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 هدیه های آسمانی برگه امتحانی درس:

 ششمپایه:  

 نام و نام خانوادگی:

 

کواالالمپور-مجتمع آموزشی غیر دولتی معرفت

 14/10/95تاریخ امتحان:صبح  نوبت امتحان:

 سهرابی زاده نام دبیر:

 دقیقه 100مدت زمان:

 صبح10 ساعت شروع امتحان:
شماره 
 سوال

 سواالت

 گزینه صحیح را مشخص کنید 1

 یعنی چه؟« قُل هُوَاهللُ اَحَد»الف( 

 ( بگو خدا داناست4( بگو خدا بیناست         3( بگو خدایکتاست            2بگو خدا شنواست       ( 1

 دارد؟ب( آیه زیر به کدام اصل اشاره 

 مؤمنان برادران یکدیگرند«: اِنما المُؤمِنون اِخوَةٌ»

 نهی از منکر( 4           امر به معروف   ( 3            تبری              ( 2       ( تولی              1

 پ( این سخن از کدام امام بزرگوار است؟

 هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند.

 پیامبر( 4             امام حسن   ( 3  امام حسین            ( 2       ( امام علی              1

. از قیامت یاد می کند.  ت( خداوند در قران با لفظ ................

 همه گزینه ها( 4           یوم الدّین   ( 3  ربِّ العالمین            ( 2       ( الحمدُهلل             1

به کدام اصل از اصول دین اشاره  هرگاه بهار را دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید«:اِذا رَأیتُمُ الرَبیع فاکثرِوُا ذِکرَ النُشوُر»ث( 

 دارد؟

 امامت( 4           نبوت   ( 3            توحید              ( 2       ( معاد              1

 .کامل کنید جاهای خالی را 2

. و با یکدیگر مهربان و ............. بودندالف(  محمد رسول خدا و یارانش در برابر دشمنان کافر سخت و ..................

. را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک وب(   همانا خداوند اراده کرده است که همه ...................... و .....................

 مطهر گرداند.

. استپ(   .از صفات خداوند........................... و ............................ و ....................................

. و آخرین پیامبر ...................... هستندت(   .اولین پیامبر الهی ......................

. مدیریت می کند و در این دوران که امام مهدی)جامعه اسالمی ( ث جانشین خاصی را به مردم  (عجرا............................

. به پرسش های ما پاسخ می دهند  .معرفی نکردند........................... و ............................
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 معنی آیات زیر را بنویسید 3

..........................................................................................................................فَرَجُهعَجَّلَ اهلل »جمله   »... 

 ...................................«........................................................................................اَلحَمدُلِلّه رَب ّ العالَمین»

 اِنَّما یُریدُ اهللُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ وَ یُطَه رَکُم تَطهیراً 

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

 به سواالت زیر پاسخ دهید 4

 الف( اصول دین را نام ببرید و هریک را توضیح دهید.

 

 

 ب( چهارتا از فروع دین را نام ببرید و توضیح دهید.

 

 

 معجزه چه بود؟ را تعریف کنید و علت آوردنپ( معجزه 

 

 

 ت( پیامبران اولوالعزم یعنی چه؟ نام ببرید.

 

 

 ث( واقعه عاشورا چه زمانی اتفاق افتاد و چند تن از یاران امام به شهادت رسیدند؟

 

 

 ج( امام کیست و از نظر شما چرا امامان بهترین الگوی ما هستند.
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 ببرید و توضیح دهید.چ(امام مهدی)عج( چند تا غیبت داشتند؟ نام 

 

 ح( والیت را تعریف کنید.

 

 

 خ( چرا زندگی در جهان آخرت برتر است؟
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