
42/24/1221تاریخ آزمون :  
صفحه 4تعداد صفحه:   

 آموزگار: خانم بندری

 به نام خدا
 اداره آموزش و پرور ش شهرستان دیلم

 دبستان غیر انتفاعی سرای دانش واحد پسرانه

  11تا11هدیه آسمونی ئرس آزمون:
 نام:

 نام خانوادگی:
 کالس: چهارم ابتدایی

 

 ردیف سواالت

جمله های زیر را باعالمت مناسب ،مشخص کنید.درست یا نادرست بودن   
 الف( هرکسی چه کار خوب کند و چه کار بد کند به بهشت می رود.نادرست

 ب( فرشتگان خداوند حافظه محدودی دارند. نادرست
 ج( باظهور امام زمان )عج( دوره ظلم و ستمگران به پایان می رسد. درست

 د(آینه عیب ما را همانطور که هست نشان می دهد. درست
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.
مومن آینه مومن است از کیست؟--  

 امام علی )ع(          امام حسن)ع(        امام حسین )ع(        حضرت محمد)ص(
 

معنی عجل هللا فرجه در مورد ..................... --  
 امام زمان)عج(                                    سالمتی امام زمان )عج(    

 غیبت امام زمان )عج(                             ظهور امام زمان)عج(
 

پیامبر فرمود ....................... باعث می شود محبت دوستانت به تو زیاد شود.--  
وقتی آنها را دیدی به انها سالم کن           در مجلس برایشان جا بازکن           

 آنها را با نام نیکو صدا بزن                         هر سه مورد
 

رفت وآمد باخویشاوندان موجب زیاد شدن ............... می شود.--  
 پول         دوست         خویشاوند           عمر

 
.................... نام دارد.معروف ترین کوه در سرزمین عربستان .--  

 کوه حرا        غار حرا                کوه نور            غارنور
 

شهید عباس بابایی در جنگ چه کای انجام می داد؟--  
 غذا دادن              خلبان              بیسیم چی               راننده تانک 

  
کمک به دیگران است.( این سخن از کیست؟    )برترین نیکی--  

 امام صادق)ع(           امام علی)ع(          امام رضا )ع(            امام موسی کاظم)ع(
 

چه کسی در قرآن فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبشان باز گردانید.--  
 امام صادق)ع(                امام علی )ع(            پیامبر)ص(               خداوند

 
این سخن از کیست؟   )شاگرد نباید صدایش را در برابر معلم بلند کند.(--  

 امام صادق )ع(     امام علی )ع(      امام رضا)ع(        امام سجاد)ع( 
 

بنا به فرموده قرآن چهره انسانها در روز قیامت چگونه است؟--  
همه چهره ها غمگین هستند همه چهره ها شادهستند                                  

 برخی چهره ها غمگین و برخی چهره ها شادهستند             همه چهره ها وحشت زده اند
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 برای هر کدام سه مثال بزنید.
کارهای که باعث وارد شدن به بهشت می شوند ؟ دعا کردن- نماز خواندن- نیکی به پدر و 

 مادر- راستگویی- امانت داری
 
 

رفتارهای نامناسبی که باید از بین برده شوند؟ دروغ- بدگویی- دزدی- ناشکری- تنبلی- تهمت- 
 بی ادبی- بی نظمی
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 بهترین راه تشکر از معلم چیست؟
 خوب درس خواندن- احترام گذاشتن- رعایت ادب
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 چه کسی تمام اعمال ما را می بیند؟ خداوند
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خداوند چه نعمت هایی به حضرت خدیجه بخشیده بود؟ دخترش فاطمه)س( – همسری مهربان- 
 ثروت فراوان

 
 

 بهترین این نعمت ها کدام بود؟ فرزندش حضرت فاطمه )س(
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اگر امام زمان )عج( ظهور کند چه هدیه هایی برای ما می آورد؟ دانش – عدالت- آرامش- صلح 
 و دوستی
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معلم خود بنویسید؟ یک جمله برای  
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  موفق و سربلند باشید
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