
 محل مهر 

 آموزشگاه 

 باسمه تعالی                   دقیقه45وقت آزمون 

آذربایجان غربیاداره کل آموزش وپرورش   

خویمدیریت آموزش وپرورش شهرستان   

1400ارزشیابی دی ماه  

   11تا1های آسمانیهدیهسواالت درس:

:                          ساعت برگزاری                                   نام ونام خانوادگی:         

1400.../...../تاریخ امتحان:                         نام آموزشگاه: 

صفحه 2تعاد صفحه: سوال 14 تعدادسوال:    چهارم ابتداییپایه تحصیلی: 

 نمره باحروف:                                                           نمره با عدد:                                         امید رحمانی               آموزگار:نام ونام خانوادگی 

ف سواالت  بارم
دی

ر
 

 . گزینه مناسب را انتخاب کنید 

 مادر حضرت موسی صندوقی که نوزاد در آن بود را در کدام رود انداخت؟ (1

 د(کارون                                     ج(نیل                               ب(دجله                                 الف(فرات       

 یک از نمازهای زیر ثواب بیشتری دارد؟  (کدام2

   د(مغرب                                       الف(ظهر                              ب(صبح                            ج(جماعت

 )ص(با کدام رویداد همراه بود؟ (روز مرگ پسر پیامبر 3

 د(ماه گرفتگی      الف(سیل                          ب(خورشیدگرفتگی                ج(زلزله                               

 (نماز آیات چند رکوع و سجده دارد؟ 4

 سجده  2-رکوع 4د(       سجده   4-رکوع  10سجده          ج(4-رکوع 5سجده    ب( 2-وع رک  10الف(

 ،احترام به همسایه را با احترام به چه کسانی برابر دانسته است؟ خداوند در قرآن(5

 د(فرشتگان      الف(پیامبران                       ب(پدرو مادر                    ج(امامان                              

 نی است؟ ی بین حرم چکسابین الحرمین فاصله (6

 حضرت ابوالفضل)ع( -امام حسین)ع(                            ب(امام حسین)ع(-)ع( علی ف(حضرتال

 امام کاظم)ع( -)ع(                                       د(امام جواد)ع(حضرت علی- بر)ص((پیام ج

 توان تیمم کرد؟ ر نمیهای زی یک از گزینه(بر کدام7

 د(سنگ                ج(شن                                ب(خاک پاک               الف(فرش           

 کسی هدیه کرده بود؟  دعبل شعرش را به چه (8

 م د(امام نه             (امام هفتم    ج                     ب(امام هشتم            الف(امام چهارم   

 ت؟ زل شد،چه نام داشای که بر پیامبر)ص( نا(اولین سوره9

 علق(د               ج(قدر                                وحید           ب(ت      الف(بقره                

 )ص( چه بود؟ لقب پیامبر (10

 د(رئوف            ج(جواد                               ب(صادق                             الف(امین  

 

1 

 پرکنید  با کلمات مناسب جاهای خالی را 

 تالف(پیامبر اسالم)ص( میفرماید:................نعمت اس

 یمان آوردند ند که به پیامبر ا..بود................د ...................و اولین زنمر ب(اولین 

2 



 

 امید رحمانی -موفقیت شما آرزوی قلبی ماست

 امام رضا)ع(....................است که حرم ایشان در شهر.....................است. پ(نام خواهر 

 خرین کتاب آسمانی.................است. ....................است و آ ت(کاملترین دین

 ت. .............و تقی یعنی..................اسی..............ن ث(جواد یع

 کنیم.،ابتدا ......................میری دارد و برای انجام تیممبر روی خاک................ ثواب بیشت تیممج(

 خوانند.........................و.........................را نمی،در نماز جماعت(نمازگزاران  چ

 (را در مسجد تکرار کردند. حضرت علی)ع(و....................و...................سخنان پیامبر)صح(

