


به نام خداوند روزي رسان          خداوند بخشنده ي مهربان 
آزمون نوبت اول درس هدیه هاي آسمان کالس ششم

:    ............................................................دبستان
نام و نام خانوادگی

به کدام مفهوم اشاره دارد؟)ءالهه اال اهللا لفسدتالو کان فیهما (آیه ي -1
هماهنگی جهان آفرینش)روزقیامت           د)کفر و ناسپاسی        ج)فساد وتباهی      ب)الف
بر نازل شد؟در پی کدام ماجرا سوره ي کافرون بر پیام-2

افزایش پیروان پیامبر)ب)            ص(آزار و شکنجه ي پیروان حضرت محمد)الف
مخالفت پیامبر با پیشنهاد سران قریش)در به وسیله ي کافران           پذیرش آیین پیامب)ج
از نظر قرآن ،ما پس از مرگ پا به چه جهانی می گذاریم؟-3

جهانی بزرگ تر و محدود تر از این جهان)بجهانی کوچک تر از این جهان  )الف
جهانی مثل همین جهان)جهانی بزرگ تر و شگفت انگیزتر از این جهان         د)ج
از قیامت یاد کرده است؟)یوم الدین (خداوند در کدام یک از سوره هاي زیر با نام -4

سوره ناس)رون        دسوره کاف)سوره حمد         ج)سوره توحید        ب)الف
اشاره دارد؟)تولی(کدام یک از گزینه هاي زیر به مفهوم -5

شعار مرگ بر اسرائیل در روز ملی مبارزه با استکبار )الف
حمایت از مردم مظلوم فلسطین در روز جهانی قدس)ب
از سرپرست بت پرست خودش)ع(بیزاري جستن حضرت ابراهیم)ج
.ا دشمنی می ورزنددوري از کسانی که با دین خد)د
رفتار اهل بیت در خصوص هدیه هاي کوچک و کم ارزش چگونه بود؟-6

.      آن را نمی پذیرفتند)ب.            آن را می پذیرفتند)الف
مورد الف و ج)د.        آن را جبران می کردند) ج

.است…………،احترام گذاشتن به سالمندان ،احترام گذاشتن به………از نظر -7
.می نماییم………مراجعه می کنیم و از او.……براي شناخت احکام و قوانین دین به -8
.ما هستند…………امام )ع(و امام هادي …………نام امام پنجم ما شیعیان -9

)هر مورد نیم نمره.(جاهاي خالی رابا عبارت ها ي مناسب کامل کنید)ب

)هر مورد نیم نمره.(به سوال ها دقت کنید و پاسخ درست را مشخص نمایید)الف



بـه  .……از یارانشـان در  ..…و تعـداد )ع(هجري ،امام حسین 61سال ………در روز -10 
.شهادت رسیدند

امر به معروف و نهی از منکر**     انما  النجوي من الشیطان- 11
.هر کس ذره اي کار بد کند نتیجه ي آن را می بیند** فمن یعمل مثقال ذره شرا یره- 12
بدي درگوشی صحبت کردن**الذین معه اشدا ءعلی الکفار رحماءبینهم…- 13

)نمره1(م می کنیم؟که در آن ما بیزاري خود را از دشمنان اسالم اعالچند  مناسبت - 14

)نمره1(هدف خود را از قیام در مقابل یزید چه اعالم کردند؟)ع(امام حسین - 15

)نمره5/1:(ه و جامعه رعایت کنید چند نمونه از آداب معاشرت که باید در خانواد- 16

خداوند در جواب کسانی که به قیامت شک دارند و قدرت خدا را کم می شمارند چه - 17
)نمره1(؟فرموده است

چه کارهایی )ع(شما به عنوان یک نوجوان مسلمان براي زنده نگه داشتن نام امام حسین- 18
)نمره5/1(.مورد را بنویسیدمی توانید انجام بدهید چند

)نمره2(درمورد هاي زیر بهترین برخورد چیست؟- 19
.درحضور شما از دیگران بدگویی می شود)الف
.ناسزا می گویدکسی شما را مسخره می کند و )ب
)نمره1(وظیفه ي ما چیست؟)عج(در زمان غیبت حضرت مهدي - 20

)نمره1(بهترین راه هدایت مردم چیست؟- 21
)نمره1(پنهان می کرد؟) ص(در مسافرت ها نسبت خود را با پیامبر)ع(چرا امام سجاد - 22

)نمرههر مورد نیم.(سمت راست را به عبارت مرتبط سمت چپ وصل کنیدر آیه ي ه)پ

.سوالهاي زیر با دقت پاسخ بدهیدبه)ت


