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ابتدایی ان چهارمهای آسمهدیهآزمون   

(01و9)درس  

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

 تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

 

 
 دوران کودکی کدام امام بیان شده است؟« کودک شجاع» در درس  -0

 امام هادی )ع(  -د               امام جواد )ع(  -ج            امام رضا )ع(  -ب          امام علی )ع(  –الف 

 مرقد امام جواد)ع(در کدام شهر است؟ -2

 کاظمین  -د                           بغداد  -ج                       مشهد  -ب                  مدینه  –الف 

 همنشینی با خوبان موجب : -3

           شودافزایش عمر می  -ب                                  شودزیادی روزی می  –الف 

 شودخوش اخالقی می  -د                                  شودبخشش گناهان می  -ج  

 ی مخصوص وحی چیست ؟نام فرشته -4

 عزرائیل   -د               اسرافیل   -ج          میکائیل   -ب             جبرئیل   –الف 

 مشخص نمایید. و جمالت نادرست را با عالمت   جمالت درست را با عالمت  -5

  حضرت محمد)ص( اولین پیامبر خدا بود.  –الف 

  اولین بار در غار حرا بر پیامبر نازل شد.ی وحی برای فرشته –ب 

 امام جواد)ع( در شهر مدینه به دنیا آمد. –ج 

 تقی به معنی پاک و وارسته است. -د

 کرد.ای پنهان میچرا با آمدن خلیفه ، هر کس خود را در گوشه -6

 چرا حاکم ستمگر عباسی امام جواد را به اجبار از مدینه به بغداد آورد؟ -7

 عثت را تعریف کنید.ب -8

 حضرت محمد)ص( در غار حرا به چه کاری مشغول بودند؟ -9

 چرا مردم به امام محمدتقی)ع( لقب جواد دادند؟ -01
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ابتدایی های آسمان چهارمهدیهآزمون   

(01و9)درس   

 

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه 

 

 

 
 ی  ج  صحیح است.کزینه -1

 ی  د صحیح است.کزینه -2

 ی  د صحیح است.کزینه -3

 ی  الف صحیح است.کزینه -4

 درست -درست     د -درست     ج -نادرست     ب-الف   -5

 دا مورد خشم و مجازات خلیفه قرار گیرد.تا مبا  -6

 ی مردم با امام جواد بیم داشت.چون حاکم ستمگر عباسی از رابطه  -7

 گویند.برگزیده شدن حضرت محمد )ص( به پیامبری را بعثت می  -8

 به تفکر و عبادت خدا مشغول بود.  -9

 چون بسیار سخاوتمند و بخشنده بودند.  -11
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