
 به نام خدای مهربان

 28/02/1400نام و نام خانوادگی: ..............................       دبستان دخترانه شهید پورجندقی                           تاریخ: 

 خدایاریمهدیه آموزگار:                         هدیه های آسمانیآزمون                                                    چهارم     پایه 

 »معلمی شغل انبیاست« این سخن از کیست؟ -1

 مینی *            امام خامنه ای                   پیامبر )ص(                 امام صادق )ع(امام خ

 ضرب المثل »یک کالغ چهل کالغ نکن« یعنی چه؟ -2

 ده نکن             زیادی حرف نزن                اسرار را حفظ کن *                 آرام و صبور باشکار بیهو

 علم بِأنَّ اهلل یَری« بر کدام صفت خداوند داللت دارد؟آیه ی »اَلَم یَ -3

                خالق و مقدس بودنبان بودن                *            لطیف و مهرقادر و توانا بودن              آگاه و بینا بودن 

 مول چه نوعی از امانتداری است؟تربیت دانش آموزان توسط معلم مش -4

 فردی             معنوی                  مادی                     اجتماعی *

 ت؟در ارتباط با چه موضوعی اس  الیک«آیه ی »وَاَحسن کَما أحسَنَ اهللُ -5

 دادن                  نیکی کردن *تشویق کردن            محاسبه نفس                 نذری 

  کاتِبینَ.« در مورد چه چیزی است؟أِن علَیکُم لَحافِظینَ کِراماًآیه ی »وَ -6

 کرامت و بزرگواری انسان                     محافظت کردن از دین اسالم 

 ی هانگه داری ایمان در سختاعمال *               فرشتگان ثبت کننده 

 گرد نیست؟طبق روایات بیان شده از امام صادق کدام مورد از حقوق معلم بر شا -7

 اهمیت ندادن به تذکرهای معلم *

 بزرگ شمردن و احترام گذاشتن به معلم 

 حرف های معلم سکوت کردن و گوش دادن به 

 پرسد ی که معلم از دیگری میپاسخ ندادن به سوال زمان

  اهللَ یَأمُرُکُم أن تُودُّوا االماناتِ ألی أهلِهَا« در مورد چه چیزی است؟إِنَّآیه ی » -8

 دوستی                 *دستور دادن                وعده دادن                   امانتداری 

 بر کدام یک از موارد زیر صدق می کند؟ه« کمَآیه ی »وَیُزکیهِم و یُعلمُهُم الکِتابَ و الح -9

 تزکیه و پاک نگه داشتن روح                    حفظ کردن آیات قرآن کریم

 نسان ها *ای مبارزه                   تعلیم و تربیت نمودن اآماده کردن جسم بر

 نماز آیات چند رکوع دارد؟ -10

5                     10                   *2                    4 

 ورد صحیح است؟تیمم بر کدام م -11

 گیاه                  جواهر                         سنگ *                  پارچه



 همسر حضرت محمّد چه نام داشت؟ -12

 حمیده                     فاطمه *                آسیه                    خدیجه 

 نیست؟کدام جمله در مورد صلح ی رحم درست  -13

 انسان را شاداب می کند                       قهر را به دوستی تبدیل می کند 

 عمر و سالمتی می دهد                       انسان را فقیر و درمانده می کند *

 ازل شد چه نام دارد؟اولین سوره ای که به پیامبر ن -14

 قدرعلق *                   حمد                        توحید                        

 خانه ی کعبه داخل کدام یک از مسجدهای زیر قرار دارد؟ -15

 مسجد قبا        حرام *                      مسجد االقصی              مسجد النبی                       مسجد ال

 »برترین نیکی کمک به دیگران است« این سخن از کیست؟ -16

 امام علی )ع( *                 امام سجاد )ع(                     امام حسین )ع(                       امام رضا )ع(

 آیه ی »یاوَیلَتی لَیتَنی لَم أتَّخِذُ فاُلناً خلیالً« در مورد چیست؟ -17

 احترام به معلمجه به دشمنان                 انتخاب دوست *               مهربانی با مادر                         تو

 اولین مردی که پشت سر حضرت محمد نماز خواندند چه کسی بود؟ -18

 طالب ابو             یاسر                       عمّار                           علی )ع( *          

 پر می شود؟الی با کدام کلمه در حدیث »مومن ....................... مومن است« جای خ -19

 دوست                     همکار                         آینه *                       کمک 

 ارد؟حتی تُنفقوا ممّا تُحِبّونَ« بر کدام یک از موارد زیر داللت د آیه ی »لَن تُنالوا البِرّ -20

 موال                   دوست داشتن                       ایمان قوی                   بخشندگی *مراقبت از ا

 اشاره دارد؟ جوه یومئذٍ باسره« به کدام یک از روزهای زیر وَ وَ ناضرَهٌیَومئِذٍآیه ی »وُجوه  -21

 عث                  روز قیامت *                     عید فطر                    عید قربانروز مب

 بعثت به چه معناست؟ -22

 شهید شدن                     انتخاب شدن *                  ظهور کردن                قیام کردن 

 ع( می باشد؟ا )کدام یک از صفات امام رض -23

 رئوف *                      بخشنده                             کاظم                       شکافنده ی علوم 

 در کدام مورد خواندن نماز آیات واجب است؟ -24

 ف *انفجار بمب                     تصادف                       دیدن مرده                   خُسو

 تیمم بر خاک کدام شهر ثواب بیش تری دارد؟ -25

 نجف مشهد                          کربال *                          مکه                         

 



 ب های امام محد تقی )ع( است؟کدام مورد از لق -26

 امین                          قائم                جواد *                        کاظم              

 به هنگام کُسوف خواندن کدام نماز واجب است؟ -27

 از جماعت نماز وحشت                           نماز آیات *                        نماز باران                    نم

 

 ر دارد؟قدمگاه امام رضا )ع( در کدام شهر ایران قرا -28

 شهد                       طوس                    ری نیشابور *                     م

 حرم امام محمد تقی در کدام شهر عراق قرار دارد؟ -29

 سامرا                         کاظمین *                     نجف                        کربال 

 ل در کدام شهر عراق قرار دارد؟حرم حضرت ابوالفض -30

 * نجف                        کربال                    سامرا                         کاظمین 

 آرامگاه پیامبر داخل کدام یک از مسجدهای زیر قرار دارد؟ -31

 مسجد النبی *                  مسجد الحرام                  مسجد االقصی                  مسجد قبا 

 ر ارتباط با چیست؟تی« د**من آن وقت بگویم که تو کیسشعر »تو اول بگو با کیان زیستی -32

 زندگی                  خانواده                   دشمنی                     دوستی *

 موفق و پیروز باشید.


