
 گزینه مناسب را عالمت بزن

 .........کودک را درون آب گذاشت مادر موسی با امید به .........................(1

 همراهی دخترش       رفتن صندوق به کاخ فرعون

 لطف خدا        وم بنی اسرائیلق

 درباره ی فرعون کدام عبارت درست است ؟(2

 فردی خود خواه از قوم بنی اسرئیل بود  رفتسیار مهربان بود و سرپرستی حضرت موسی را به عهده گب

 خدا را عبادت می کرد و به موسی ایمان داشت   همسر آسیه بود و نوزادان بنی اسرائیل را از بین برد

 دایه به چه کسی کی گویند؟(3

 مادری که به فرزند خود شیر می دهد    واهری که سرپرستی برادرش را به عهده بگیردخ

 زنی مانند آسیه که از حضرت موسی مواظبت می کند    ه فرند خود شیر می دهدزنی غیر از مادر کهب

 و کتاب آسمانی او چه نام دارد؟ اسرائل پیرو کدام پیامبر بودند؟ قوم بنسی(4

 انجیل حضرت عیسی_  تورات حضرت موسی_  قرآن _دحضرت محمّ  زبور_ ضرت ابراهیم ح

 غلط   صحیح    مشخص کن.  ×و نادرست را با عالمت درست تات جمال

     ه را الگوی مومنان معرفی می کندآسی خداوند در قرآن.1

    آسیه او را به صلیب کشید مان شدنفرعون بعد از شنیدن خبر مسل.2

 ،حلیمه بوددایه حضرت موسی .3

 تان حضرت موسی را در قرآن برای ما بیان می کندخداوند داس.4

 ده شدتاحضرت موسیبرای هدایت قوم بنی اسرائیل فرس.5

 ارتباط دارد؟« ب»با کدام مطلب از ستون « الف» هر کدام از مطالب ستون

 و در مقابل همسرن میارزه با ستم حتی در کاخ فرعو     شیر نخوردن کودک از زنان شهر

 اد مادر به لطف خدیام    دستور فرعون برای از بین بردان نوزادان پسر

 خواست و اراده خدا     شیر نخوردن کدک از زنان شهر

 نگرانی از به خطر افتادن حکومت     دگی آسیه در برابر فرعوناایست

 

 

 نام درس : کودکی بر آب

 س هاارم کال

 ناام و نام خانوادگی:

 

 من یاد می گیرم تا بهتر زندگی کنم
 

 

 تاریخ آزمون:      

 آموزگار :                



 به سواالت زیر پاسخ کوناه بده:

 زنی که به حضرت موسی ایمان آورد چه کسی بود؟ ناولی(1

 آسیه به زنان و مردان با ایمان چه آموخت؟(2

 چی باعث شد فرعون از کشتن موسی منصرف شود؟(3

 به صورت خالصه بنویس:  ع( خالصه داستان کودکی بر آب را از زبان حضرت موسی
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 ارزیابی و بازخورد معلم:

 نیاز به تالش  قابل قبول خوب خیلی خوب 

     گویی به سواالت چهار گزینه اییپاسخ 

     پاسخ گویی به سواالت صحبح غلط

     کمیلیتپاسخ گویی به سواالت 

     تاه پاسخپاسخ گویی به سواالت کو

     خالصه داستان کودکی بر آب

 

 



 

 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
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