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ابتدایی های آسمان چهارمهدیهآزمون   

(5و4)درس   

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

 

 
 مشخص نمایید. و جمالت نادرست را با عالمت   جمالت درست را با عالمت  -1

  شود.در هنگام خشکسالی نماز آیات واجب می  –الف 

  خورشید گرفتگی ربطی به غم و شادی ما ندارد. –ب 

  پیامبر اسالم مرد همسایه را به طور مستقیم از کار بدش آگاه کرد.  –ج 

 ماز آیات الزم نیست؟در کدام مورد خواندن ن -2

 سیل  -د                    خورشید گرفتگی  -ج               ماه گرفتگی   -ب                زلزله  –الف 

 خواهد به چه کسانی نیکی کنیم.ی نساء از ما میخداوند در سوره -3

 گزینه های ب و ج  -د                 ر و مادرپد  -ج               ها همسایه  -ب                ترهابزرگ  –الف 

 شود؟آید خواندن کدام نماز واجب میهنگامیکه رعد و برق شدید می -4

 نماز جمعه  -د                    نماز جماعت  -ج               نماز آیات   -ب                نماز فرادی  –الف 

 ند رکوع دارد؟نماز آیات چند رکعت است و هر رکعت چ -5

 نام پسر پیامبر که در کودکی از بین رفت چه بود؟ -6

 نام سه نفر از نزدیک ترین یاران پیامبر که در مسجد سخن پیامبر را تکرار کردند چه بود؟ -7

 ها می توانیم به سخن پیامبر عمل کنیم.با انجام دادن چه کارهایی در مورد همسایه -8

 امبر برد.اش را نزد پیچرا آن مرد شکایت همسایه -9

 در هریک از موارد زیر بهتر است چه کارهایی انجام دهیم. -11

 ....................................................................................................            ی ما بیمار شد.  وقتی همسایه  –الف 

 ....................................................................................................            برد.  را به تنهایی به خانه میوقتی خانم همسایه بار سنگینی   –ب 

https://www.barttar.ir

www.barttar.ir
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ابتدایی های آسمان چهارمهدیهآزمون   

(5و4)درس   

 

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه 

 

 

 
 نادرست -درست    ج -نادرست    ب -الف -1

 ی  د  صحیح است.گزینه -2

 ی  د  صحیح است.گزینه -3

 ی  ب  صحیح است.گزینه -4

 رکوع دارد. 5دو رکعت است و هر رکعت  نماز آیات -5

 ابراهیم -6

 علی)ع( –سلمان  –ابوذر  -7

پله ها سر و صدا نکنیم. هنگام استراحت همسایه ها، با بازی های پر سر و صدا موجب آزار آنها نشویم.در حد امکان به همسایه هنگام رفت و آمد در راه -8

 ها کمک کنیم.

 های شب از صدای بلند خنده های آنها خواب راحتی نداشت.ایه ها در امان نبود و نیمهزیرا در طول روز از سر و. صدای زیاد همس -9

 به عیادتش برویم. به او کمک کنیم تا وسایلس را به خانه ببرد. -الف -11
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