
 سال :                                ..............نام ونام خانوادگی : .......                                    به نام خدا 

 م دبستان                            رهدیه کالس چهاآبان ماه مرارزشیابی مست

 

 الف(جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.

 ص    غ                                   .خداوند تمام نیازهای دانه را برآورده می کند.                          1

 ص    غ.             .هنگامی که حضرت موسی به پیامبری رسید آسیه ازپیروان آن حضرت شد2

 ص   غ                                                       .اولین مسجد) قبا ( نام دارد.                               3

 ص     غ                                          قسمت تقسیم می شود.  5.در نماز آیات سوره توحید به 4

 ص     غ                            زندگی می کرد.                  .امام رضا )ع( در زمان حاکمان عباسی5

 (مشخص کنید. ×ب(پاسخ صحیح را با عالمت ) 

 .دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز داشت؟1

 اران د(ب               ج(خاک                         ب(دوستی و محبت                            الف(آب و هوا      

 .کدام یک از ویژگی های آسیه است؟2

 ب(فردی ستمگر و بی ایمان بود.                                               رس بود .         الف(بسیار شجاع و نت

 د(دایه حضرت موسی )ع( بود.                                      ج(مادر حضرت موسی )ع(بود.                   

.مسلمانان می شود.3  .جمع شدن در مسجد موجب ................

 د(دوستی      ج(هم فکری                                        ب(وحدت                           الف(خوشحالی       

 )ص( خورشید گرفتگی را نشانه چه چیزی می داند؟|.پیامبر4

 د(مهربانی خدا   ج(حرکت زمین                         ب(بزرگی خورشید                    (قدرت خداوند       الف

 .مرقد کدام امام در شهر طوس است.5

 ج(امام هادی)ع(         د(امام علی)ع(                           ب(امام رضا)ع(                  الف(امام کاظم )ع(     

 



  ج(جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.      

.است.1  .در هر وضعیتی خواندن نماز.......................

.است.2  .خورشید گرفتگی نشانه ...................و...................

.است.3  .آرامگاه پیامبر)ص( در کنار مسجد...................

.برای .4  برطرف کردن نیازهای ما راه هایی قرار داده است.....................

 .مادر موسی )ع(هنگام به آب انداختن او....................اما....................بود.5

 د(پاسخ صحیح و کامل را بنویسید.

 .با یک مثال بنویسید خداوند چگونه نیازهای مارا برطرف می کند؟1

 

 معرفی می کند؟.خداوند در قرآن آسیه را چگونه 2

 

 .دو تفاوت نماز جماعت و فرادی را بنویسید؟3

 

 .چرا حاکمان عباسی امام رضا را به اجبار از مدینه به طوس آوردند؟4

 

 (است .نماز آیات را چگونه می خوانند.توضیح دهید؟)یک روش کافی5
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