نام و نام خانوادگی :

ارزشیابی هدیه های آسمان31-31 /

پایه پنجم ابتدایی

 -3در جای خالی کلمات مناسب بگدارید .
-

اسراف نکردن یعنی ................

-

یکی از نام های روز قیامت  ..........................است .

-

روز فصل یکی از نام های  ..........................است .

 -2گزینه درست را با عالمت × مشخص کن .
-

-

کدام یک از کارهای زیر اسراف است .
تمام مدت را بازی کردن 

به اندازه الزم غذا خوردن 

ورزش صبحگاهی انجام دادن 

روزی  2ساعت مطالعه کردن 

به فرموده امام خمینی کدام کشور باید از بین برود ؟
امریکا 

-

آیت اهلل بششتی 

امام خمینی(ره)



آیت اهلل مطشری 

انقالب اسالمی در چه تاریخی پیروز شده است ؟
 32بشمن  85

-

فرانسه 

بنیانگذار انقالب اسالمی کیست ؟
آیت اهلل خامنه ای 

-

انگلیس 

اسرائیل 

 32بشمن  81

 22بشمن  81

 22بشمن 85

انجام کدام کار سبب امتیاز در کارنامه زندگی ما می شود ؟
استفاداه از اموال دیگران بدون اجازه 
کمک کردن به دیگران در انجام کارها 
آسیب رساندن به اموال عمومی هنگام استفاده از آن ها 
بی توجشی در انجام تکالیف مدرسه 

-

کدام مورد در جشنم وجود ندارد ؟
صداهای وحشتناک 

پژمردگی و افسردگی

 -1چند مورد از ویژگی های امام خمینی را بنویسید  ( .سه مورد )

عذاب دردناک 

آب و غذا 

 -4چرا مردم ایران در روز  22بشمن راهپیمایی می روند ؟

 -8دو نمونه از ویژگی های بششتیان و جشنمیان که در قرآن به آن اشاره شده را بنویسید .
بششتیان

جشنمیان

 -6پیامبر(ص) در باره " اسراف در آب " چه فرمودند ؟

 -1چرا نام دیگر روز قیامت " یوم الحساب" است ؟

 -5ضرب المثل زیر به چه معنا است ؟ توضیح دهید .
هر چه کنی به خود کنی ؛ گر همه نیک و بد کنی

 -9با توجه به استفاده و معنای خط فاصله  ،درباره "روز فصل" که یکی از نام های روز قیامت است توضیح دهید ؟

