نام ونام خانوادگی :

دبستان حضرت رقیه (س ) - 2اراک

هدیه آسمانی دیماه49

الف ) جاهای خالی را کامل کن .

نمازيكه هركس به تنهايي ميخواند  ...........................ناميده ميشود.

نام همسر فرعون  ................................بود .

بزرگترين و مهم ترين مسجد مسلمانان  ...........................است كه در شهر ............................قرار دارد.
كاظم يعني . ........................................................................................................................
در نماز جماعت مسلمانان به شخص شايسته اي به نام  .............................................اقتدا مي كنند .

پيامبر اكرم ( ص ) فرمودند  :خورشيد گرفتگي نشانه ي  ................................................و  ..............................................است .
ب) پاسخ صحیح را عالمت بزن .

آرامگاه پيامبر در كدام مسجد است ؟
مسجد كوفه

مسجدالنبي

مسجدالحرام

مسجد قبا

نماز آيات چند ركعت است ؟
سه ركعت

چها ركعت

پنج ركعت

دو ركعت

آرامگاه امام هفتم عليه السالم در كجا قرار دارد ؟
مدينه

مشهد

مکه

كاظمين

مسجدالنبي دركدام شهر قرار دارد ؟
نجف

مکه

مدينه

خود سنجی  – 1 :از پاسخگویی خودم به سواالت راضی هستم ؟  ............چرا ؟ بنویس .
 – 2به نطر معلم و خودم چه مطالبی را به خوبی یادگرفته ام ؟
 – 3به نظر معلم و خودم در یادگیری چه مطالبی به تالش بیشتری نیاز دارم ؟
 – 9برای یادگیری بهتر و بیشتر چه کارهای را باید انجام دهم ؟
 – 5از این درس چه چیزهای جدیدی را آموختم ؟

بيت المقدس

 – 1نماز آيات چگونه خوانده مي شود ؟

 – 2عبارت " والكاظمین الغیظ و العافین عن الناس " يعني چه و مربوط به كيست ؟

 – 3چه وقت هايي مي توان به جاي وضو تيمم كرد ؟ ( سه مورد )

 -4فرعون چه چيزي شنيده بود ؟

 -5چه وقت هايي خواندن نماز آيات واجب مي شود ؟ سه مورد .

 – 6مراحل انجام تيمم را به ترتيب بنويسيد.

نام ونام خانوادگی :
اهداف :

درس  :هدیه آسمانی

مقیاس
دیماه 49پایه چهارم

– 1مساجد مهم اسالمی و مكان آن ها را می داند.
– 2چگونگی خواندن نماز ایات را می داند .
 – 3مراحل انجام تیمم را می داند .
 – 9مواقع انجام تیمم و مواقع خواندن نماز آیات را می داند.
 – 5مرقد امام هفتم و لقب ایشان را می داند.
– 6اطالعات مربوط به فرعون و همسرش را می داند.
بازخورد توصیفی آموزگار :

یادگیری کامل یادگیری قابل قبول یادگیری نیاز به اصالح

