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تاریخ 21 / 9 / 94 :
پایه چهارم

دبستان غیر دولتی میر

 3جواب صحیح را با عالمت × مشخّص کن .
آسیه که بود ؟
 )3مادر حضرت موسی ( ع )

 ) 9همسر حضرت ابراهیم

 ) 4همسر حضرت موسی

 ) 1همسر فرعون

 اوّلین مسجدی که به دست پیامبر و یارانش ساخته شد چه نام دارد ؟ ) 3مسجد قبا

 ) 9مسجد الحرام

 ) 4مسجد النبی

 ) 1مسجد االقصی

 روز مبعث چه روزی است ؟ 31 ) 3ربیع االول

 ) 9نیمه شعبان

 31 ) 4ماه رجب

 91 ) 1ماه جب

 نام دایه حضرت محمد ( ص ) چه بود ؟) 3آمنه
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 ) 9حلیمه

 ) 4آسیه

 ) 1خدیجه

در جای خالی کلمه مناسب بنویس .
 ابوطالب برای حفظ جان پیامبر و یارانش آنان را به درّه ای به نام  .......................................................راهنمایی کرد.
 در رکعت اّول و دوم امام جماعت سوره ی  ..........................................و  ..................................را می خواند ولی ما ........................................

 بزرگ ترین و مهم ترین مسجد مسلمانان  ...............................................است که در شهر  .....................................قرار دارد.
 3جمالت صحیح و غلط را با عالمت × مشخّص کنید .

ص غ

 عید مبعث روز به دنیا آمدن پیامبر ( ص ) است .
 فرشتگان خدا تمام لحظه های نیک و بد زندگی ما را ضبط می کنند .
 مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن کودک خود نگران و ناراحت بود .
 یکی از خوبی های نماز جماعت این است که در کنار دوستان از نماز و دعای دسته جمعی لذّت می بریم.
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چه وقت هایی خواندن نماز آیات بر مسلمانان واجب می شود ؟ (  1مورد )

 5در چه مواردی به جای وضو گرفتن تیمم می کنیم و چگونه می خوانیم ؟
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اوّلین زن و مردی که مسلمان شدند و به حضرت محمّد ( ص ) ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟

 1نیکوکاران چه کسانی هستند ؟

 8چهار مورد از آداب زیارت را بنویس.
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اگر شما به جای پرندگان امام رضا ( ع ) بودید چه می کردید ؟

 10برای سربلندی در جهان آخرت  ،چه کارهایی می توانیم انجام دهیم ؟ (  4مورد )

 (( 11رَبَّنا عَلَیکَ تَوَکَّلنا )) یعنی چه ؟

 12نماز جماعت چگونه خوانده می شود وتفاوت آن با نماز فرادی چیست؟

 13حضرت محمّد ( ص ) در باره ی خدیجه  ،همسر با وفایش چه فرموده است ؟

رقابت تا زمانی پسندیده است كه كار را به حسادت نكشاند.
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مو ّفق باشید.
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