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 96/  31/  31:  تاریخ برگزاری آزمون

  2: تعداد صفحات

  (9تا آخر درس  )

 

 ششمهدیه های آسمان مداد کاغذی امتحان 

(96 دیماه)نوبت اول      

     

 .................................  :نام

 ...........................  :نام خانوادگی

  :(ع)امام حسن عسگری

جدال مکن که ارزشت می رود و » 

 «.شوخی نکن که بر تو دلیر شوند

 

                                        سواالت تستی (                                               پاریاد) اهپایه ششم کرمانش

 1 * با توجه به معنای آیه ی 22 سوره ی حدید)ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی نازل کردیم(به کدام 

 * پیامبران اولوالعزم چند نفر هستند و کدام یک از پیامبران اولوالعزم زیر نیست ؟

 1( 5 نفر– حضرت ابراهیم )ع(          2( 4 نفر، حضرت عیسی )ع(           3( 5 نفر-حضرت نوح ) ع(           4( 5 نفر،حضرت داوود)ع(

 * کدامیک از نتایج و آثار شهادت امام حسین )ع( نیست؟

(ع ) امام حسن  – 4(                    ص)حضرت محمد – 3           (          ع) حضرت علی  -2      (               س ) حضرت فاطمه  – 1  

 * حدیث )مَن اَحَبّنا فَلیَعمل بِعَمَلِنا ( توسط چه کسی و درباره ی چه موضوعی بیان شده است؟

الگو پذیری از اهل بیت –(ع)امام علی  – 2                              تن اهل بیت                 دوست داش -(ص)پیامبر  – 1  

تیب اهل از یریپذ الگو –(ص) پیامبر  – 4                                           تیب اهل داشتن دوست –(ع) یعل امام - 3  

 * این حدیث از کیست؟ )من به یاد همه ی شما هستم و از احوال شما آگاه هستم(

(عج)زمان امام  - 4            (               ع) یعل امام -3                 (          ص)امبریپ  - 2                             (ع)نیحس امام  - 1  

 * کدام گزینه جز واجبات دینی ) فروع دین ( نیست ؟

           امر به معروف و نهی از منکر – 4                      حج و  روزه – 3                       والیت  و  عدل – 2                       نماز  و جهاد – 1

 سواالت تکمیل کردنی

.است ........................ ی سوره ، دیتوح ی سوره گرید نام    

.بود ................................... کربال رسان امیپ ؛ (ع) نیحس امام خواهر نام    

.برخاست بود، امبریپ نیجانش که ،.......... ............. با جنگ به هیمعاو امبر،یپ رحلت از بعد    

.رفتارند کین و مهربان گریکدی با  و.............. ......................... کافر دشمنان برابر در ارانش،ی و خدا رسول محمّد: خدا در قرآن می فرماید     

   طبق آیه  تطهیر ) اِنّما یُریدُ اللّهُ لیُذِهبَ .... ( همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از...................... دور گرداند.

.نامیده می شوند .......................................... کنند، یم مراجعه آنها به مردم ،(عج)غیبت امام زمان  زمان در که یزکاریپره عالمان    

 .است بوده......................... .....................امام  نوادگان از و مانیباا و دانشمند یمرد یحسن میعبدالعظ حضرت  
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 مورد درباره ی پیامبران اشاره دارد ؟

  1 – فرستادن پیامبر بر همه ی امت ها          2-دعوت به پرستش پروردگار          3-معجزه ی پیامبران            4 –گزینه های 1 و 2 

 1( ریشه کن کردن ظلم و فساد از حکومت                                          2( اصالح امّت پیامبر اسالم )ص(                     

 3( الگو شدن قیام امام حسین )ع( برای مردم                                     4( بیدار شدن مردم از خواب غفلت

  * جمله ی )امام حسین ) ع( چراغ هدایت و کشتی نجات است.(  از کیست ؟
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.عزیزانم موفق و موید باشید  

 صحیح و غلط سواالت

  غ          ص       .                                                                دیرس شهادت به یزید ی نقشه با زین( ع) مجتبی  حسن امام 

  غ          ص      .به شهادت رسیدند کربال یصحرا در ارانشی از تن 22 و( ع) نیحس امام ،هجری قمری 11 سال محرّم 11 روز در

  غ          ص                      .امام زمان ایشان افراد خاصی را به عنوان جانشین انتخاب کردند دوران غیبت کبری در

   غ          ص                               .بودند( ع)مرقد شاه عبد العظیم در شهر ری قرار دارد و ایشان از شاگردان امام صادق 
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 کوتاه پاسخ سواالت

  ....................................... و ....................................( دو مورد ) در سوره ی توحید به کدام صفت های خداوند اشاره شده است ؟* 

  ...................................................معروف است ؟ به چه نامیروز سیزدهم آبان ماه در تقویم  *

  ..................................................... و ................................................ست؟یچ مردم، تیهدا راه نیبهتر قرآن نظر از* 

..................................... ........................................خدا در قرآن در پاسخ به افرادی که به  قیامت شک دارند چه می فرماید ؟  *   

......................................... است؟ کرده ادی امتیق از ینام چه با حمد ی سوره در خدا *  
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 تشریحی سواالت 

.دیکن فیتعر را معجزه  

یزید چه جمله ای فرمودند؟درباره ی هدف قیام خود در برابر ظلم ( ع)امام حسین   

(به اختصار).کنید دو مورد را به دلخواه تعریف  از مفاهیم  زیر  

................................................................................................................................................................. :یولّت -  

.................................................................................................................................................................: تبرّی -  

................................................................................................................................................: مر به معروف ا -  

...................................................................................................................................................: هی از منکرن -  

م؟یشو مند بهره شانیا یدعاها و(عج) زمان امام توجّه از میتوان یم چگونه ما  

دارد؟ یاسالم جامعه در یا فهیوظ چه و ستیک هیفق یولّ  

 اصول پنج گانه ی دین اسالم را بنویسید و دو مورد را به دلخواه توضیح دهید.
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