
      

   

 ( .(هر کس به زیارت من بیایید ونیکوکار باشد در بهشت همنشین من است  ))است ؟  بزرگوار این سخن از کدام امام 1

 

 (ع)امام موسی کاظم                     (ع ) علیامام               (ع ) رضاامام                   ( ع)امام محمد تقی 

 

 اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شد چیست ؟  2

 

 سوره علق        سوره فلق                       سوره توحید                   سوره ناس                     

 

 صحیح است ؟تیمم بر کدام مورد  3

 

 خاک      فرش                               جواهر                                پارچه                        

 مناسب کامل کنید . ه های جاهای خالی را با کلم 4

 .است  به معنی پاک........بخشنده است ولقب دیگرشسخاوتمند و یابه معن ........ یشان ازلقب های ا یع یکنهم امام 

. می رفتند (ص )حضرت محمد  . برای عبادت به ...............

 .گفته می شود   به محل دفن امامان .....................

. می   . دگوین رفتن به مرقد امامان و ادای احترام به ایشان ..................

 یاد میگیریم ؟ هایی با مامون چه چیزی (ع)از رفتار امام محمد تقی  5

 مراحل انجام تیمم را به ترتیب نام ببرید ؟ 6

 ؟ ندرا به پیامبری برگزید (ص) چرا خداوند حضرت محمد 7

 در چه مواردی می توانیم به جای وضو تیمم کنیم ؟ 8

 افراد نیکوکار را چگونه معرفی میکند ؟  آل عمران (( خداوند در سوره )) 9

 ؟ و به دست چه کسی به شهادت رسیدند نددرکجا به دنیا آمدبنویسید و  راع  انام پدر ومادر امام رض 10

 مومن آینه مومن است ((با توجه به سخن پیامبر ص انسانهای خوب چه ویژگی هایی دارند ))  11

 زیاد شود ؟ به تو یک سخن از رسول خدا بنویس که باعث میشود محبت دوستانت  12

به نام خدا 

         قیقه د 45             زمان :هدیه آسمانی چهارم دبستان              آزمون                                  
.  : نام و نام خانوادگی  

............................
 .................................................نام دبستان :             ......
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 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
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