
 به نام خدا

 اداره آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه

 : دخترانه گل یاس نام آموزشگاه          (             دوم)نیمسال  چهارمپایه  هدیه های آسمان                            ارزشیابی درس 

 19/02/1401تاریخ :                           سؤال : راضیه تاتطراح        نام و نام خانوادگی :                                            

 بارم شرح سؤاالت ردیف

 کنید. مشخص با عالمت  را زیر های عبارت نادرستی و درستی 1

 نادرست     درست    بود.                   ( س) فاطمه حضرت آورد ایمان پیامبر به که زنی اولینالف( 

 نادرست     درست   .بود زندان در سال ۱۴ الرشید هارون دستور به السالم علیه کاظم موسی امامب( 

 نادرست     درست                                                   . است خشم فروبرنده معنای به کاظمج( 

 

 . کنید پر مناسب عبارات با را خالی جاهای 2

 . است...................  بود امانتداری دهنده نشان که پیامبر القاب از یکیالف( 

 . بود...................  سوره از شد نازل پیامبر به که آیاتی اولینب( 
 

 . کنید انتخاب را صحیح گزینه 3

  است؟ واجب آیات نماز زیر های پدیده از دسته کدام درالف( 
  زلزله برق، و رعد خشکسالی، خورشیدگرفتگی،( ب                    زلزله سیل، گرفتگی، ماه برق، و رعد( الف

  زلزله خشکسالی، گرفتگی، ماه خورشیدگرفتگی،( د        زلزله  برق، و رعد گرفتگی، ماه خورشیدگرفتگی،( ج
 

 . داد انجام جماعت امام از بعد...................  بدون را کارها تمام باید جماعت نماز درب( 

   اضطرابد(                    شکج(                عجلهب(                فاصلهالف( 
 

  کیست؟ آب بر کودکی از منظورج( 

     )ع(  عیسی حضرتب(               )ص(  محمد حضرتالف( 

 )ع(  ابراهیم حضرتد(                    )ع(  موسی حضرتج( 
 

  دارد؟ نام چه رسید پیامبری به محمد حضرت که شبی د( 

  مبعث عیدد(               قربان عیدج(               فطر عیدب(                غدیر عیدالف(
 

 

  چیست؟ دیگران به نیکی برترین 4

 

 
 

 تات خانم:  آموزگار      باشید موید و موفق 

 «کنند. کار هدفمند های انسان برای عمر تمام مجبورند هدف بی های انسان»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خدا

 (                                                               دوم)نیمسال  چهارم پایه  هدیه های آسماندرس  پاسخنامه

 دبستان : دخترانه گل یاس

 شرح پاسخنامه ردیف

  نادرستالف(  1

  درستب( 

 درستج( 

 امینالف(  2

 علقب( 

 زلزله برق، و رعد گرفتگی، ماه خورشیدگرفتگی،:  جالف( گزینه  3

 ب( گزینه الف : فاصله

 ج( گزینه ب : حضرت موسی )ع(

 د( گزینه د : عید مبعث

 دیگران به کردن کمک 4

  
 


