
8/10/99نام:..................          ازمون : هدیه های اسمان       تاریخ ازمون  

دقیقه  60نام خانوادگی:............               نوبت اول               مدت ازمون  

 کالس:ششم ابتدایی               دبستان شهدای معلم            نام اموزگار: 

 

نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. درست یا الف(   

پیامبران با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می کردند و یار مظلومان و نیکو کاران بودند. -1  

بعد از پیامبر )ص( معاویه به جنگ با امام علی)ع( که جا نشین پیامبر بود بر خاست. -2  

دیگران را نهی از منکر کنیم.  ه می گوید ا فقط به خودمان و اهستبهتر است مانند اینه که عیب ها ر-3  

هر کس مومنی را شاد کند خدا را خشنود کرده است. -4  

زندگی دنیا بهتر و پایدار تر است. -5  

 ب( جا های خالی را با کلمه مناسب پر کنید)یک کلمه اضافه می باشد( 

کافران –مسخره  -دشمن – شهادت   –اطاعت  –پاک ترین   

امه ونمازبه یکتایی ویگانگی پروردگار............ می دهد. مسلمان هرروزدراذان واق-1  

افراد با ایمان نباید ............. رابه دوستی خود انتخاب کنند. -2  

اهل بیت پیامبر علیهم السالم ................ انسان ها هستند. -3  

به بهانه شوخی کسی را ................. نمی کردند. امامان )ع(  -4  

عنی ............... کامل از خدا و رسول و امامان معصوم )ع( و دوست  والیت ی-5

 داشتن انها. 

 ج( گزینه درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید. 

صمد به چه معناست؟  -1  

 الف( بخشنده                ب( توانا          ج( بی نیاز      د( یکتا  

کدام یک از گزینه های زیر نشانه های پیامبران الهی است؟  -2  

 الف( کتاب های اسمانی       ب( معجزه      ج( دعوت به یکتا پرستی     د( همه موارد 

ن )ع( جنگید وبه شهادت  که در روز عاشورا در کنارامام حسی حضرت قاسم )ع( -3

 رسیدچند سال داشت؟ 

 الف( ده سال      ب( چهارده سال     ج( هجده سال     د( بیست سال

برای انجام چه کاری می خواست کرایه کند؟  مامور هارون شترها را-4  

 الف( زیارت خانه خدا   ب( تفریح    ج( شکار     د( جنگ

معرفی کرده است ؟ چه کسی جانشین پس از پیامبر را -5  



 الف( خداوند متعال    ب( پیامبر اکرم )ص(     ج( امام علی )ع(     د( جبرئیل

اگر برای وضو گرفتن ونماز خواندن اب نداشته باشیم چه می کنیم ؟ -6  

ج(تیمم می کنیم              ب(نماز نمی خوانیم            الف( بدون وضو نماز می خوانیم

می اوریم قضایش را به جا د(بعد   

در کدام دوران امام مهدی برای ارتباط با مردم افراد خاصی را انتخاب کردند تا   -7

 جانشین ایشان بین مردم باشند ؟ 

کبری      ج( دوران ظهور     د( هیچ کدام  ب( غیبت الف( غیبت صغری          

مرقد شاه عبدالعظیم حسنی )ع( در کدام شهر است؟  -8  

ج( مشهد          د( ری        الف( نجف      ب( قم     

عبارت های مرتبط را به یکدیگر وصل کنید. -9  

در زندان به شهادت رسیدند.  -5نبوت                                     -1  

پیام رسان کربال و خواهر امام حسین)ص( -6حضرت زینب )س(                   -2  

یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست. -7امام موسی کاظم )ع(                -3  

اعتقاد به پیامبران الهی -8توحید                                  -4  

 

ه( با گذاشتن عالمت مناسب درجدول مشخص کنید .کدام یک از کارهای زیر تولی و  

 کدام یک تبری می باشد. 

 

  حمایت از مردم
 فلسطین 

دوستی با اهل  
 بیت پیامبر 

مبارزه با  
 استکبار جهانی 

راهپیمایی عظیم  
بهمن  22  

 

 تولی     

 تبری     

 

 

 و( به پرسش های زیر پاسخ  کوتاه دهید . 

نام سه کتاب اسمانی را بنویسید؟  -1  

برخورد اهل بیت با کسانی که نزد ایشان زبان به غیبت دیگران می گشودند چگونه   -2

؟ بود   

مردم ایران به رهبری چه کسی توانستند حکومت ضد مردمی وضد دینی شاه را   -3

 سرنگون کنند ؟ 

خداوند در سوره حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟ -4  

)کامل( دهید. ی( به سواالت زیر پاسخ تشریحی    

پیامبران الوالعزم را نام ببرید؟  -1  

امام حسین )ع( درباره ی هدف خود از قیام چه فرمود؟ -2  



ام می  امام موسی کاظم )ع( در پا سخ به این سوال که ))ایا شما با این علم و مق  -3

 خواهید با ما که کارگران شما هستیم مشورت کنید .((چه فرمود؟

 

 

 

تعریف کنید. معجزه را -4  

 

 

 

 

نام دوازده امام را به ترتیب بنویسید . -5  

 

 

 

اداب معاشرت چیست؟ رعایت این اداب نشان دهنده چیست؟  -6  

 

 

 

 

 

 

 

 بازخورد بسیار خوب  خوب قابل قبول نیازبه تالش 

به پرسش های صحیح وغلط پاسخ می      
 دهد 

کند  جاهای خالی را با کلمه مناسب پر می      

گزینه ای پاسخ می دهد 4سواالت به       

عبارتهای مرتبط را به یکدیگر وصل      
 میکند 

مفهوم تولی و تبری را با توجه به مثال      
 ها مشخص می کند 

 به پرسش های تشریحی پاسخ می دهد     

 


