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دقیقه 45    مدت امتحان: 

چهارمپایه:    : دبیر مربوطه  

 ردیف سواالت ارزیابی

حروف ناخوانا عبارات زیر را مشخص کنید ؟     
.......غَ             الوا    ......................ق   فورًا    ............

.   . مُسَمًّی       ...................   تَری           ....................

 

 ال تُشرِک بِاهللِ اِنَّ الشِّرک الَظُلمٌ عَظیم
 

 

     

1 

 معنی کلمات زیر را بنویسید ؟

          . عالَمین : ...............                        یَوم : .............

                  . َعلیم : ...................                قَدیر : ...........

              . صاَله : ...................                   اِنَّ : ................
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یات زیر را رسم کنید ؟فلش اتصال آ   

مِنَ السَّماءِ ِالَی االَرضِ *      

* وَ الفَجرِ    

  

* ربِّ اجعَلنی   

ناتٍ* وَعَدَ اهللُ المُومِنینَ و المُومِناتِ جَ   

3 



وقف بر حرکت ایات زیر را بنویسید ؟    

*    َو َمماتی هلِل رَبِّ العاَلمیَن .   

  

. کاَن لِالنسانِ َعدُوًّا مُبینًا     *  

  *     اَلَیسَ اهلُل ِبکافٍ عَبَده و  
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 ردیف سواالت ارزیابی

با توجه به اینکه نعمت های خدا را به علت زیاد بودن انها  نمی توانیم   

چگونه باید شکر گذار نعمت های خدادای باشیم ؟ چرا و    بشماریم ؛ 
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جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید ؟     

       ......................... کوتاه  * هر گاه در خواندن قرآن به حرکت های 

. کردیم آن صدا یا حرکت را نمی خوانیم.  6     رسیدیم و ......................

نتیجه:                                       عزیزان دلم با آرزوی موفقیت برای شما    6تعداد سواالت:



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

