


 

 

 

 

 .جمالت صحیح را با )ص( و جمالت غلط را با )غ(  مشخص نمایید   الف

 .  )     ( خداوند اشاره شده است یگانگی و بی نيازیدر سوره توحيد به  (1

 .   )      ( اصول دین است ل از اصاولين توحيد  ( 2

 )     (  . که دارای کتاب، قانون و شریعت مستقل هستند امامانیاولوالعزم یعنی  ( 3

 هستند .  )      (چند نمونه از کتاب های آسمانی مسلمانان تورات ، انجيل و قرآن  ( 4

 کرد .  )      ( می زندگی ی مامونپادشاه زمان )ع( در کاظم امام ( 5

 )      (  .ا اول وقت می خواندندبه نماز خيلی اهميت می دادند و هميشه نمازشان راهل بيت  ( 6

 ند .  )      (را به مردم دادحضرت امام حسن عسکری)ع( مدن آمژده به دنيا )ص( پيامبر  ( 7

 )      ( . امام مهدی )عليه الساّلم( برای ارتباط خود با مردم در دوران غيبت، چهار نفر از عالمان دینی را برگزید ( 8

 )      (  . رهبری جامعه اسالمی بر عهده ی یکی از مراجع است که به عنوان ولی فقيه شناخته می شود ( 9

 .  )      ( است در این دنيا زندگی برتر و زندگی اصلی ما ( 11

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ب

 . راهنمایان ما هستند بهترین................... و ............................  (1

 . استفاده می کردند .......................... گاهی پيامبران برای اینکه ثابت کنند پيامبر هستند از ( 2

 ........................... و نهی از منکر یعنی بازداشتن از  ...................... امر به معروف یعنی دعوت کردن به کارهای ( 3

 است. ......................... و ................................ ن راه هدایت، معرّفی بهتری( 4

 . در آتش جهنم گرفتار خواهند شد..... ........ و ........................( ..............5

 ............................ گفته می شود . اعتقاد به اینکه خداوند بعد از پيامبران )ص(، امامان معصوم )ع( را فرستاده است( 6

 

 نام :

 نام خانوادگی:

 ابتدایی کالس ششم

 عالیـــــمه تــسـب

 ...............سازمان آموزش و پرورش استان 

 ..........مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

 ...........................دبستان 

 دی ماه  – هدیه های آسمانی پایانی ونـآزم

 6931/      /       اریخ : ـت

 دقیقه          ون :ـدت آزمـم

   وزگار :ـآم
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  ج

 ؟را نام ببرید اصول دینی ما مسلمانان  (1

 است؟  روزی چه آبان سيزده روز( 2

  چه کسی بر ضد شاه قيام کرد و جمهوری اسالمی را به وجود آورد؟( 3

  خداوند را نادیده می گيرند؟کسانی که به قيامت شک دارند، کدام صفات ( 4

 کند؟ می اشاره مطلبی چه به "الُّنشوُرَ ذِکْرَ فَاکْثِروُا الرَّبیع رَأَیْتُمُ اِذا"آیه ( 5

  در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است؟( 6

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید ؟ د

 ...................................................... .......................................................................... پيامبران اولوالعزم را نام ببرید؟(1

 ................؟ ........................................................ معروف و نهی از منکر چه فرمودند استاد حسن زاده آملی درباره امر به (2

.............................................................................................................................. ............................................ 

 ................................................................................... اهل بيت دارای چه خصایل اخالقی بودند چند مورد را بنویسيد؟( 3

.............................................................................................................................. ........................................... 

 .......................................................................................................................... . یعنی چه؟« عَجَّلَ اهللُ فَرَجَه»جملۀ ( 4

 ................................................................................................................................. آداب معاشرت چيست؟( 5

.............................................................................................................................. ............................................ 

 .................................................................................... ؟موده استمورد قطع کردن سخن دیگران چه فر حضرت محمد )ص( در( 6

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 

 بازخورد توصیفی معلم:

 ف فاضلی پورـ: یوس طراح

 .: نزدیک ترین مردم به مقام نبّوت، اهل جهاد و دانش اند نده افرمود )ص(سول خدار
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