
 به نام خدا

          پایه چهارم       10تا  1 درس هدیه های آسمانآزمون                  م و نام خانوادگی:        نا

الف( سواالت چهار گزینه ای

 در مسیر رود نیل، چه کسی صندوق را دنبال کرد؟-1

 د(فرعون                 )علیه السالم(خواهر موسی ج(                 ب( آسیه            )علیه السالم(الف( مادر موسی

 ؟نیستاندن نماز آیات واجب در کدام مورد، خو-2

  د( سیل                                    هج( زلزل                          گرفتگیب( ماه           الف( خورشید گرفتگی              

 حرم امام هفتم)علیه السالم(، در کدام شهر قرار دارد؟-3

 د( نجف          ج( مشهد                                 مین                           ب( کاظ           الف( کربال                               

 السالم( دارند؟حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( چه نسبتی با امام رضا)علیه -4

    د( دختر                       ج( همسر                                 الف( مادر                                       ب( خواهر                  

 امام جواد)علیه السالم( امام چندم ما شیعیان هستند؟ و جواد به چه معناست؟-5

 پاک -پاک                          د(هشتم -ج( نهم         سخاوتمند             -ب( پنجم                      بخشنده -الف( نهم

 حضرت محمد)صلی اهلل علیه و آله وسلم( از سوی خدا به پیامبری برگزیده شد، چه نام دارد؟ شبی که-6

          د( بعثت                          الف( معراج                                  ب( قدر                                           ج( میالد           

 ( سواالت کامل کردنیب

. بودند...... و اولین زن، ............اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد، ................... -7 ............. 

8
-

. موجب .........به فرموده ی امام محمد تقی)علیه السالم( همنشینی با ........... . می شود............ ...... 

. زندانی شدند..........لسالم( به دستور ...........امام موسی کاظم)علیه ا-9 ...به مدت ......................

.ساختند ......اولین مسجدی که پیامبر)صلی اهلل علیه آله و سلم( و یارانش نزدیک شهر...-10 . نام دارد...... .......

11
-

. قرار داده است....... و شب را زمان ........خداوند روز را زمان ................. ................

 



 ( سواالت تشریحیج

 گروه مواد غذایی را چگونه برطرف می کند؟ 4خداوند نیاز های نوزاد به  -12

فرعون چه خوابی دید؟ او پس از شنیدن تعبیر خوابش چه دستوری داد؟ -13

چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟« خذوا زینتکم عند کل مسجد» برای عمل کردن به آیه ی-14

ماز آیات چگونه خوانده می شود؟ن-15

 

چه بود؟ چه کسانی آن را تکرار کردند؟ ،سخنی که سه بار تکرار شد-16

نیکوکاران چه ویژگی هایی دارند؟« والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس» بر اساس آیه ی-17

ی می توان تیمم کرد؟شرایطر چه د-18

راحل انجام تیمم را بنویسید.م-19

کردند؟ السالم( در خراسان زندگی می را امام رضا)علیهچ-20

مام جواد)علیه السالم( در مورد علت فرار نکردنشان به مأمون چه توضیحی دادند؟ا-21

 داده بودند؟ «امین »را به پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( لقبچ-22

 وفق باشیدم
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