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 نام پدر:

 نام آموزگار:

 دقیقه 70 مدت آزمون:

   2 تعداد صفحه:

 به نام خالق زیبایی ها

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

 شچاداره آموزش و پرورش منطقه مو

 دبستان شهید مدرس نجف آباد

 (95)خردادماه  دوم ابتدایی نوبت چهارمپایه   هدیه های آسمانیامتحان درس 

  03/95/         متحان:اریخ ات

 03/95/         تاریخ تصحیح:

 ن ق ق خ خ خ عملکرد

     

 امضاء آموزگار:نام و 
 

 عملکرد  سواالت ردیف

 .هر یک از عبارات زیر را مشخص کندرست یا نادرست بودن  1

 نادرست  درست          .دشمنان اسالم پیامبر و یارانش را به مدت چهار سال در محاصره نگه داشتند-

 نادرست  درست                                                    بهترین مکان برای نماز خواندن مسجد است.        -

 نادرست درست                                                           است قدراولین سوره ای که نازل شد سوره ی -

 نادرستدرست                                          سپاسگزاری از نعمت های خداوند، از وظایف انسان است. -

 ن ق ق خ خ خ

    

 

  .انتخاب کنبارات کلمات مناسب را با توجه به ع 2

 م خدا به ما کمک می کند.کنی می نیت( –)تالش وقتی برای انجام کاری ....................-

 است. محمد(حضرت  –)حضرت علی ...................فرموده ............. آینه مومن است* ،* مومنسخن -

 قرار دارد.الحرام( مسجد  –)مسجداالقصی ..................مسلمانان در داخل ........... ی قبله-

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 .انتخاب کنگزینه درست را  3

 ؟برای رشد به چه چیزی نیاز دارد دانه-

 هر سه مورد -4                      هوا-3                               خاک-2                               آب-1

با کدام کلمه  ا کودک را در درون صندوق خواباند*به لطف خد ......................* مادر اندوهگین اماجمله -

 کامل می شود

 نا امید-4                      منتظر-3                          چشم دوخته-2                            امیدوار-1

 ؟جمع شدن در مسجد موجب چه چیزی می شود-

 وحدت-4                    آشنایی-3                                      دیدار-2                            ییجدا-1

 ؟چه حادثه ای باعث شد تا پیامبر نماز آیات را برای مردم معرفی کند-

 ماه گرفتگی-4                       زلزله-3                       خشکسالی-2                        مرگ فرزندش-1

                  در چه موردی می باشد؟ *دسجِ مَ لِّکُ ندَم عِکُتَینَوا زِذُ*خُ آیه ی-

 بخشش دیگران-4             فرو بردن خشم-3           پاکیزگی مسجد-2            امانتداری-1

 ؟اولین عملی که در قیامت از آن سوال می شود چیست-

 تالوت قرآن-4                     روزه -3                            زکات-2                                  نماز-1

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 .ر جاهای خالی کلمات مناسب بنویسد 4

 است. ........................... معروفترین کوه در سرزمین عربستان -

 به فردی که پشت سر امام جماعت نماز می خواند ................................ می گویند.-

 برابر می کند. 70پیامبر فرمودند مسواک زدن پیش از ........................... ثواب آن را بیش -

 به کسی که نماز جمعه را برای مردم امامت می کند ................................. می گویند.-

 ن قق  خ خ خ

    

 

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بده 5

 ؟................................منظور از کودکی بر آب-

 ؟ .............................یشاوندان استوین روز برای دیدار خبهتر-

 ............................ ؟ لقب پیامبر که نشان دهنده امانتداری او بود-

 ؟............................ترین فرد امتم به حالل و حرام است هگااین جوان آ فرمود پیامبر -

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد 




