
 01/00/79تاریخ :                     بسمه تعالی                                        :              نام و نام خانوادگی                

 شماره :                         اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل              کار در کالسنام درس :                

 22تعداد سوال :              هْزگبىآمادگی و دبستان غیر دولتی هوشمند دخترانه                  چهارمپایه :                

                                         معلمان چهارم : طراح سوال                   ((سازد نسل باشکوه میمدرسه ایده  آل   ))                                                 

 هعٌی کلوبت سیز را ثٌَیسیذ.-1

 اَجَل : ................................                          خَلَقَ : ........................................

 ی چگًَِ خَاًذُ هی ضَد؟طًَُدر حبلت ٍقف  -2

 ًذ؟َدپیبهجز اسالم در هَرد دیذار ثب خَیطبًٍذاى چِ فزه -3

 ًْب هَجت سیبد ضذى چِ چیشّبیی هی ضَد؟آرٍس دیذار ثب خَیطبًٍذاى چِ رٍسی است؟ ٍ دیذار ثب  ثْتزیي -4

 

 ثزٍین چیست؟یک پیطٌْبد ثزای ایٌکِ ثتَاًین ثِ دیذار ّوِ ی آضٌبیبى  -5

 

 در ایزاى ثبستبى هزدم پیزٍ چِ دیٌی ثَدًذ ٍ سِ پبیِ ی اصلی ایي دیي را ثٌَیسیذ. -6

 

 

 دلیل اس ثیي رفتي حکَهت سبسبًی را ثٌَیسیذ. 2 -7

 

 

 پیبم دیي اسالم را ثٌَیسیذ. -8

 

 

 هعٌی ٍاصُ ّبی سیز را ثٌَیسیذ. -9

 حسزت : ............................................         جلیل : ....................................            ٍحی : ......................................... 

 در ثیت سیز کذام کلوبت ثب ّن ارتجبط هعٌبیی دارًذ؟ -10

         سیالة ٍ هَجص هبدر است.دایِ اش       /سطح آة، اس گبَّارش خَش تز است 

 سزاسز  ٍ گزداگزد( جبّبی خبلی را کبهل کٌیذ. –ثب کلوبت )لجبلت  -11

  ثَد. هزدم ......................... اٍ ٌّگبم ٍرٍد اهبم خویٌی خیبثبى ّبی هسیز استقجبل ................................. اس جوعیت

 ........................... ضَر ٍ ضبدی ثَدًذ.حلقِ سدًذ ٍ ّوِ ی هزدم ..

 هی ثبضذ؟ ًبدرست گشیٌِ ّبی سیز تعذاد جولِ کذام یکثِ  ثب تَجِ  -12

  4، علی ای ّوبی رحوت، تَ چِ آیتی خذا را  /  کِ ثِ هب سَا فکٌذی ّوِ سبیِ ی ّوب را    الف(

   4ة( دل اگز خذا ضٌبسی، ّوِ در رخ علی ثیي   /   ثِ علی ضٌبختن هي ثِ خذا قسن، خذا را ، 

   4، ج( ثزٍ ای گذای هسکیي در خبًِ ی علی سى   /   کِ ًگیي پبدضبّی دّذ اس کزم گذا را

  4د( هب گزفتین آًچِ را اًذاختی  /  دست حق را دیذی ٍ ًطٌبختی ، 

 




