
 روش نوین غیردولتیدخترانه آمادگی و دبستان 

 چهارمپایه 

 

 

درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کنید.الف(   

می خورند.سرت ن به خاطر داشتن دوستان بد، حرااکدر دنیا، گناه.1  

بهترین روز برای دیدار با خویشاوندان شنبه است. .2  

ن سوره ای که بر پیامبر نازل شد فلق بود.ی. اول3  

. امام خمینی فرمودند: معلمی شغل انبیا است.4  

 

گزینه درست را عالمت بزنید. (ب  

  «.ی، کمک به دیگران استبرترین نیک» . این سخن از کیست؟5

د( شهید بابایی                     ج( حضرت علی                     ب( پیامبر                    الف( امام رضا  

 6. کدام مورد درباره ی فواید صله رحم در سخنان پیشوایان دینی نیامده است؟

د( افزایش رزق و روزی               نیکوشدن اخالق ج(            ب( سالمتی جسم            لف( زیاد شدن عمرا  

وشید و آن را برای پیامبر نگه داشت؟. کدام یک از یاران پیامبر آب نن7  

بوذرد( ا                            مقدادج(             ب( سلمان فارسی               حضرت علی (الف  

. منظور از نگهبانان واال مقام چه کسانی هستند؟8  

د( حضرت علی                       فرشتگان ج(                 ب( حضرت محمد                    الف( خدا  

 

در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید. (ج  

.................... معروف بوده است.. حضرت محمد بین مردم به ................................10  

.اولین کسانی هستند که به پیامبر ایمان آوردند ............................... ............................. و.. .11  

ت.به معنی ............................................................... اس« عجّل اهلل فرجه  » . ذکر12  

 30/02/1400: اریخت                   نام و نام خانوادگی : ....................................             

(ماه )اردیبهشتانیارزشیابی هدیه آسم موضوع :                              اعظم السادات طباطبایی طراح:  



. بدون تردید باطل .......................................... است.13  

  وشید.. ......................................... بارانی اش را برای آنکه دوستش ناراحت نشود نپ14

            

دهید.پاسخ کامل به سواالت  (د  

چیست؟معنی اولین پیام خدا به پیامبر  .15  

 

 

. طبق فرموده پیامبر سه کاری که باعث می شود محبت دوستانت به تو زیاد شود چیست؟16  

 

 

 

زمان ظهور چه هدیه هایی با خود می آورد؟ ،مهدی . حضرت17  

 

 

مورد(2. به گفته امام چهارم حق معلم بر شاگرد چیست؟) 18  

 

 

 

. پیامبر در مورد حضرت خدیجه چه فرمودند؟19  

 

 

 

؟مومن هم باید داشته باشد. آینه چه ویژگی دارد که انسان 20  

 

 موفق باشید.


