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ابتداییآسمان پنجم های هدیهآزمون   

(41و 41و 41و 41)درس   

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مون:مدت آز

 

 بسمه تعالی

 

www.barttar.ir 

 
 صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 ⃝غلط             ⃝صحیح                                                                       .امام خمینی)ره( مردی با ایمان و شجاع بودند –الف 

 ⃝غلط             ⃝صحیح                     در کنار بزرگ ترها باعث تولد انقالب شد. 85تالش و رشادت نوجوانان سال  –ب 

 ⃝غلط             ⃝صحیح                                                                                    .روز قیامت، روز حسابرسی اعمال است  –ج 

 ⃝غلط             ⃝صحیح                                        ه اراده کنند، برایشان آماده است.بهشتیان در روز قیامت هر آن چ –د 

 

 های زیر پاسخ کوتاه بده. فرزند گلم، به پرسش

 نام دیگر یوم الحساب چیست؟ -1

 خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است؟ -2

 اند؟ ی اسرائیل چه فرموده امام خمینی)ره( درباره -3

 سه تن را نام ببرید؟ ،ی بزرگ انقالباز شهدا -4

 

 فرزند عزیزم، پاسخ کامل بده.

 مورد بنویس.دوهای اهل بهشت،  از ویژگی -8

 های امروز در حفظ انقالب اسالمی چیست؟ نقش بچه -6

 اند؟ ی رسیدگی به اعمال، چه فرموده پیامبر اکرم )ص( درباره -7

https://www.barttar.ir
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ابتداییهای آسمان پنجم هدیهآزمون   

(41و 41و 41و 41)درس   

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

www.barttar.ir 

 
 روند؟ بهمن به راهپیمایی می 22چرا مردم ایران در روز  -5

 چه ارتباطی وجود دارد؟« ها ها و آن این» و درس« هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی» میان این ضرب المثل  -9

https://www.barttar.ir
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ابتدایی های آسمان چهارمهدیهآزمون   

(41و 41و 41و 41)درس   

 

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه 

 

www.barttar.ir 

 
 صحیح و غلط

 درست -درست                     د -نادرست             ج -ب             درست -الف   

 پاسخ کوتاه

 روز قیامت -1

 روز جدایی نیکوکاران و بدکاران -2

 اند: اسرائیل باید از بین برود. فرموده -3

 شهید مطهری -شهید رجایی -شهید باهنر -4

 پاسخ کامل

 پذیرد. هایشان هیچ گاه پایان نمی نعمت -شود هر آنچه دلشان بخواهد برایشان فراهم می     -5

 ی راه ایشان در حفظ انقالب کوشا باشند. ی شهدا و ادامه اد و خاطرهتوانند با خوب درس خواندن، تالش و همچنین زنده نگه داشتن ی می -6

 اند: به حساب خود برسید، پیش از این که به حساب شما رسیدگی شود. فرموده -7

 برای زنده نگه داشتن یاد شهدا -برای اعالم آمادگی -برای حفظ انقالب اسالمی -8

ی آخرذت است یعنی هرچه  گردد و بر عکس. و در واقع دنیا مزرعه مان خوبی به خودش بر مییعنی هر کس در این دنیا کار خوبی انجام دهد در آخرت ه -9

 کنیم. بکاریم در دنیا، در آخرت همان را درو می

 

https://www.barttar.ir


