نام و نام خانوادگی

پایه چهارم ابتدایی

ارزشیابی هدیه های آسمان 11 /تا 22

 -1چه کارهایی نشانه شجاعت است؟

 -2آرامگاه امام رضا (ع) در کدام شهر قرار دارد؟
 -3اگر کسی با شما بد رفتاری کرد شما با او چگونه رفتار می کنید ؟

 -4دو رفتار مناسب را بنویس که خداوند هم آن را دوست دارد ؟

 -5خداوند نعمت های زیادی به تو داده در برابر این همه نعمت ها چه می کنی؟ دو مورد بنویس

 -6برای اینکه در جهان آخرت سر بلند باشیم چه کارهای می توانیم انجام دهیم ؟

 -7مبعث چه روزی است ؟

 -8مهم ترین آرزوی ما مسلمانان چیست ؟

 -9آیا فقط با آرزو کردن کافی است تا به هر چیزی که بخواهیم برسیم ؟ چرا ؟

 -11چرا فرشتگان کارهای بد ما را دیرتر ثبت می کنند ؟

 -11ابوذر که بود؟

 -12دایه به چه معنی است ؟ دایه حضرت محمد چه نام داشت ؟

 -13حضرت خدیجه (ص) چه نسبتی با پیامبر اکرم داشتند؟

 -14چرا به پیامبراسالم محمد امین می گفتند ؟

 -15جواد به چه معنی است ؟ لقب کدام امام است ؟

 -16معنی کلمات زیر را بنویسید .
شبح =

سقاخانه =

موعود =

پر فروغ =

 -17گزینه درست را با عالمت × مشخص کنید .
-

شعر زیر در مورد کدام امام بزرگوار است ؟
(خوش به حال بچه آهویی که تو
امام حسین (ع)

امام رضا (ع) 

توی صحرا ضامن او بوده ای)
امام جواد (ع) 

امام موسی کاظم(ع)

 کدام یک ازموارد زیر آداب زیارت است؟سکوت کنیم و یا دعا بخوانیم 

پاکیزه و خوش بو باشیم
با اداب و احترام قدم بر داریم 

هر سه گزینه 

 کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است ؟نیکی به پدر و مادر 

کمک به فقرا 

نماز و دعا خواندن 

اذیّت و آزار همسایه 

 شعر زیر شما را به یاد کدام امام بزرگوار می اندازد ؟(می دانم این را عاقبت یک روز غوغا می شود
حضرت محمد(ص)  حضرت موسی (ع) 

عدل و امید و دوستی چون گل شکوفا می شود)
حضرت مهدی (عج) 

حضرت زهرا (س)