 ز دارد؟ ا گیاهان برای رشد کردن به چه چیزهایی نی 

 

3 

 مورد از معجزات حضرت موسی)ع( را نام ببرید  دو 

 

4 

 د مهم مسلمانان را نام ببرید دو مورد از مساج  

 

5 

 شود؟ چه مواقعی خواندن نماز آیات واجب میدر  

 

 

6 

 سایه را که ما باید رعایت کنیم را نام ببرید دو مورد از حقوق هم 

 

7 

 فرماید؟ باره همسایه چه می)ص(درپیامبر  

 

8 

 ای وضو تیمم کرد؟ به جن توادر چه شرایطی می 

 

9 

 چه چیزی میشود؟ باعث  وبانخ  باامام جواد)ع( همنشینی   از نظر  

 

10 

 11 رفت؟ ای عبادت و تفکر به کجا می پیامبر)ص(بر  

 د،چه بود؟ نعمت بزرگی که خداوند در شب مبعث به مردم هدیه دا 

 

12 

 د را نام ببریسه کار   «.آنشوبت دوستانت میافزایش مح»سه کار باعث :پیامبر)ص(فرمودند 

 

 

13 

 د. دوست است را نام ببریاهتش با  شبدر مورد که های آینه را ژگیدو مورد از وی  

 

 

14 



 محل مهر 

 آموزشگاه 

 باسمه تعالی                   دقیقه45وقت آزمون 

آذربایجان غربیاداره کل آموزش وپرورش   

خویمدیریت آموزش وپرورش شهرستان   

1400ارزشیابی دی ماه  

   11تا1های آسمانیهدیهسواالت درس:

:                          ساعت برگزاری                                   نام ونام خانوادگی:         

1400.../...../تاریخ امتحان:                         نام آموزشگاه: 

صفحه 2تعاد صفحه: سوال 14 تعدادسوال:    چهارم ابتداییپایه تحصیلی: 

 نمره باحروف:                                                           نمره با عدد:                                         امید رحمانی               :آموزگارنام ونام خانوادگی 

ف پاسخنامه بارم
دی

ر
 

 . گزینه مناسب را انتخاب کنید 

 مادر حضرت موسی صندوقی که نوزاد در آن بود را در کدام رود انداخت؟ (1

 د(کارون                                             (نیل ج                       ب(دجله                                 الف(فرات       

 یک از نمازهای زیر ثواب بیشتری دارد؟  (کدام2

   د(مغرب                                       جماعتالف(ظهر                              ب(صبح                            ج(

 )ص(با کدام رویداد همراه بود؟ (روز مرگ پسر پیامبر 3

 د(ماه گرفتگی      ج(زلزله                                                خورشیدگرفتگیالف(سیل                          ب( 

 (نماز آیات چند رکوع و سجده دارد؟ 4

 سجده  2-رکوع 4د(       سجده   4-رکوع  10سجده          ج(4-رکوع 5ب(     سجده2-وع رک  10الف(

 ،احترام به همسایه را با احترام به چه کسانی برابر دانسته است؟ خداوند در قرآن(5

 د(فرشتگان      ج(امامان                                                   پدرو مادرالف(پیامبران                       ب(

 نی است؟ ی بین حرم چکسابین الحرمین فاصله (6

 حضرت ابوالفضل)ع( -امام حسین)ع(امام حسین)ع(                            ب(-)ع( علی ف(حضرتال

 امام کاظم)ع( -)ع(                                       د(امام جواد)ع(حضرت علی- بر)ص((پیام ج

 توان تیمم کرد؟ ر نمیهای زی یک از گزینه(بر کدام7

 د(سنگ                ج(شن                                ب(خاک پاک                          فرشالف(

 کسی هدیه کرده بود؟  دعبل شعرش را به چه (8

 م د(امام نه             (امام هفتم    ج                        امام هشتمب(         الف(امام چهارم   

 ت؟ زل شد،چه نام داشای که بر پیامبر)ص( نا(اولین سوره9

 علق(د               ج(قدر                                وحید           ب(ت      الف(بقره                

 )ص( چه بود؟ لقب پیامبر (10

 د(رئوف            ج(جواد                               ب(صادق                               مینالف(ا

 

1 

 پرکنید  با کلمات مناسب جاهای خالی را 

 ت ...........نعمت اسدوستالف(پیامبر اسالم)ص( میفرماید:.....

