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بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 کنید و خوب به حرفهایش گوش کنید.----------وقتی معلم صحبت می کند ( الف

 است.--------برترین نیکی کمک به ب( 

 اولین بانوی مسلمان است.--------ج( 

 می دهد. -------و به او صله رحم انسان را شاداب می کند د( 

 می کنیم. که خدا و پیامبرش مژده آمدن اورا به ما داده اند دعا----------ما برای آمدن ه( 

 است .-------دوست خوب ی( 

 آینه مومن است.-------م( 

 در شهر توس است.--------مرقد س( 

 می کشیم. -------در تیمم دست ها را از جایی که موی سر می روید تا روی ش( 

 از دست او در امان نباشد مومن نیست.---------هر کس ر( 
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 .قرار دهید و در مقابل عبارت غلط )غ( )ص( در مقابل عبارت صحیح

 فقط به خاک و نور خورشید نیاز دارد. دانه برای رشد( الف

 .فرعون پادشاه مصر بودب( 

 الحرام در شهر مکه قرار دارد. مسجدج( 

 نماز جماعت خیلی بیشتر است. پاداش نماز فرادی ازد( 

 .نماز آیات دو رکعت استه( 

 .خورشید گرفتگی به غم یا شادی ما ربطی ندارد بلکه نشانه قدرت و عظمت خداستی( 

 امام موسی کاظم و امام جواد در زمان حاکمان بنی امیه زندگی می کردند.م( 

 گر به امانت دیگران آسیب بزنیم نیازی به جبران نیست.س( ا

 شن یا خاک پاک تیمم کنیم. –ما می توانیم روی سنگ  ش(
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 : .......................... نام و نام خانوادگی

 چهارم پایه :

 صفحه 2 : تعداد صفحه سؤال

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 الغدیرغیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دبستان 

 1400-1401سال تحصیلی  دومترم  ارزشیابی

 هدیه های آسمانی:  نام درس

 قائدی نام دبیر:

 1401/ 3   /09 امتحان:  تاریخ

 8:00  : ساعت امتحان

 دقیقه 45مدت امتحان : 

Hamyar.in همیار



 

 بود. مامون نام حاکم عباسی زمان امام رضا )ع(ر( 
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 سواالت زیر پاسخ کامل دهید.به 

 دنیا مزرعه آخرت است یعنی چه؟الف( 

 امام خمینی در مورد معلمان چه می فرمایند؟ب( 

 ارتباط دارد؟ضرب المثل یک کالغ چهل کالغ با چه موضوعی ج( 

 دشمنان اسالم پیامبر و یارانش را چند سال در محاصره نگه داشتند؟د( 

 اصطالح صله رحم به چه معناست؟ه( 
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 .گزینه صحیح را انتخاب کنید

 کدام گزینه صحیح است؟_1

 امانت را هر وقت خواستیم پس می دهیم.   ب(   .امانت را می توانیم به دیگران امانت بدهیم  الف(

 همه موارد د(                          .باید از امانت مراقبت کنیم ج(

 چه کسانی همواره شاهد کارهای ما هستند؟-2

 معلم د(                     مردم   ج(                  دوربین ها  ب(           فرشتگان  الف(

 کوه نور در کدام کشور قرار دارد؟-3

 ایران د(              عربستان      (ج                    ترکیه    ب(             عراق      الف(

 در کدام گزینه آمده است؟معنی واژه موعود -4

 فرخنده د(           وعده داده شده  ج(        وقت تعیین شده   ب(             مبارک   الف(
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 عبارات مرتبط را به هم وصل نمایید .-5

 نگرانی از به خطر افتادن حکومت الف (      شیر نخوردن کودک از زنان شهر                   (1

 مبارزه باستم حتی در کاخ فرعون ب(          به آب انداختن کودک                             (2

 امید مادر به لطف خداج(      دستور فرعون برای از بین بردن نوزادان پسر      (3

 خواست و اراده خدا د(      گی آسیه در برابر فرعون                     ایستاد (4
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 آیه زیر را ترجمه کنید .

 "والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس"

.-------------------------------------------: نیکوکاران کسانی هستند که
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 ید زعزیانم اش موفق ب

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 همسایه  –ابرو  -امام رضا  –مومن  - نعمت –مهدی موعود  –آرامش  –حضرت خدیجه  –دیگران –سکوت  1

  ص – ص – غ –غ  –ص  -ص –غ  –ص  –ص  - غ 2
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 یعنی هر کاری در این دنیا انجام می دهیم در جهان آخرت نتیجه آن را خواهیم دید.( الف

 معلمی شغل انبیا است (ب

 امانتداری( ج

 سه سال  (د

 خویشاونداناحسان و دوستی با ( ه

 ج( 4         ج      ( 3    الف              (2ج              (1 4
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 خواست و اراده خدا 

 امید مادر به لطف خدا 

 نگرانی از به خطر افتادن حکومت 

 مبارزه با ستم حتی در کاخ فرعون

 بخشند.نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو  می برند و خطاهای دیگران را می  6

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4 هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 الغدیر واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلی  دومسؤاالت ترم  کلید

 هدیه های آسمانی:  نام درس

 قائدی نام دبیر:

 1401/ 3   /09 امتحان:  تاریخ

 8:00  : ساعت امتحان

 دقیقه 45مدت امتحان : 

Hamyar.in همیار


