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ابتدایی های آسمان چهارمهدیهآزمون   

(11-11-11-16 -15)درس  

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

 

 
 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

  باید از امانت دیگران................................. استفاده کنیم. –الف 

 معلمی............................. انبیاست. –ب 

 ی کارشان را ببینند. ند تا نتیجهآی در روز ........................... مردم گروه گروه می  –ج 

 

 توجه به جمالت زیر ، درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کن .با 

 ⃝نادرست              ⃝درست                                             بینند. ی اعمالشان را می هافقط در آخرت نتیجه انسان –الف 

 ⃝نادرست              ⃝درست                                                                                .ها هستند پیامبران، معلم انسان –ب 

 ⃝نادرست              ⃝درست                         اگر به امانت کسی خسارت وارد کردیم الزم نیست خسارت بدهیم.   –ج 

 ⃝نادرست              ⃝درست                                          ها باشیم. نبرای کمک به دیگران نباید منتظر در خواست آ –د 

 

 های زیر پاسخ کامل بده. عزیزم، به پرسش

 اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم، باید چه کار کنیم؟ -1

 ؟فرماید ی امانتداری چه می خدا در قرآن درباره -2

 امبران را بر انگیخته است؟چرا خداوند پی -3

 .های باغ، با فرشتگان خدا در چیست؟دو مورد بنویس تفاوت دوربین -4

https://www.barttar.ir
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ابتدایی های آسمان چهارمهدیهآزمون   

(11-11-11-16 -15)درس  

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

 

 
 ر دنیا انجام دهیم؟ سه مورد بنویسای شاداب داشته باشیم، چه کارهایی را نباید د برای این که در قیامت چهره -5

 جود دارد؟چه ارتباطی و« امانتداری» بین ضرب المثل یک کالغ و چهل کالغ با موضوع  -6

 از وظایف شاگرد در مقابل معلم،  سه مورد بنویس. -7

 چیست؟« احسن کما احسن اهلل الیک» ی معنی آیه -8

 

 

https://www.barttar.ir
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ابتدایی های آسمان چهارمهدیهآزمون   

(11-11-11-16 -15)درس  

 

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه 

 

 
 قیامت -شغل            ج -ب         درست  -الف  

 صحیح غلط

 صحیح -غلط             د -صحیح            ج -غلط           ب -الف

 پاسخ کامل

 باید از صاحب امانت معذرت خواهی کنیم و خسارت و زیان امانت را به صاحبش بپردازیم. -1

 ها را به صاحبش برگردانید. فرماید: امانت می -2

 ها قرآن و دانش بیاموزند. ها را تربیت کنند و به آن تا انسان -3

های باغ،  کنند چون همیشه همراه انسان هستند. دوربین جا ثبت میکنندولی فرشتگان خدا در همه  های باغ، در برخی جاها اتفاقات را ضبط نمی دوربین -4

 ای نا محدود برای ثبت اعمال انسان دارند. ولی فرشتگان خدا حافظهی محدودی دارند  حافظه

 کارهای بد مانند دروغ، غیبت، ترک نماز و غیره -5

کنند و نفر بعدی نیز همین طور همان خبر دروغ  کنند و بازگو می دروغ بزرگ می کند که یک خبر کوچک را با المثل یک کالغ چهل کالغ اشاره به کسانی می ضرب -6

کردند  شود.  اگر این افراد در بازگو کردن خبر امانتداری می کند بنابراین یک خبر ساده اندکی بعد تبدیل به یک خبر بزرگ می کند و باز گو می را کمی بزرگ می

 شد. گز یک خبر ساده بزرگ نمی شد و یک کالغ چهل کالغ نمیکردند، هر و آن را با دروغ آمیخته نمی

 موقع حرف زدن معلم سکوت کند. -صدایش را در برابر معلم باال نبرد -به معلمش احترام بگذارد -7

 به دیگران نیکی کن، آن چنان که خدا به تو نیکی کرده است. -8

https://www.barttar.ir

www.barttar.ir

