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 ملات صحیح و غلط را مشخص کنید.ج -الف

 )     ( .قرآن کتاب هدایت و راهنمایی مردم است -1

 )     ( مرقد مطهر برادر امام رضا)ع( حضرت شاهچراغ در شهر مشهد است. -2
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 ؟«به نیکی سخن گفتن با مردم است»کدام پیام قرآنی درباره -4

    انما نجوی من الشیطان -ج     وقولو للناس حسنا -ب    الارضقل سیروا فی  -الف

 لیس للانسان الاماسعی-د

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -ج

 مسافری که بعد از ظهر سفر می کند روزه اش......................است. -1

 3/98تاریخ:     /

 دقیقه 06مدت امتحان: 

 پایه ششم دبستان                            

 نام و نام خانوادگی: 

 

 نام مدرسه:                               



 صومه یعنی.......................مع -2

 ...............................شهید زنده است. -3
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 وصل کنید. "ب  "را به یکی از عناوین ستون  "الف  "یک از موارد ستون هر  -د

 نماز مغرب                                                     دشمنی با دشمنان خدا-1

 صفوان                                          کتاب آسمانی حضرت موسی)ع(-2

 منکرنهی از                            شتربان باایمان از یاران امام موسی کاظم)ع(-3

 توحید                                               درکار دیگران تجسس نکنید-4

 تورات                       از نمازهایی که در مسافرت باید شکسته بخوانیم-5

 معاد                                                     اعتقادبه یگانگی خداوند-6
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 تبری                                                                                                         

 نماز عشاء                                                                                                         

 به سوالات زیر پاسخ کامل دهید. -هـ 

 آداب معاشرت را تعریف کنید. -1

 د مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید؟اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلی -2

 مورد2را زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است؟چ-3

 آوریم؟جا سلامتی را بی توانیم شکرانه چگونه م«بگرفتن دست ناتوان است  شکرانه بازوی توانا  »ا توجه به شعرب-4
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 صحیح / غلط –الف 

 صحیح -5           غلط -4                 صحیح -3        غلط            -2صحیح                  -1

 انتخاب گزینه ی صحیح –ب 

           جگزینه  -4                 الفگزینه  -3             دگزینه  -2        جگزینه  -1

 جاهای خالی –ج 

 عالمان وفقیهان دینی -5         طواف   -4          جانباز -3         پاکیزه از گناهان -2            صحیح -1

 وصل کردنی –د 

 توحید - 6        نمازعشا -5         نهی ازمنکر -4         صفوان -3          تورات-2           تبری -1

 پاسخ تکمیلی -هـ 

 به رفتارهایی که برای رعایت ادی در برابر دیگران انجام می دهیم آداب معاشرت می گویند. -1

 دستورات دینی را به درستی یاد نمی گیریم و این موجب گمراهی ما می شود. -2

 شگفت انگیزتر و پایدارتر است. -هیچ ظلمی در آن نخواهد بود  -چون جاودانه و همیشگی است  -3

 برای شکرانه سلامتیمان به افراد نیازمند و ناتوان کمک کنیم. -4

 برای موفقیت باید نظم و برنامه ریزی داشته باشیم. -5

 عزیزنژاد -با احترام 


