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دبستان افسرصادقی ()1
ارزشیابی مستمر درس 1تا  10هدیه های آسمانی چهارم

ردیف

بارم

شرح سواالت

باپرکردن مربّع جلوی یکی ازگزینه ها پاسخ صحیح رامشخّص کنید.
1

♣ سوره ی حمدوتوحیدرادرنمازجماعت همراه با امام جماعت می خوانیم.

ص

غ

♣ خداوندبرای رفع نیازهای موجودات زنده راه های مختلفی قرارداده است.

ص

غ

جمالت ستون سمت راست توسّط کدام یک ازمعصومین درستون چپ بیان شده است.
باهمسایگان خودبه نیکی رفتارکنید.
مرگ باعزّت بهتراز زندگی باذلّت است.

2

هم نشینی با خوبان موجب خوش اخالقی می شود.
هرکس به زیارت من بیاید،دربهشت هم نشین من است.
همان طورکه می دانیدهنگام خواندن نماز آیات بعد
نیّت وتکبیرةُ الْاِحْرام سوره حمدرا خوانده وسوره ی
توحید را به پنج قسمت کرده وپس از هرقسمت به
3

رکـوع می رویم .اکـنون شـما  5قـسمـت سـوره ی
توحیدرا کامل کنید.

جاهای خالی مربوط به امام رضا(ع) می باشند،آن ها را پرکنید.

4
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ادامه ی سواالت نوبت اوّل هدیه های آسمانی درس 1تا 10هدیه چهارم
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طرّاح  :سهراب شکرانه ننه کران
بارم
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بعثت به چه معناست؟
5

6

7

8

الف  :شهیدشدن

ب  :انتخاب شدن

د  :قیام کردن

ج :ظُهورکردن

تیمّم برکدام موردصحیح است؟
الف  :گیاه

ب  :طال

د  :پارچه

ج  :سنگ

شرکت مردم درنمازجماعت نشانه ی چیست؟
الف  :دوستی

ب  :وحدت

د  :تقلید

ج  :غیرت

اوّلین سوره ای که به پیامبرنازل شدچه نام دارد؟
الف  :علق

ب  :توحید

د  :قدر

ج  :حمد

حرم امام محمّدتقی درکدام شهرعراق قراردارد؟
9

الف  :سامرا

ب  :کاظمین

د  :کربال

ج  :نجف

کدام یک از لقب های امام محمّدتقی(ع) می باشد؟
10

11

الف  :کاظم

ب  :رئوف

د  :قائِم

ج  :جواد

خانه ی کعبه داخل کدام یک ازمسجدهای زیرقراردارد؟
الف  :مسجدُالنَّبی

ج  :مسجدُالْاَقْصی

ب  :مسجدُالْحرام

ا

د  :مسجدقُبا

درکدام یک ازموارد زیرخواندن نمازآیات واجب قطعی است ؟
12

الف  :سیل

ج  :طوفان

ب  :زلزله

د  :رعدوبرق

به میان حرم امام حسین (ع) وحضرت ابوالفضل (ع) چه می گویند؟
13

الف  :صفاومروه

ج  :دارالشّفاء

ب  :بین النّهرین

د  :بین الحرمین

منظور امام رضا(ع)درمصرع ((مرقدی هم درشهرطوس))مزارچه کسی بود؟
14

15

الف  :خودامام رضا(ع)

ب  :امام موسی کاظم(ع)

ج  :امام حسین(ع)

د  :امام سجاد(ع)

کلِّ شَیءٍ قَدیرٌ ))به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟
این قسمت آیه ی ((اَنَّ اللّهَ عَلیا بِ ُ
الف  :دانایی

ب  :علم

ج  :توانایی
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16
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توجّه شود :
قسمت های تیمّم ونمازآیات ونمازفردی وجماعت به صورت مهارت محور وعملی اخذمی شودو.میزان تاثیرپذیری از آموخته های مذهبی به صورت

رعایت ادب واخالق ورفتاراسالمی در زندگی و دربرخورد با دیگران نیز به عنوان مالک نگرش دانش آموزان درنظرگرفته خواهدشد.
صفحه  3از  3سؤاالت

