
 
 
  

    

 آمادگی ي دبستان غیرديلتی دختراوه ريش وًیه        

  چهارمپایه  

 14/10/1931تاریخ :                                                                        .........................        وام ي وام خاوًادگی : ........                       

 وًبت ايل ارزشیابی  مًضًع:                                                                        طراح: الهه السادات قًام الدیىی                       

 هدیه های آسمان                                                                                                                                                                                
 گضیٌِ هٌاسة سا اًتخاب کٌیذ. -

 است؟ هَسدغحیح تشکذام تیوّن -1

 پاسچِ:د                                     سٌگ:ج                                   جَاّش:ب                        گیاُ:  الف

 است؟ ٍاجة ًواصآیات هَسدخَاًذى دسکذام -2

 خُسَف:د                             هشدُ دیذى:ج                               تػادف:ب                اًفجاستوة: الف

 د؟قشاسداس ضْشعشاق دسکذام هحوّذتقی اهام حشم -3

 کشتال:د                                       ًجف:ج                                کاظویي:ب                      ساهشا: الف

 داسد؟ قشاس قشاضْشع دسکذام اتَالفضل حضشت حشم -4

 کشتال:د                                        ًجف:ج                              کاظویي:ب                       ساهشا: الف

 داسد؟قشاسشصی اصهسجذّای یک کذام داخل کعثِ ی خاًِ -5

 هسجذقثا:د                           هسجذاالقػی:ج                     هسجذالحشام :ب               هسجذالٌّثی: الف

 ؟استصیش اصهسجذّای یک کذام هسلواًاى ی ضذُ ساختِ هسجذ اٍّلیي -6

 هسجذقثا:د                            ذاالقػیجسه:ج                   هسجذالحشام:ب                هسجذالٌّثی: الف

 داسد؟ ًام چِ ضذ، ساختِ یاساًص ٍ پیاهثش تَسّظ ضْشهذیٌِ داخل کِ هسجذی -7

 هسجذقثا:د                            هسجذاالقػی:ج                   هسجذالحشام:ب                هسجذالٌّثی: الف

 دًذ، ًیست؟کذام یک اص یاساى ًضدیک پیاهثش)ظ( کِ کالم پیاهثش سا دس هسجذ دستاسُ ی ّوسایِ تکشاس کش -8

 هقذاد:د                                     سلواى:ج              حضشت علی )ع(:ب                           اتَرس:الف

 است؟ (ع)هحوّذتقی اهام ّای لقة اص هَسد کذام -9

 قائن:د                                       اهیي: ج                              کاظن:ب                            جَاد:الف

 است؟ کشدُ هعشفی هَهٌاى الگَی عٌَاى تِ سا صى کذام قشآى -11

 (س)صیٌة:د                              (س)فاعوِ:ج                               یِآس:ب                (س)خذیجِ:الف



 
 
  

  عثاست ّای صیش سا هطخع کٌیذ.دسستی یا ًادسستی ّش یک اص  -

  غ            ظ    . خَاًین هی جواعت اهام تا ّوشاُ جواعت ًواص دس سا َحیذت ٍ حوذ ی سَسُ -1

 غ             ظ    . است قشاسدادُ هختلفی ّای ساُ صًذُ هَجَدات ًیاصّای سفع تشای خذاًٍذ -2

 غ           ظ                                     خطن تَد. ىیکی اص غفات اهام هَسی کاظن)ع( فشٍتشد-3

 غ             ظ                 .اهام سضا )ع( تِ خَاست ٍ اختیاس خَیص اص هذیٌِ تِ خشاساى سفت-4

  غ            َ، تیون کٌین.                                                         ظ تیطتش ٍقت ّا تِ جای ٍض -5

 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ. -

 دعثل دس .............. ضْشت داضت. -1

 ضْش هطْذ دس قذین ................ ًام داضت.-2

  اٍلیي هشحلِ ی تیون ................... است. -3

 َاب تیطتشی داسد.تیون تش خاک .................. ث -4

 اهام هَسی کاظن )ع(، تِ دستَس ..................، تِ هذت ............... صًذاًی ضذ. -5

 اص ًواص جواعت است. .....پاداش ًواص فشادی .......... -6

 آسیِ تِ هشداى ٍ صًاى تا ایواى آهَخت کِ اص ................... تا ................... ًْشاسٌذ. -7

 ضْش ..................... است. اهام سضا)ع(هحل ضْادت  -8

 .پشکٌیذ سا ّا آى تاضٌذ، هی (ع)سضا اهام تِ هشتَط خالی جاّای -

 

 



 
 
  

 ی سَسُ ٍ خَاًذُ سا حوذ سَسُ الْاِحْشام تکثیشُٓ ٍ ًیّت تعذ آیات ًواص خَاًذى ٌّگام داًیذ هی عَسکِ ّواى -

 ی سَسُ قسوت 5 ضوا اکٌَى. سٍین هی..................  تِ قسوت ّش اص پس ٍ کشدُ قسوت پٌج تِ سا ..................

 کٌیذ کاهل تَحیذسا

 

 تِ سَاالت صیش پاسخ کاهل دّیذ. -

 )ع( دس هسیش حشکت اص هذیٌِ تِ عَس اص آى ّا عثَس کشدُ است سا تٌَیسذ. هحلی کِ اهام سضا سًِام  -1

 

 دس کذام ضشایظ هی تَاًین تِ جای ٍضَ، تیون کٌین؟ -2

 

 

 چِ کشد؟تعثیش خَاب فشعَى چِ تَد ٍ اٍ  -3

 

 ُ تَد؟دخذاًٍذ حضشت هَسی )ع( سا تشای چِ فشستا -4

 

 

 ها چگًَِ تایذ تِ هسجذ تشٍین؟ "خزٍا صیٌتکن عٌذ کل هسجذ "تا تَجِ تِ آیِ -5

 

 تاصخَسد آهَصگاس:


