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ابتدایی های آسمان چهارمهدیهآزمون   

(11و11)درس   

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

 

 
 های مناسب کامل کنید.با واژه -1

  ی پیامبر اسالم مومن ............................ مومن است. به فرموده –الف 

 عجل اهلل فرجه، یعنی خدا.......................................................گرداند.        –ب 

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

  .اند. ی آمدن امام زمان را داده خدا و پیامبر مژده –الف 

  .ی ایمان واقعی او به پیامبر بود. رفتار ابوذر نشانه –ب 

  .ما میتوانیم دوستانمان را با هر نامی که دوست داریم صدا بزنیم.  –ج 

  دوست خوب رحمت است –د 

 ورد؟آ هایی می حضرت مهدی با خود چه هدیه -3

 گوید؟ فرد گنهکار در روز قیامت چه می -4

 موعود یعنی چه ولقب کدام یک از امامان ما شیعیان است؟ -5

 گذاشت؟ ، با اراده بیابان را پشت سر میدذر با وجود خستگی و تشنگی زیاوچرا اب -6

 شود محبت دوستانت به تو زیاد شود بنویسید؟ بر طبق فرمایش پیامبر اسالم کارهایی که باعث می -7

 ا ابوذر از کاروان عقب مانده بود؟چر -8

https://www.barttar.ir

www.barttar.ir
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ابتدایی مهای آسمان چهارهدیهآزمون   

(11و11)درس   

 

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه 

 

 

 
 ظهور او را نزدیک گرداند -ب             ی آینه  -الف     -1

 نادرست -نادرست           د -ادرست            ج -درست             ب  -الف     -2

 آرامش وصلح -عدالت -دوستی -دانش -3

 گوید ای کاش فالنی را به عنوان دوست انتخاب نکرده بودم. می -4

 باشد. به معنای وعده داده شده است ولقب امام دوازدهم می -5

 چونهدفی جز رسیدن به رسول خدا و سپاه اسالم نداشت. -6

 هایی که نیکوست و دوست دارند صدا بزنی آن ها را با نام-شوند برایشان جا باز کنیم وقتی وارد مجلسی می -وقتی دوستانمان را دیدیم سالم کنیم -7

 انست قدمی بردارد، پس بارها را بر دوش خود گرفته و بسیار خسته و تشنه بود.تو زیرا شترش دیگر نمی -8
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