
6دبستان حضرت رقیه )س (             هدیه آسمانینام ونام خانوادگی :                                                                                   

 الف ( جاهای خالی را کامل کن .

. می رفت ..... برای عبادت و تفکر به  پیامبر )ص(  ............ می باشد.................................                  نام خواهر امام رضا )ع( .................................

.بود . مسلمانان می شود .جمع شدن در مسجد موجب                     .  نام پسر پیامبر )ص ( ، .............................................. .................................... 

 بودند . ............ ............................... و ..................................... اولین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند 

. می گویندرفتن به مرقد امامان و ادای احترام به ایشان را   ..سالگی به امامت رسید ............................ امام نهم در         .      ..................................

 . ..................................................................................... جواد یعنی ..........................................................

 ب( جمالت صحیح را با )ص( و غلط را با )غ ( مشخص کنید .

        □غ        ص □       مرقد امام محمد تقی )ع ( در شهر مشهد می باشد .                □غ        □ص  .   امام رضا )ع ( در مکه به دنیا آمد 

 □غ         ص□      . "مومن آینه ی مومن است  امام موسی کاظم )ع( می فرماید : "

 □غ                ص □         مسلمانان هنگام جاری شدن سیل نماز آیات می خوانند .

 ج ( به سواالت پاسخ دهید . 

–   شب بعثت چه شبی است ؟   1

 

–  ؟ از رفتار امام محمد تقی )ع ( با مامون چه چیزهایی می آموزیم )دو مورد (   2

 

– ؟  رفتار ابوذر نشانه چه چیزی بود   3

 

. چرا ؟ بنویس .  – 1خود سنجی :    از پاسخگویی خودم به سواالت راضی هستم ؟ ..........

 

 به نطر معلم و خودم چه مطالبی را به خوبی یادگرفته ام ؟  – 6

 

 به نظر معلم و خودم در یادگیری چه مطالبی به تالش بیشتری نیاز دارم ؟  – 3

 

 برای یادگیری بهتر و بیشتر چه کارهای را باید انجام دهم ؟  – 9

 

 از این درس چه چیزهای جدیدی را آموختم ؟  – 5
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Image



 چهار مورد از ویژگیهای دوست خوب را بنویسید . – 4

 

 درباره انتخاب دوست بنویسید .آیه ای همراه با معنی   –5

 

 

 چه وقت هایی می توان به جای وضو تیمم كرد ؟ ) سه مورد ( – 6

 

 ؟   نماز آیات چگونه خوانده می شود  -7

 

 

 از نظر پیامبر سه كار موجب ارتباط دوستی و محبت بین انسان ها می شود ، آن ها را بنویسید . -8

 

 

 .مهمترین مساجد مسلمانان را نام ببرید  –9

 

 

 مقیاس                        نام ونام خانوادگی :                               

 صالحا یادگیری نیاز بهقابل قبول  یادگیری کامل   یادگیری       پایه چهارم      هدیه آسمانیدرس : اهداف :      

 .مهم اسالمی  را نام می برد مساجد– 1

 یات را می داند .آچگونگی خواندن نماز – 6

  . را می داند  و نظر پیامبردر این مورد ویژگیهای دوست خوب – 3

 .را می داندو شب بعثت مواقع انجام تیمم  – 9

 .می داند اطالعات مربوط به امامان را – 5

 .آیه ی مربوط به انتخاب دوست را می داند   – 2

بازخورد توصیفی آموزگار : 



 

 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/

