


 باسمه تعالي

                       نام و نام خانوادگي: ......................        اداره آموزش و پرورش زواره        نام آموزشگاه: دبستان خدیجه کبری تلک آباد  

 طراح : فرزانه حبیب پور                              امتحان: ریاضي نوبت دوم                     پایه:چهارم          تاریخ:                           

رد ی

 ف

 «سؤاالت  »  

 درستي و نادرستي عبارت های زیر را مشخص کنید. 1

 .اولین زني که به پیامبر ایمان آورد حضرت فاطمه )س( بود 

  سال در زندان بود. 11ارون الرشید هامام موسي کاظم )ع( به دستور 

  شده.موعود یعني وعده داده 

 .تقي به معنای سخاوتمند و بخشنده است 

 جاهای خالي  را با عبارات مناسب پر کنید. 1

 .درنماز جماعت نمازگزاران .................... و .............. را نمي خوانند 

 .یکي از القاب پیامبر که نشان دهنده امانت داری بود ....................... است 

 امام نهم را با زور و اجبار از مدینه به ..................... آورد. خلیفه ستمگر عباسي 

 .اولین آیاتي که به پیامبر نازل شد از سوره ی ................... بود 

 .جمع شدن در مسجد باعث ...................... مسلمانان مي شود 

 ل کنید.هرکدام از آیات زیر چه عمل پسندیده ای را سفارش مي کند؟ وص 3

 
 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

 در کدام دسته از پدیده های زیر نماز آیات واجب است؟– 1

 زلزله -رعد و برق –خشکسالي  –زلزله                    ب: خورشید گرفتگي  –سیل  –ماه گرفتگي  -الف:رعد و برق

 زلزله –خشکسالي  –ماه گرفتگي  –ورشید گرفتگي زلزله           د: خ –سیل  –ماه گرفتگي  –ج: خورشید گرفتگي 

 در نماز جماعت باید تمام کارها را بدون ...................... بعد از امام جماعت انجام داد. -1

 بالف: فاصله                           ب : عجله                             ج:شک                                 د: اضطرا

 منظور از کودکي بر آب کیست؟ -3

 الف :حضرت محمد)ص(        ب : حضرت عیسي )ع(          ج: حضرت موسي )ع(         د: حضرت ابراهیم )ع(  

 شبي که حضرت محمد )ص( به پیامبری رسید .................... نام دارد. -4

 عید قربان                    د: عید مبعثالف : عید غدیر                        ب: عید فطر                           ج: عید 

 به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید. 5

 برترین نیکي به دیگران چیست؟ -1




