
95 دی -پایه پنجم دبستان سادات ارزشیابی درس هدیه های آسمانی 

کالس:                                                                           نام و نام خانوادگی :                          

 مربوط از  آیه یهر شکل از ستون اول را به  1

 ستون دوم وصل کنید .

 

 

 

 
 

یک مثال از زندگی در مورد مفهوم آیه ی مقابل بنویسید . 2

 

 

 

 اکرم )ص( معرفی فرموده اند را نام ببرید .که پیامبر چهار زن برتر بهشتی  3
 

 

. حضرت عیسی علیه السالم که لقبشان ........................ بود ، حدود .................... سال پیش از پیامبر اسالم ، با کتاب .. 4 ..................

فرستاده شد و در نهایت خداوند ایشان رابه آسمان ها باال برد تا بعداً به همراه برای هدایت قوم .............................. از طرف خداوند 

 حضرت مهدی )عج( دوباره ظاهر شوند و جهان را پر از آرامش و عدل کنند .

 من هم دوست دارم مانند پیامبر ، 5



............................در اول هر کار ..
................................................. 



...................شب ها پیش از خواب ..
................................................. 



وقتی دوستم با من قهر کرد ..........

 از غذا و بعد از آن ...............................................................................پیش
 

رو ببینند . وقتی تو صف بلیط خریدن وایساده بودند ، یهو امیرحسین رو « یتیم خانه » علی و حسین رفته بودند سینما تا فیلم سینمایی  6

به بهانه ی سالم و احوالپرسی با امیرحسین رفتند جلوی صف و تا دم در دکه ی بلیط فروشی با  دیدند که جلوی صف وایساده . بعد

امیرحسین رفتند و بلیط خریدند . اتفاقاً به بعضی از افرادی که توی صف بودند بلیط نرسید. حسین خوشحال بود اما علی خیلی ناراحت 

 ه بودند ؟ .....................................................................................................شده بود. به نظرتون علی و حسین اشتباه یا گناهی کرد

........................................................................................................................................................................................................ 

 امیرمحمد رفته بود مغازه تا به امر مادرش کمی ماست بخره . توی مغازه یه تابلو دید شبیه تابلوی روبرو. 7

 آیا این آیه با حق الناس رابطه داره یا نه ؟تا خونه فکر می کرد که معنی این تابلو چیه ؟ 

 جواب امیر محمد رو بدی ؟ دمی تونیشما 

 

 

گفتار زیبا و باالوالدین احسانا

اندیشه ی نیک

پرهیزگاری

مهر و محبت

 و قولوا للناس حسنا

 اجتنبوا کثیرا من الظن

 و اقم الصاله لذکری

7CLASS.IR



8 

 
9  

رکعت است و امام جمعه هم دو خطبه هم در ابتدای آن دو این هفته با پدرم رفته بودیم نماز جمعه . فضای جالبی بود . نماز جمعه  10

 ..................... بود . ...................... و خطبه ی دوم در مورد ................................می خوانند که خطبه ی اول در مورد 

مهدی که می داند غسل جمعه چقدر ثواب دارد  11

 ، می خواهد غسل کند .

با شماره گذاری شکل ها به ترتیب صحیح ، 

 غسل ترتیبی را به او یاد دهید .
 

مهرداد دیروز گم شده است . امروز که به مدرسه آمده است یک ساعت عین ساعت خودش در دست سجاد دیده است . تمام ساعت  12

روز به این فکر است که سجاد ساعتش را برداشته است . مهرداد به سینا می گوید که سجاد ساعت من را برداشته است . سینا به 

 نمی توانی این حرف را بزنی . مهرداد می گوید که تا وقتی مطمئن نشده ای

ظهر که می شود مهرداد ساعتش را توی آبخوری مدرسه پیدا می کند و یادش می آید که موقع وضو گرفتن ساعتش را اینجا گذاشته 

 بود . مهرداد بسیار شرمنده می شود و از سینا به خاطر راهنماییش تشکر می کند .

 مهرداد مرتکب چه گناهی شده است ؟

 آیه ی زیر مربوط به کار سینا می شود ؟کدام 

 

 

 هست ؟« تهمت»و « غیبت»چه تفاوتی بین دو گناه بزرگ و ناپسند  13

 غیبت :

 

 تهمت :

 

 اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد ............................... 14

 

 

 

 

 

 

 مسلمان کسی است که مسلمانان از شرّ دست و زبان او در امان باشند .پیامبر خدا )ص( می فرمایند : 
 «««مؤمنی  –موفق باشید »»» 

 

2                                                   ) 1                                                   )

4                                                  ) 3                                                  )

در روز جمعه( ص)چهار عمل مورد سفارش پیامبر اکرم 

 بهترین روز هفته  سال شببهترین   بهترین ماه سال 

سوال تشویقی
 


