسید.3امانت دار خوبی باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟. برای اینکه 9

.طبق بیان قرآن،کار پیامبران چیست؟چه کسانی شبیه ترین کار را به آن ها دارند؟امام خمینی)ره( در این باره 10

 ؟چه فرمودند



 به چه معناست؟« آخرت است ی دنیا مزرعه».عبارت 11

جواد)ع( دانش آن حضرت چگونه بود؟چرا حاکم ستمگر عباسی امام جواد)ع( را به . با توجه به سن کم امام 12

 اجبار به بغداد آورد؟

 . چهار  مورد از مزایای صله ی رحم را که در سخنان پیشوایان دین آمده است را بنویسید.13

 .مراحل انجام تیمم را به ترتیب بنویسید.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیـــــــباشلند ــــــــروز و سربــــــــپی



   
ف

ردی
 

 مقیاس ها معیار ها و انتظارات

     با عبارات و آیات قرآنی کتاب و با سخنان بزرگان دین آشنایی دارد. 1

     می تواتد چند مورد از حقوق معلم را بنویسد. 2

     مواقعی که خواندن نماز آیات بر انسان واجب می شود را می داند. 3

     از مزایای صله رحم را طبق گفته پیشوایان دین به خوبی بیان می کندبرخی  4

 آن را با وظایف معلمان می نویسد با وظیفه و رسالت پیامبران آشنایی دارد و شباهت 2
    

6 
با زندگی برخی از امامان )هفتم،هشتم و نهم( در حد کتاب آشنایی دارد و به سواالت 

 مربوط به آن پاسخ می دهد

    

     سید.یمراحل انجام تیمم را بدرستی می نو 7

8 
با مفهوم امانت آشنایی دارد و وظیفه انسان در مقابل امانت دیگران را به خوبی بیان می 

 کند.

    

     دهد. وضیح میتآخرت است را به خوبی  ی مفهوم دنیا مزرعه 9

 بازخورد آموزگار:

 

 خود سنجی دانش آموز:

 کارم راضی هستم، چون...............................................از نتیجه 1

 . به نظر معلم و خودم از این آزمون چه چیز هایی را بیشتر یاد گرفتم؟2

 . به نظر معلم و خودم برای یادگیری چه چیز هایی باید بیشتر تالش کنم؟3

 

 والدین:........................................................................................ارزشیابی 


