بسمه تعالی

دبستان:

آزمون هدیههای آسمان سوم ابتدایی

کالس:
نام و نام خانوادگی:

(درس های 9و10و) 11

تاریخ:
مدت آزمون:

سوال :1نام ذکر زیر چیست؟ و آن را چند مرتبه میخوانیم؟
َکب »
« ُسبحا َن الل ِه َو ال َحم ُدلِل ِه َو ال اِل َه الل ُه َو الل ُه ا َ ُ
سوال :2برای اینکه نمازهایمان را بتوانیم به درستی به جا آوریم چه کارهایی باید انجام دهیم؟
ب) به موقع نماز بخوانیم 

الف) وضوگرفتن 

د) همه موارد 

ج) پاك وآراسته باشیم 

سوال :3کدام عبارت جای خالی عبارت روبرو را کامل میکند؟

(نماز عصر) .................................... ،

الف)مانندنماز مغرب چهار رکعت است 

ب) مانند نماز عشا چهار رکعت است 



د) مانند نماز ظهر سه رکعت است 

ج) مانند نماز صبح دو رکعت است

سوال :4ماه رمضان چه تفاوتی با ماه های دیگر دارد ؟

سوال : 5ثواب عبادت در این شب از تمام شبهای ماه رمضان بیشتر است آن شب کدام است؟

سوال  :6نماز پایان ماه رمضان چه نام دارد ؟

سوال  : 7فرموده امام علی علیه السالم درباره روز عید فطر را بنویسید .

بسمه تعالی

دبستان:

آزمون هدیههای آسمان سوم ابتدایی

کالس:

(درس های 9و10و) 11

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:
مدت آزمون:

سوال  : 8گزینه های مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید .

عید فطر



 عید عبادت

عید نوروز



 میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها

جشن تکلیف



 نماز عید

روز مادر



 بهار

بسمه تعالی
پاسخنــــــــامه
آزمون هدیههای آسمان سوم ابتدایی

(درس های  9و  10و ) 11
))

سوال :1ذکر تسبیهات اربعه است در نماز های سه رکعتی و چهار رکعتی  ،سه بار میخوانیم.
سوال :2همهی موارد
سوال :3ب مانند نماز عشا چهار رکعت است
سوال :4مردم بیشتر خدارا عبادت میکنند – بیشتر در مسجد جمع میشوند – مردم در این ماه با خواندن نماز و قرآن بیشتر با
خدا سخن میگویند
سوال :5شب قدر
سوال :6نماز عید فطر
سوال  : 7این روز را خدا برای شما عید قرار داده است در این روز بسیار دعا کنید .
سوال  : 8عید فطر



 عید عبادت

عید نوروز



 میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها

جشن تکلیف 
روز مادر



 نماز عید
بهار