 یمان آوردند ند که به پیامبر ا.بود.حضرت خدیجه)س(...............و اولین زنحضرت علی)ع(د .....مر ب(اولین 

2 



 امید رحمانی -موفق باشید 

 ....است. قماست که حرم ایشان در شهر....حضرت معصومه)س(امام رضا)ع( پ(نام خواهر 

 .است.قرآن  خرین کتاب آسمانی.است و آاسالم..ت(کاملترین دین

 ت. اسپاک   .و تقی یعنیسخاوتمند وبخشنده ی..ن ث(جواد یع

 کنیم. .مینیت  ،ابتدا ....ری دارد و برای انجام تیممثواب بیشت  ال ربک  بر روی خاک تیممج(

 خوانند. را نمی  سوره..و..حمد ..،در نماز جماعت(نمازگزاران  چ

 (را در مسجد تکرار کردند. سخنان پیامبر)ص سلمان ..و..ابوذرحضرت علی)ع(و.ح(

 ر و گرما خاک و نو  آب و هوا و؟ ز داردا گیاهان برای رشد کردن به چه چیزهایی نی 

 

3 

 ده از عصا آب دریا را شکافت با استفا-.تبدیل عصا به اژدها مورد از معجزات حضرت موسی)ع( را نام ببرید دو 

 

4 

 مسجدالحراممسجداالقصی -جد نبی مس -مسجد قبا .د مهم مسلمانان را نام ببریددو مورد از مساج  

 

5 

 رعدو برق ترسناک - کیل هولناس-زلزله- ماه گرفتگی-خورشید گرفتگی شود؟ چه مواقعی خواندن نماز آیات واجب میدر  

 

 

6 

با صدای  -3هنگام بازی زیاد سر و صدا نکنیم-2-حت بازی نکنیمدر ساعتهای استرا- 1سایه را که ما باید رعایت کنیم را نام ببریددو مورد از حقوق هم 

 لویزیون تماشا نکنیم بلند به ت

 

7 

 در امان نباشد مومن نیست   اش از شر او همسایههر کس فرماید؟باره همسایه چه می)ص(درپیامبر  

 

8 

 فرصت کافی نداشته باشیم تا آب پیدا کنیم - 3آب برای بدن ضرر داشته باشد -2آب نباشر -1ای وضو تیمم کرد؟به جن توادر چه شرایطی می 

 

9 

 خوش اخالقی چه چیزی میشود؟باعث  وبانخ  باامام جواد)ع( همنشینی   از نظر  

 

10 

 11 غار حرارفت؟ای عبادت و تفکر به کجا می پیامبر)ص(بر  

 ان محمدا رسول اهلل  شهداد،چه بود؟نعمت بزرگی که خداوند در شب مبعث به مردم هدیه دا 

 

12 

وقتی وارد مجلسی می  -2م کنیوقتی آنها را دیدی سال -1درا نام ببریسه کار   «.آنشوبت دوستانت میافزایش مح»سه کار باعث :پیامبر)ص(فرمودند 

 نام نیکو صدا کنید با -3ایشان جا باز کنی شوند برای 

 

13 

رو  سیآینه عیب را ب - 2گوید نه پشت سر  رو می آینه عیب را روبه - 1د.دوست است را نام ببریاهتش با  شبدر مورد که های آینه را ژگیدو مورد از وی  

 دهد. نچه هست نشان نمیآینه عیب را بزرگتر از آ- 3صدا میگوید 

 

14 



 


